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1. W dniu 17.05.2019 r. ogłoszono nabór wniosków o oszacowanie start w uprawach w związku 

z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozki wiosenne. Do urzędu 

wpłynęło 8 wniosków od rolników o oszacowanie strat w uprawach dotkniętych zjawiskiem.  

2. Rozpoczęto proces regulacji stanu prawnego działki nr 33, stanowiącej drogę,  położonej w 

miejscowości PGR-Witkowice.  

W związku z powyższym, że nieruchomość ta nie ma uregulowanego stanu prawnego, 

zgodnie z ewidencją gruntów Państwowe Gospodarstwo Rolne w Witkowicach jest w 

posiadaniu samoistnym wyżej wymienionej działki. W tym celu Gmina Młodzieszyn będzie 

musiała wystąpić do Sądu o nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia.  

3. Wniosek w sprawie zasiedzenia działki nr 452, stanowiącej drogę w miejscowości Witkowice, 

został złożony do Sądu w dniu 22 maja 2018 r. Do chwili obecnej nie mamy informacji o 

terminie jego rozpatrzenia.  

4. W dniu 23 maja 2019 r. ogłoszono przetarg na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Młodzieszyn. Termin składania ofert lub wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postepowaniu został wyznaczony na dzień 31 maja br. do godz. 

9.00. 

5. W ostatnim czasie na terenie Gminy Młodzieszyn wystąpiło niebezpieczne zjawisko 

hydrologiczne, które nastąpiło w wyniku przemieszczania się kulminacji fali wezbraniowej na 

Wiśle, w wyniku czego został przekroczony stan alarmowy wody na wodowskazie w 

Wyszogrodzie o 86 cm. Na podstawie zarządzeń Starosty Sochaczewskiego oraz Wójta 

Gminy Młodzieszyn zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe do odwołania. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorował stan poziomu rzek Wisły i 

Bzury, informował mieszkańców o sytuacji, zapewniono także gotowość sił i środków w celu 

ich ewentualnego wykorzystania w sytuacji zagrożenia powodziowego.  

6. Na bieżąco są załatwiane wnioski wnoszone przez interesantów  oraz sprawy należące do 

obowiązków referatu. 

7. Uzyskano dofinansowanie w ramach projektu dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Młodzieszyn. 

8.  Uzyskano akceptacje wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na 

opracowanie strategii rozwoju elektromobiloności dla Gminy Młodzieszyn w kwocie 

50 000,00zł umowa będzie podpisana w najbliższym czasie. 

9. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych dla zadania: Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Kamion na dz. nr ew. 509 w kwocie dofinansowania 145 000,00zł    

10. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 25 000,00zł na budowę ogólnodostępnej strefy 

aktywności (siłowni zewnętrznej) przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. 

11. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 1 208 930,00zł na projekt czyste powietrze w Gminie 

Młodzieszyn – wymiana urządzeń grzewczych dla 54 beneficjentów projektu będących 

mieszkańcami Gminy Młodzieszyn,    

12. Podjęto interwencję na okoliczność uszkodzenia gruntowej drogi gminnej w m. Stare Budy, 

obecnie są prowadzone czynności administracyjne,   

13. Podjęto interwencję na okoliczność uszkodzenia gruntowej drogi gminnej w m. Rokicina, 

zawnioskowano o naprawę uszkodzonego pasa drogowego, oraz zagospodarowanie 

transportowanych materiałów z wykorzystaniem na cele rolnicze w trybach określonych 

przepisami prawa  



14. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie odtworzył zniszczony przez 

właściciela nieruchomości gruntowej węzeł wodociągowy w m. Janów, dalsze działania na 

niekorzyść funkcjonowania mienia komunalnego będzie skutkowało wyciąganiem 

konsekwencji prawnych od osób dopuszczających się uszkodzeń infrastruktury wodociągowo 

– kanalizacyjnej.    

15. Obecnie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie przystępuje do uzupełnień 

oznakowania hydrantów oraz zasów wodociągowych zlokalizowanych w poszczególnych 

miejscowościach Gminy Młodzieszyn. Zakupiono oznakowanie w postaci tabliczek zgodnych 

z Polską Normą, stojany zostały wykonane w ramach prac własnych zakładu, prace będą 

realizowane stopniowo i sukcesywnie.     

16. Zrealizowano fundusz sołecki sołectwa Helenów Skutki, w ramach powyższych zadań 

dokonano zakupu materiału w postaci kruszywa drogowego  oraz wbudowania w drogi 

gminne przy udziale sprzętu w postaci równiarki drogowej i walca realizujących prace na 

terenie gminy Młodzieszyn w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. 

17. 26 kwietnia – w Kamionie odbyły się  Ogólnopolskie Zawody w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych. 

18. 27 kwietnia – został zawieszony strajk nauczycieli do dnia 1 września 2019r. 

19. W maju w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie dotyczące strajku z przedstawicielami 

Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i rad rodziców ze wszystkich szkół z terenu gminy, 

20. 4 maja – odbyły się obchody Dnia Strażaka, które rozpoczęły się mszą św. w Kościele w 

Młodzieszynie, w której wzięli udział druhny i druhowie ze wszystkich jednostek OSP z 

Gminy Młodzieszyn, dalsza część uroczystości odbyła się w strażnicy w Budach Starych 

21. 10 maja- uczestniczyłam w podsumowaniu Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków w 

Bielicach w których wzięli udział uczniowie z naszych szkół 

22. 11 maja – odbyły się wybory uzupełniające Sołtysa sołectwa Marysin.  Sołtysem został 

wybrany Pan Paweł Wojciechowski 

23. 15 maja – uczestniczyłam w seminarium bibliotekarzy powiatu sochaczewskiego które odbyło 

się w Filii Bibliotecznej w Kamionie 

24. 21 maja – w naszej Gminie odbył się konwent samorządowców powiatu Sochaczewskiego na 

którym były poruszane tematy dotyczące wszystkich gmin 

25. W maju został wydany Biuletyn Informacyjny podsumowujący 2018 rok 

26. Tak jak w całym kraju w gminie Młodzieszyn 26 maja 2019r. odbyły się wybory Parlamentu 

Europejskiego, które zostały sprawnie przeprowadzone i przebiegły bez zakłóceń.  Na 5541 

mieszkańców, uprawnionych do głosowania było 4451 wyborców. Frekwencja wyniosła 

38,98%.  

Największą ilość głosów w naszej Gminie otrzymał: 

Maciej Małecki  z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość - 1003,   

Jarosław Kalinowski z komitetu PO PSL SLD Zieloni - 172 

Młodzieszyn, 30.05.2019 r.  


