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WSTĘP 

 

 

Szanowni Paostwo, 

 
z wielką przyjemnością przedstawiam Radzie Gminy 

Młodzieszyn oraz Mieszkaocom Gminy Raport o Stanie Gminy 

Młodzieszyn  za rok 2021. To kompleksowe  

i miarodajne źródło wiedzy o naszej Gminie. 

Mam nadzieję, że przedstawiony raport będzie ciekawą lekturą 

i przede wszystkim pozwoli stwierdzid, iż rok 2021 był 

kontynuacją realizacji Polityki Zrównoważonego Rozwoju 

Gminy, której zasadniczym celem jest poprawa jakości życia 

Mieszkaoców. 

Dynamika rozwoju naszej Gminy nie zwalnia, co determinuje 

Samorząd Gminy, do podejmowania kolejnych, nowych 

wyzwao. 

 

          Wójt Gminy Młodzieszyn 

/-/ Monika Pietrzyk 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Młodzieszyn położona jest w południowo – wschodniej części województwa mazowieckiego w 
powiecie sochaczewskim, zajmuje powierzchnię 117,1 km2 co stanowi 16,01% powiatu sochaczewskiego. 
Jest gminą wiejską i stanowi wspólnotę samorządową osób mieszkających w 20 sołectwach. Siedzibą 
władz gminy jest budynek położony w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 25.  
 
Cały obszar gminy pokryty jest siatką dróg o statusie powiatowym i gminnym, a także przez gminę 
przebiega ciąg drogi krajowej nr DK50 (relacji Sochaczew – Młodzieszyn – Płoosk) oraz położona jest ok. 
10 km do drogi krajowej nr DK92 relacji Warszawa–Poznao.  
 

 

LUDNOŚD  W GMINIE MŁODZIESZYN 

Ludnośd w gminie zamieszkuje w miejscowościach zorganizowanych w sołectwa i ma charakter 
rozproszony.  Administracyjnie obszar gminy podzielony jest na 20 sołectw i 27 miejscowości.  

Liczba stałych mieszkaoców gminy na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru mieszkaoców na 
dzieo 31 grudnia 2021 r. wynosiła 5 494 osoby i przedstawiała się następująco: 

STATYSTYKA MIESZKAOCÓW W SOŁECTWACH 

 ADAMOWA GÓRA 226 

 BIBIAMPOL 146 

 BIELINY, OLSZYNKI 53 

 HELENKA 315 

 HELENÓW, SKUTKI 121 

 JANÓW 604 

 JANUSZEW 118 

 JULIOPOL 692 

 JUSTYNÓW 105 

 KAMION  694 

 LEONTYNÓW 80 

 MARYSIN 22 

 MISTRZEWICE 190 

 MŁODZIESZYN 1367 

 MŁODZIESZYNEK 83 

 NOWA WIEŚ, ROKICINA 47 

 NOWE MISTRZEWICE 68 

 RADZIWIŁKA 49 

 STARE BUDY 213 

 WITKOWICE 301 
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STATYSTYKA MIESZKAOCÓW WG WIEKU I PŁCI 
 
Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkaoców w przedziale wiekowym z podziałem na mężczyzn i 
kobiety  

   

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 84 93 177 

3 32 23 55 

4-5 67 60 127 

6 30 27 57 

7 29 19 48 

8-12 145 139 284 

13-15 100 100 200 

16-17 52 53 105 

18 35 27 62 

19-65 1787 0 1787 

19-60 0 1531 1531 

> 65 369 0 369 

> 60 0 692 692 

ogółem 2730 2764 5494 
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URODZENIA I ZGONY W GMINIE MŁODZIESZYN 

ROK URODZENIA ZGONY 

2017 68 93 

2018 53 87 

2019 65 79 

2020 67 93 

2021 48 98 

 

LICZBA  URODZEO I ZGONÓW W UJĘCIU GRAFICZNYM 

 

 
Rok 2021 w Gminie Młodzieszyn okazał się rokiem niżu demograficznego. Urodziło się tylko 48 dzieci a 
zmarło aż 98 osób. To największa dysproporcja od kilku lat. 
 
Porównując liczbę mieszkaoców z poprzednim rokiem to jest nas mniej o 3 osoby. 
 
ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE 
 
Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy – stan na koniec grudnia 2021 r.  
Ogółem liczba bezrobotnych: 78 
W tym:  
- kobiety: 42 
- mężczyźni: 36 
- osoby do 30 roku życia: 24 
- osoby po 50 roku życia: 13 
Bezrobotni z prawem do zasiłku: 11 
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DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA 
Od 13 grudnia 2021 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło zmiany w obsłudze rejestru 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co wiąże się z publikacją nowych wzorów 
formularzy CEIDG. Do najważniejszych zmian należą: 

1. Sposób obsługi przedsiębiorców w CEIDG 
2. Przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności 

gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej ze 
strony ceidg.gov.pl na serwis biznes.gov.pl 

3. Wprowadzenie nowych wzorów formularzy, Instrukcji oraz zaświadczeo 
4. Od niedawna na biznes.gov.pl istnieje możliwośd składania wniosku dotyczącego zmiany wpisu w 

CEIDG przez pełnomocnika, a także możliwośd korzystania z usługi zarządzania pełnomocnictwami. 
Podmioty gospodarcze 
Ilośd wpisów przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
działających na terenie Gminy Młodzieszyn: 144 

 
ZARZĄDZANIE GMINĄ  
Zadania realizowane przez gminę określa ustawa o samorządzie gminnym, która zawiera zakres 
obowiązków do wykonania przez Wójta Gminy. Wójt realizuje zadania własne oraz zadania zlecone. Do 
zadao własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkaoców gminy, zaś do 
zadao zleconych zagadnienia z zakresu administracji rządowej. 

Władze gminy stanowią organy uchwałodawcze i kontrolne oraz organy wykonawcze. 
Rada Gminy Młodzieszyn – organ stanowiący i kontrolny, 
Wójt Gminy Młodzieszyn – organ wykonawczy. 
Wójt Gminy wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników 
urzędu. W Gminie mogą byd tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa oraz jednostki organizacyjne. 

Wójtem Gminy Młodzieszyn jest Monika Pietrzyk, która pełni tę funkcję od 2014 roku. Do obowiązków 
Wójta należy wykonywanie uchwał Rady Gminy Młodzieszyn, wykonywanie zadao określonych 
przepisami prawa, reprezentowanie gminy na zewnątrz. 
W skład kierownictwa Urzędu Gminy wchodzą: 
Wójt Gminy – Monika Pietrzyk 
Sekretarz Gminy – Anna Sobieraj 
Skarbnik Gminy – Małgorzata Zawadzka 
 

 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ 

Strona internetowa  

Urząd Gminy Młodzieszyn prowadzi portal informacyjny www.mlodzieszyn.pl dostosowany do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, słabo widzących i starszych, działający w standardach WCAG 2.1. Nadzór 

techniczny nad serwerem sprawuje informatyk. Nadzór merytoryczny nad witryną sprawuje Sekretarz 

Gminy. 

W domenie młodzieszyn.pl znajdują się serwisy tematyczne i informacyjne: 
biblioteka.mlodzieszyn.pl 
gok.mlodzieszyn.pl 
gops.mlodzieszyn.pl 
gzgk.mlodzieszyn.pl 
spjanow.mlodzieszyn.pl 
spkamion.mlodzieszyn.pl 
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W 2021 r. witrynę www.mlodzieszyn.pl odwiedziło ponad 105 000 użytkowników. Odsłon wszystkich 
stron było ponad 245 000.  Wszystkie witryny działające w domenie młodzieszyn.pl odwiedzało średnio 
673 gości dziennie. 

Biuletyn Informacji Publicznej – BIP  
Urząd Gminy Młodzieszyn  prowadzi również obowiązkowy Biuletyn Informacji Publicznej, dostępny pod 
adresem: www.bip.mlodzieszyn.pl. Strona ta dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
słabo widzących i starszych tj. działa w standardach WCAG 2.1. Pracownicy urzędu gminy odpowiadają 
merytorycznie za treści zamieszczane w BIP.  

Serwis www.bip.mlodzieszyn.pl jest źródłem wiarygodnej informacji o sprawach publicznych, który 
przyczynia się do budowania zaufania obywatela do władz gminy. Głównym celem Biuletynu jest 
powszechne udostępnianie informacji publicznej. Biuletyn Informacji Publicznej to narzędzie do 
jednostronnej komunikacji urzędu z otoczeniem, na które składają się przede wszystkim osoby fizyczne, 
firmy i organizacje pozarządowe. Za jego pomocą urzędowe zasoby informacyjne są dostępne w 
elektronicznej formie, co ułatwia ich rozpowszechnianie  i dalsze wykorzystywanie. Publikacja 
wiadomości w BIP jest formą komunikowania się urzędu ze społeczeostwem.  

Prowadzenie podmiotowej strony BIP jest nie tylko wypełnieniem normy prawnej, ale również 
możliwością korzystania ze skutecznego narzędzia w efektywnym prowadzeniu polityki informacyjnej 
przez władze Gminy Młodzieszyn. 

KANAŁY INFORMACYJNE 

Informacyjny serwis SMS  
Gmina komunikuje się z mieszkaocami  również za pomocą informacyjnego serwisu sms, którym 
wysyłane są istotne informacje związane z działalnością urzędu, jak i całej Gminy.  SMS-y 
dotyczą bezpłatnych badao, szkoleo, imprez kulturalnych i  sportowych, utrudnieo w komunikacji, 
ostrzeżeo pogodowych  i innych spraw istotnych z punktu widzenia społecznego.  

Zachęcamy do dołączenia do serwisu powiadamiania SMS – wysyłane wiadomości są bezpłatne. 
http://mlodzieszyn.pl/serwis-sms-dla-mieszkancow-gminy-mlodzieszyn/ 

Na koniec 2021 roku zarejestrowanych  w serwisie sms było 636 numerów telefonów. Łącznie wysłano 
około 31 000 wiadomości sms. 

Facebook  

Urząd Gminy Młodzieszyn od 2015 roku prowadzi oficjalne konto na portalu społecznościowym 
Facebook, które na koniec 2021 roku miało ok 3370 obserwatorów. Umieszczane były na nim średnio 2-3 
informacje dziennie. Przeciętny zasięg postów to od 1 do 2 tysięcy osób. Rekordowe posty osiągały 
wyniki kilku tysięcy odsłon i kilkudziesięciu polubieo. 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU 

Poniższa tabela przedstawia strukturę organizacyjną Urzędu  

 

 

 

RADA GMINY MŁODZIESZYN 

Zakres zadao i kompetencji rady precyzuje ustawa o samorządzie gminnym. Do jej najważniejszych zadao 
należy uchwalanie: statutu i budżetu gminy, wynagrodzenia wójta, planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy, wysokości podatków oraz innych dokumentów stanowiących i kontrolnych 
związanych z zakresem działalności gminnego samorządu. Radni wybierają ze swojego grona 
Przewodniczącego Rady Gminy, którego zadaniem jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie 
obrad. Rada Gminy Młodzieszyn  liczy 15 radnych i wybierana jest na pięcioletnią kadencję.  

Radni Rady Gminy Młodzieszyn 

1. Adamczyk Katarzyna 
2. Bartłoszewski Artur 
3. Bielecki Krzysztof 
4. Ciurzyoski Marek  
5. Czerwioska Maria 
6. Dudzioska Urszula 
7. Kisiołek Joanna 
8. Kobierecki Mirosław 

9. Makowski Sławomir 
10. Sałacioski Paweł 
11. Sączewa Dariusz  
12. Sikora Daniel 
13. Wawrzyoczak Monika 
14. Zalewska Marta 
15. Żakowska Katarzyna 

 

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy  pełni Sławomir Makowski, a  Wiceprzewodniczącymi są  – 

Monika Wawrzyoczak  i Marek Ciurzyoski.  
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W aktualnej kadencji rady działa pięd  komisji w składzie: 

1. Komisja Rewizyjna      
Dariusz Sączewa  – przewodniczący komisji  Artur Bartłoszewski – z-ca przewodniczącego , Daniel 
Sikora , Paweł Sałacioski , Katarzyna Żakowska   

2. Komisja Budżetu Finansów i Rozwoju Infrastruktury   
Sławomir Makowski -  przewodniczący komisji, Marek Ciurzyoski , Dariusz Sączewa,   Maria 
Czerwioska , Marta Zalewska , Monika Wawrzyoczak, Paweł Sałacioski  

3. Komisja Zdrowia, Oświaty Kultury i Porządku Publicznego   
Maria Czerwioska – przewodnicząca komisji, Joanna Kisiołek – z-ca przewodniczącej,   Marek 
Ciurzyoski, Urszula Dudzioska, Katarzyna Adamczyk. 

4. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
Paweł Sałacioski – przewodniczący komisji,   Mirosław Kobierecki – z-ca przewodniczącego Marta 
Zalewska, Artur Bartłoszewski, Krzysztof Bielecki. 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji   
Marta Zalewska – przewodnicząca komisji, Katarzyna Adamczyk – z-ca przewodniczącej,  
Katarzyna Żakowska, Krzysztof Bielecki, Urszula Dudzioska. 

W 2021 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Gminy oraz komisji. 

Rada Gminy odbyła w 2021 roku 16 posiedzeo sesji rady w tym 8 sesji nadzwyczajnych.  W związku z 
trwającą pandemią koronawirusa,  posiedzenia odbywały  w reżimie sanitarnym, przy zachowaniu 
niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-
19. Frekwencja  radnych na posiedzeniach wynosiła  99 %. Sesje w większości odbywały się wyłącznie z 
udziałem radnych, wójta oraz pracowników, których obecnośd była  niezbędna, bez udziału sołtysów i 
publiczności. Ograniczenia te były  działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeostwo i 
zdrowie mieszkaoców. Tematyka sesji wynikała z bieżących spraw, które wymagały rozpatrzeniu na 
forum rady gminy w zakresie których podejmowane były uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami  
na sesjach przyjmowane  były również sprawozdania i informacje z działalności: Gminnego Programu 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi, informacje  z  działalności  Komisariatu Policji za ubiegły rok, 
informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego,  sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeo nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, informacje o stanie realizacji zadao 
oświatowych, informacje z analizy oświadczeo majątkowych.  Na każdej sesji, wójt gminy składała 
informacje o swojej działalności w okresie międzysesyjnym, w tym o stanie realizacji inwestycji 
planowanych w budżecie gminy. Radni drogą mailową  otrzymywali informacje tygodniowe bądź 
dwutygodniowe z realizacji zadao wykonywanych w minionym okresie.  

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE: 

o Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie  
o Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie 
o Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie 
o Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie 
o Szkoła Podstawowa w Kamionie 
o Szkoła Podstawowa w Młodzieszynie 
o Szkoła Podstawowa w Janowie 
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SOŁECTWA  
W skład gminy wchodzi 20 sołectw 

o Adamowa Góra 
o Bibiampol 
o Bieliny - Olszynki 
o Helenka 
o Helenów - Skutki 
o Janów 
o Januszew 
o Juliopol 
o Justynów 
o Kamion 

o Leontynów 
o Marysin 
o Mistrzewice 
o Młodzieszyn 
o Młodzieszynek 
o Nowa Wieś - Rokicina 
o Nowe Mistrzewice 
o Radziwiłka 
o Stare Budy 
o Witkowice 
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NA TERENIE GMINY MŁODZIESZYN DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE STOWARZYSZENIA ORAZ KOŁA GOSPODYO 

WIEJSKICH:  

1. Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich  Diecezji Łowickiej  – Koło  Parafialne przy  Parafii  N.N.M.P.  
w Młodzieszynie,  

2. Caritas  Diecezji Łowickiej – Parafialny  Zespół  Charytatywny  Caritas przy Parafii  N.N.M.P.  
w Młodzieszynie,  

3. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Kamiona,  
4. Towarzystwo  Miłośników  Malarstwa  Władysława Ślewioskiego, 
5. OSP Młodzieszyn,  
6. OSP Kamion, 
7. OSP Budy Stare,  
8. OSP Witkowice, 
9. Przyjazne i  Czyste  Otoczenie z/s w Kamionie  – stowarzyszenie zwykłe, 
10. Koło Gospodyo Wiejskich Harde Babki. 
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II.  ŁAD PRZESTRZENNY 

Dla terenu Gminy Młodzieszyn obowiązuje aktualne „Studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Młodzieszyn” zatwierdzone Uchwałą Nr  XXII/107/2016 Rady 
Gminy Młodzieszyn z dnia 23 maja 2016 roku  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 12 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Studium nie jest aktem prawa  miejscowego jednak jest podstawą 
koordynacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i odgrywa rolę w kształtowaniu 
struktury funkcjonalno - przestrzennej jako środek informacji o możliwościach i ograniczeniach w 
odniesieniu do poszczególnych obszarów. 

W roku 2021 na terenie gminy Młodzieszyn obowiązywały miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzone w latach 1996-2020 trzydziestoma  Uchwałami Rady Gminy. W roku 2021 
były kontynuowane prace polegające na sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w Kamionie Poduchownym i Nowym Kamionie, które zostaną zatwierdzone 
po zakooczeniu procedury sporządzania. 
 
Łączna powierzchnia obszaru gminy dla której obowiązują miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego wynosi 930 ha tj. 7,9% całkowitej powierzchni gminy Młodzieszyn. 

Na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego realizacja inwestycji 
odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. W 2021 roku wydano 96 decyzji o warunkach zabudowy; dotyczyły one budowy 
budynków mieszkalnych – 80 szt.  budowy budynków usługowych – 2 szt. budowy stawów – 2 szt. oraz 
elektrowni fotowoltaicznych – 3 szt. Dla 13 wniosków o warunki zabudowy, które wpłynęły do urzędu w 
grudniu,  decyzje zostaną wydane w przyszłym roku kalendarzowym . 

Ponadto wydano 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z czego 7 dotyczyło budowy 
sieci wodociągowych, 1 budowy sieci energetycznej i 1 budowy stacji telefonii  komórkowej. Pozostały  
3 wnioski do rozpatrzenia w 2022 r. 

Oczywiście na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lokalizowane są inwestycje na terenach gdzie 
nie obowiązują aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  Dla terenów objętych 
planami wydano także rekordową liczbę wypisów i wyrysów z planów, szczególnie dotyczyło to terenów 
położonych w miejscowości Adamowa Góra i Juliopol. 
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III.PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Dla terenu gminy Młodzieszyn zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami zarządzeniem nr 70 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 12 listopada 2015 r. jest 

założona i prowadzona Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Młodzieszyn. Ewidencja jest nadal aktualna, 

znajdują się w niej 52 karty adresowe sporządzone dla zabytków nieruchomych, w tym dla 14 zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków. Karty adresowe Gminnej ewidencji zabytków obejmują m.in.: chałupy 

drewniane, domy murowane, budynki gospodarcze i budynki inwentarskie, wiatrak drewniany, zespoły 

kościelne, dwory i parki podworskie, spichlerz, cmentarze, kwatery żołnierzy, mogiłę oraz infrastrukturę 

kolei wąskotorowej. Większośd obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy stanowi 

własnośd prywatną, zaledwie jeden obiekt jest własnością wspólnoty gruntowej (dzwonnica przy kościele 

parafialnym p. w. św. Michała Archanioła i św. Anny w Kamionie Poduchownym), trzynaście to własnośd 

kościelna, pięd Skarbu Paostwa, a dwa stanowią własnośd komunalną. Na terenie gminy Młodzieszyn 

znajduje się 55 stanowisk archeologicznych, żadne spośród nich nie zostało wpisane do rejestru 

zabytków, dla wszystkich sporządzono karty adresowe. 

 

W roku 2021 obowiązywał zatwierdzony  Uchwałą Nr XVIII/86/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia  

16 grudnia 2019 r. ,,Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Młodzieszyn na lata 2019-2022” 

Gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem określającym politykę  w zakresie sprawowania 

opieki nad dziedzictwem kulturowym oraz jego racjonalnym wykorzystaniem. Głównym zamierzeniem 

Programu jest stworzenie warunków dla kreowania i realizowania zadao z zakresu ochrony i opieki nad 

zabytkami na terenie gminy oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika wpływającego na 

rozwój gospodarczy i społeczny. Świadome zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego stanowi 

podstawę wykorzystania jego potencjału dla rozwoju gminy. Wymagana jest przy tym zmiana 

świadomości społeczeostwa w kwestii ochrony szeroko pojętej przestrzeni kulturowej jako dobra 

publicznego, ale także umiejętnego wykorzystania obiektów zabytkowych z możliwością uzyskania 

korzyści dla ich właścicieli. 

Gmina Młodzieszyn  pozyskała  dofinansowanie na renowację zieleni  w parku w Młodzieszynie. Jak co 

roku, również w 2021 r. Gmina Młodzieszyn prowadziła prace porządkowe na cmentarzach wojennych w 

Starych Budach, Rokicinie, Leontynowie, Juliopolu i w Młodzieszynie przy ul. Wyzwolenia. 
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IV. GOSPODAROWANIE  ODPADAMI   

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina 
Młodzieszyn sprawuje nadzór nad odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz 
ich zagospodarowanie zgodnie z prawem. Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia  
2021 r. ogółem 1697  nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Młodzieszyn.  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek ponoszenia miesięcznej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkaocy. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn nr XXI/105/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w 
sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania stawki takiej opłaty, opłata miesięczna za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
naliczana od liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości wynosi 32 zł/osobę. Jednocześnie 
ustalona została podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 64,00 zł od jednej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomośd.  
Rada Gminy Młodzieszyn w powyższej uchwale ustaliła również zwolnienie w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym w wysokości 6,25 % od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  
 
Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomośd. Na tej 
podstawie naliczana jest opłata za gospodarowanie odpadami. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, według stanu na dzieo 31 grudnia 2021 r., 4981 osób segreguje 
odpady komunalne. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich 
zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w 2021 roku 
realizowane  było  przez Firmę ENERIS Surowce S.A Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 
87/89, 92-900 Tomaszów Mazowiecki. W ramach umów z ww. firmą właściciele nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy mieli możliwośd selektywnego zbierania odpadów tzw. „u źródła”. 
Odbiorem odpadów „u źródła”  objęte są 4 podstawowe frakcje odpadów: tworzywa sztuczne (w tym 
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) i metale  
(w tym odpady opakowaniowe z metali), szkło, papier oraz odpady ulegające biodegradacji. Odpady 
zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości z częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie, natomiast 
odpady segregowane – 2 razy na 4 tygodnie. Podczas zbiórki odpadów segregowanych jest możliwośd 
odbioru zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto 2 razy w ciągu roku odbywa się 
mobilna zbiórka tzw. odpadów wielkogabarytowych tj. meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, 
wersalki, fotele, itp.), elementy wyposażenia mieszkao (dywany, wykładziny, materace), walizki, torby 
podróżne, lampy i żyrandole bez żarówek, okna, meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych), 
sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do dwiczeo, itp.), wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych 
rozmiarów, opony do 110 cm wysokości, osobowe, od przyczep, rowerów.  

Oprócz odbioru odpadów segregowanych, zmieszanych i gabarytów, Firma ENERIS Surowce S.A. jest 
zobowiązana także do nieodpłatnego odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w 
wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót u starosty. Odpady budowlane pochodzące z remontów były odbierane od 
mieszkaoców bez dodatkowych kosztów (w ramach już uiszczanej miesięcznej opłaty)  po uprzednim 
złożeniu podania o dostarczenie pojemników na ten rodzaj odpadów w Urzędzie Gminy Młodzieszyn. 

Koszty za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Młodzieszyn w 2021 roku realizowane  przez Firmę ENERIS Surowce S.A 
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Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89, 92-900 Tomaszów Mazowiecki zgodnie z umową 
nr 3/2020 obowiązującą do 15 sierpnia 2021 r. wyniosły 2 203 110,90 zł, natomiast zgodnie z umową nr 
IZPPP.3.2021 obowiązującą od 16 sierpnia 2021 r.  wynosiły 601 806,76 zł.  

 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych z terenu gminy 

Rok 2019 

Ton [Mg] 

Rok 2020 

Ton [Mg] 

Rok 2021 

Ton [Mg] 

odpady komunalne (zmieszane) 

niesegregowane 
791,610 814,38 1104,22 

opakowania z tworzyw sztucznych 72,286 91,52 105,89 

opakowania ze szkła 58,260 97,28 96,68 

opakowania z papieru i tektury 1,100 19,34 20,29 

odpady ulegające biodegradacji 11,580 27,45 58,12 

zmieszane odpady opakowaniowe 35,700 0,00 0,00 

odpady wielkogabarytowe 135,750 79,40 60,90 

odpady zmieszane z budowy, 

remontów, gruzu betonowego i 

ceglanego 

27,990 24,16 24,64 

zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
2,653 17,487 4,76 

zużyte opony 17,320 21,08 8,54 

inne niewymienione frakcje zbierane w 

sposób selektywny 
0,00 9,99 39,76 

urządzenia zawierające freony 0,00 6,145 2,97 

 

Gmina Młodzieszyn prowadzi przygotowania mające na celu zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów na terenie Gminy Młodzieszyn. W 2021 r. mieszkaocy podczas mobilnych zbiórek mogli 
pozbywad się odpadów wielkogabarytowych i opon (dwa razy w roku) i elektrosprzętu (co cztery 
tygodnie). Istnieje też możliwośd oddania przez mieszkaoców odpadów poremontowych, typu gruz, po 
złożeniu podania na dostarczenie jednorazowo maksymalnie 10 pojemników o pojemności 120 l na takie 
odpady. 
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
 
Gmina Młodzieszyn jak co roku pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest”. Dzięki pozyskanemu maksymalnemu dofinansowaniu na utylizację 
azbestu przez gminę Młodzieszyn w wysokości blisko 30 tysięcy złotych udało się odebrad aż 75 ton 
materiałów zawierających azbest z wielu gospodarstw znajdujących się w naszej gminie. 
Dofinansowanie stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych zadania, pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2021 roku”. 
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V.  MIENIE KOMUNALNE  

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2021 rok  
Grunty ogółem – 134,53 ha,  wartośd  5 098 932,42 zł w tym:    
-  grunty rolne         - 53,18 ha  
- działki budowlane   - 0,61 ha 
- pozostałe              - 77,70 ha  
- parki                     - 3,04 ha    
z tego  - 0,90 ha   oddane w użytkowanie wieczyste 
 

Grunty będące własnością gminy położone są w poniższych miejscowościach: 

 w m.  Adamowa Góra             14,27 ha 
 w m.  Młodzieszyn                  25,75 ha 
 w m. Młodzieszynek                  1,23 ha 
 w m  Skutki                                0,57 ha 
 w m. Radziwiłka                        0,65 ha 
 w m. Bieliny                             21,01 ha 
 w m. Janów                                4,73 ha 
 w m. Juliopol                            16,93 ha 
 w m. Nowa Wieś                        1,75 ha 
 w m. Marysin                              9,90 ha 
 w m. Kamion                            10,47 ha 
 w m. Rokicina                           12,08 ha 
 w m. Helenka                              5,12 ha 
 w m. Bibiampol                          2,93  ha 
 w m. Witkowice                          1,46 ha 
 w m. Mistrzewice                        1,08 ha 
 w m. Leontynów                          1,67 ha 
 w m. Nowe Mistrzewice            4,18 ha 
 w m. Stare Budy                          0,68 ha 

Drogi stanowiące własnośd Gminy Młodzieszyn – 7,11 ha  

Dane o zmianach w stanie  mienia komunalnego. 
W 2021 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  sprzedano:  
-  działkę położoną w miejscowości Nowe Mistrzewice oznaczoną nr 168/1 o pow. 5355 m2  za cenę  
   20 970, zł brutto ,  
- działkę położoną w miejscowości Nowe Mistrzewice  oznaczoną  nr 168/2 o pow. 5353 m2  za cenę  
  20 963  zł, brutto 
- działkę położoną w miejscowości Bibiampol oznaczoną  nr 94/2   o pow. 2,33 ha  za cenę  
   38 500,00 zł  brutto 
Ogółem wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości  w 2021 r. wyniosły 80 433,00 zł. Wpływy do budżetu 
Gminy z tytułu  opłaty za użytkowanie wieczyste w 2021 roku  wyniosły:  15 352,71 zł. Stan mienia 
komunalnego w 2021 r. w stosunku do roku 2020  zmniejszył się  o  1,81 ha,  wartośd mienia wzrosła o  
kwotę 8 568 zł.  
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VI. RAPORT FINANSOWY O STANIE GMINY MŁODZIESZYN 

BUDŻET GMINY MŁODZIESZYN I JEGO REALIZACJA W 2021 ROKU 
 

DOCHODY BUDŻETU Plan Realizacja Wykonanie w %: 

Dochody budżetowe 39 138 938,10 36 945 748,63 94,40% 

Dochody bieżące 30 859 268,62 29 540 001,56 95,72% 

Dochody majątkowe 8 279 669,48 7 405 747,07 89,44% 

      

      
WYDATKI BUDŻETU Plan Realizacja Wykonanie w %: 

Wydatki budżetowe 39 887 551,63 37 091 967,93 92,99% 

Wydatki bieżące 30 098 214,77 28 390 428,54 94,33% 

Wydatki majątkowe 9 789 336,86 8 701 539,39 88,89% 

 
 

REALIZACJA  BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN W 2021 ROKU 
 

REALIZACJA BUDŻETU  - 2021 ROK Plan Wykonanie % wykonania 

DOCHODY w tym: 39 138 938,10 36 945 748,63 94,40% 

na programy, projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust.1 pkt 
2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

1 900 000,00 1 497 244,59 78,80% 

 - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 1 228 929,60 1 148 483,12 93,45% 

WYDATKI w tym: 39 887 551,63 37 091 967,93 92,99% 

na programy, projekty lub zadania finansowane z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5  ust.1 pkt 
2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

2 017 136,00 1 570 117,14 77,84% 

 - w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy 1 228 926,90 1 201 057,60 97,73% 

NADWYŻKA / DEFICYT -748 613,53 -146 219,30 X 

PRZYCHODY ogółem: 7 332 874,53 7 632 874,53 104,09% 

ROZCHODY ogółem: 6 584 261,00 6 584 261,00 100,00% 
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 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN W 2021 ROKU 
 

DOCHODY Plan Wykonanie % wykonania 

DOCHODY OGÓŁEM    (A+B) 39 138 938,10 36 945 748,63 94,40% 

A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.) 30 859 268,62 29 540 001,56 95,72% 

A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) 
z tego: 

12 745 406,83 11 451 800,48 89,85% 

A.I.1. Dochody z podatków i opłat 11 129 541,03 9 970 455,53 89,59% 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 125 231,00 4 310 782,00 104,50% 

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 66 300,00 66 276,67 99,96% 

Wpływy z podatku od nieruchomości 1 719 841,00 1 750 858,82 101,80% 

Wpływy z podatku rolnego 379 494,00 346 723,01 91,36% 

Wpływy z podatku leśnego 96 956,03 100 695,26 103,86% 

Wpływy z podatku od środków transportowych 657 000,00 639 927,80 97,40% 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 

22 100,00 23 555,67 106,59% 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 36 400,00 36 332,02 99,81% 

Wpływy z opłaty skarbowej 37 000,00 37 336,00 100,91% 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

130 700,00 130 380,96 99,76% 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

3 247 400,00 1 898 914,37 58,47% 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 418 000,00 426 119,36 101,94% 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

15 600,00 15 591,71 99,95% 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnieo 

15 709,00 15 600,42 99,31% 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

12 300,00 12 890,00 104,80% 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego 

45 500,00 46 580,52 102,37% 

Wpływy z różnych opłat 4 010,00 4 505,44 112,36% 

Wpływy z usług 100 000,00 107 385,50 107,39% 

A.I.2. Dochody z majątku, w tym: 141 179,00 141 671,29 100,35% 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego 
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

141 179,00 141 671,29 100,35% 

A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym: 1 474 686,80 1 339 673,66 90,84% 

Wpływy z odsetek  41 964,00 32 291,36 76,95% 

Wpływy z tytułu kar i odszkodowao wynikających z 
umów 

6 466,00 6 465,02 99,98% 

Wpływy z różnych dochodów 725 896,80 588 385,09 81,06% 

Wpływy z rozliczeo/zwrotów 840,00 20 429,63 2432,10% 

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 
opłatach lokalnych 

660,00 660,00 100,00% 

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 668 814,00 668 814,00 100,00% 
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Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
powiatów( związków gmin, związków powiatowo-
gminnych, związków powiatów),samorządów 
województw, pozyskane z innych źródeł 

7 035,00 - 0,00% 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
z realizacją zadao z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadao zleconych ustawami 

23 011,00 22 628,56 98,34% 

A.II. Dotacje celowe  9 817 571,79 9 791 911,08 99,74% 

na realizację zadao bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadao zleconych gminie  

9 027 497,68 9 025 521,46 99,98% 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na 
realizację własnych zadao bieżących gmin (związków 
gmin, związków powiatowo-gminnych) 

661 914,11 659 230,07 99,59% 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na realizację zadao 
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

126 160,00 105 159,55 83,35% 

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadao 
wynikających z odrębnych ustaw 

2 000,00 2 000,00 100,00% 

A.III. Subwencja ogólna  8 296 290,00 8 296 290,00 100,00% 

częśd oświatowa 5 119 389,00 5 119 389,00 100,00% 

częśd wyrównawcza 3 176 901,00 3 176 901,00 100,00% 

B. DOCHODY MAJĄTKOWE  8 279 669,48 7 405 747,07 89,44% 

sprzedaż nieruchomości 80 400,00 80 433,00 100,04% 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich  

1 228 929,60 1 148 483,12 93,45% 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

4 070 171,00 4 070 171,00 100,00% 

Środki otrzymane z paostwowych funduszy celowych 
na  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  

0,00 117 600,00 x 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 11 200,00 x 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
zakupów inwestycyjnych  

130 000,00 130 000,00 100,00% 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
pozyskane z innych źródeł 

671 070,40 348 761,47 51,97% 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadao 
inwestycyjnych 

798 840,00 798 840,00 100,00% 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadao inwestycyjnych obiektów 
zabytkowych 

30 000,00 30 000,00 100,00% 

Dotacje otrzymane z paostwowych funduszy celowych 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji  

1 200 000,00 600 000,00 50,00% 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu paostwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  

70 258,48 70 258,48 100,00% 
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DOTACJE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY UZYSKANE W 2021 ROKU 
 

Dotacje Plan Wykonanie  % wykonania  

Ogółem 18 066 119,87 17 458 577,68 96,64% 

1. Dotacje z budżetu paostwa 9 759 670,27 9 755 010,01 99,95% 

1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej  

9 027 497,68 9 025 521,46 99,98% 

1.2. na zadania własne w tym: 661 914,11 659 230,07 99,59% 

1.2.1. inwestycje  70 258,48 70 258,48 100,00% 

2. Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz środków, o których mowa w 
art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 

1 228 929,60 1 148 483,12 93,45% 

2.1. dotacje bieżące - - 0,00% 

2.2. dotacje majątkowe 1 228 929,60 1 148 483,12 93,45% 

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 6 278 680,00 5 756 244,55 91,68% 

3.1. na realizację zadao bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych  

848 509,00 808 473,55 95,28% 

3.2. na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
publicznych 

5 430 171,00 4 947 771,00 91,12% 

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadao bieżących 

- - - 

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielanej między jst na 
dofinansowanie własnych zadao 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

798 840,00 798 840,00 100,00% 
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STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN W 2021 ROKU 
 

Wydatki Plan Wykonanie  % wykonania  

Ogółem 39 887 551,63 37 091 967,93 92,99% 

I. Wydatki majątkowe: 9 789 336,86 8 701 539,39 88,89% 

1. Inwestycyjne w tym: 9 789 336,86 8 701 539,39 88,89% 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na 
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

9 779 336,86 8 691 539,39 88,88% 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadao inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

- - - 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 100,00% 

Wpłaty jednostek na paostwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadao inwestycyjnych 

10 000,00 10 000,00 100,00% 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 
których mowa  w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z 
realizacją zadao jst 

2 017 136,00 1 570 117,14 77,84% 

II. Wydatki bieżące 30 098 214,77 28 390 428,54 94,33% 

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 654 179,65 18 001 372,82 91,59% 

1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 10 086 676,75 10 004 280,15 99,18% 

wynagrodzenia osobowe 7 821 877,70 7 767 480,25 99,30% 

wynagrodzenia bezosobowe 427 800,00 398 054,64 93,05% 

składki 1 678 778,05 1 661 816,69 98,99% 

1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadao, w 
tym: 

9 567 502,90 7 997 092,67 83,59% 

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego 

9 000,00 6 896,86 76,63% 

2. Dotacje, w tym: 782 025,30 756 129,65 96,69% 

Dotacje dla zakładów budżetowych 9 820,00 9 815,86 99,96% 

wpłaty członkowskie 146 800,00 120 908,49 82,36% 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 

625 405,30 625 405,30 100,00% 

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 335 509,82 9 363 964,63 100,30% 

4. Wydatki na obsługę długu  326 500,00 268 961,44 82,38% 

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o 
których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z 
realizacją zadao jst 

- - - 
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WYDATKI BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN PONIESIONE W 2021 ROKU 
 

Wydatki budżetu wg działów Plan Wykonanie  % wykonania  

010 - Rolnictwo i łowiectwo: Zwrot podatku akcyzowego 
oraz wpłaty na Izby rolnicze w wysokości 2% podatku 
rolnego 

436 846,01 315 619,44 72,25% 

600 - Transport i łącznośd: remonty, modernizacje 
przebudowy dróg gminnych, dotacja na modernizację 
drogi powiatowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych 

3 072 594,16 2 768 393,65 90,10% 

700 - Gospodarka nieruchomościami i budynkami 
komunalnymi 

140 927,00 126 535,80 89,79% 

710 - Działalnośd usługowa - plany zagospodarowania 
przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, komisja 
urbanistyczna 

90 340,00 32 747,35 36,25% 

720 - Informatyka: utrzymanie projektu Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn 

32 700,00 32 666,26 99,90% 

750 - Rada Gminy, Urząd Gminy, Promocja Gminy, 
Jednostki pomocnicze gminy, obsługa zadao zleconych z 
zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu 
cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, 
wojskowych, działalności gospodarczej 

3 800 513,00 3 706 047,37 97,51% 

751 - Urzędy naczelnych organów władzy paostwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: obsługa 
zadao zleconych z zakresu administracji rządowej 
dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, 
dowodów osobistych, wojskowych, działalności 
gospodarczej, wydatki związane z przygotowaniem 
wyborów do Parlamentu UE, Sejmu i Senatu RP , 
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 

1 148,00 1 146,88 99,90% 

754 - Bezpieczeostwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa: dotacja dla Komendy Powiatowej 
Policji w Sochaczewie, ochotnicze straże pożarne, 
zarządzanie kryzysowe 

1 762 063,62 1 302 458,82 73,92% 

757 - Obsługa długu publicznego 326 500,00 268 961,44 82,38% 

801 - Oświata i wychowanie: wydatki na szkoły 
podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych, przedszkola, inne formy wychowania 
przedszkolnego, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, 
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wyposażenie 
szkół w podręcznik, materiały edukacyjne oraz materiały 
dwiczeniowe, kształcenie specjalne oraz na realizację 
projektów Akademia Kluczowych Kompetencji w 
Młodzieszynie oraz Wzrost dostępności do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn 

8 865 413,67 8 640 030,65 97,46% 
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851 - Ochrona zdrowia: zwalczanie narkomanii, 
przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki na utrzymanie 
gabinetu rehabilitacji  

283 338,95 228 857,97 80,77% 

852 - Pomoc społeczna: wydatki na Domy Pomocy 
Społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki 
mieszkaniowe, zasiłki stałe, Ośrodki Pomocy Społecznej, 
usługi opiekuocze i specjalistyczne usługi opiekuocze, 
pomoc w zakresie dożywiania, Środowiskowy Dom 
Samopomocy  

1 276 779,00 1 258 869,16 98,60% 

854 -  Edukacyjna opieka wychowawcza: stypendia 
socjalne, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia 
sportowe, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 
szkolnej 

465 955,00 462 476,90 99,25% 

855 - Rodzina: świadczenie wychowawcze, świadczenia 
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, 
wspieranie rodziny- świadczenia Dobry start oraz asystent 
rodziny, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające  niektóre 
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 
świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 
zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów,  

8 634 068,00 8 633 008,76 99,99% 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 
gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni w gminie, 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami, oświetlenie ulic, 
placów i dróg, modernizacja oświetlenia gminnego oraz 
budowa nowych linii, budowa placu zabaw  

5 952 555,22 4 728 874,16 79,44% 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wydatki 
związane z utrzymaniem domów i ośrodków kultury, 
świetlic, środki na ochronę zabytków,  

741 810,00 701 607,37 94,58% 

926 - Kultura fizyczna i sport: środki przeznaczone na 
budowę Otwartych Stref Aktywności w Gminie 
Młodzieszyn, organizację zajęd rekreacyjno-sportowych, 
budowę boiska 

3 984 000,00 3 883 665,95 97,48% 

Ogółem 39 867 551,63 37 091 967,93 93,04% 
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Wydatki poniesione w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,                     
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

 

NAZWA ZADANIA KWOTA 

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra 18 262,69 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol 15 476,86 

Oznakowanie miejscowości Bieliny-Olszynki 1 276,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny-Olszynki 10 000,00 

Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol 20 000,00 

Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn 5 000,00 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol 10 000,00 

Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol 5 195,62 

Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew 13 973,39 

Modernizacja chodnika w m. Janów 20 952,56 

Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów 6 000,00 

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów 8 600,00 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów 13 177,44 

Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion 40 549,37 

Remont drogi gminnej w m. Leontynów 12 204,61 

Remont drogi gminnej w m. Marysin 9 816,75 

Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn 18 000,00 

Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie 16 219,60 

Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn 10 000,00 

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek 11 269,93 

Remont drogi gminnej w m. Młodzieszynek 1 200,00 

Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki 22 640,44 

Remont drogi gminnej w m. Helenów 7 030,91 

Konserwacja rowów przydrożnych w m. Helenów-Skutki 7 030,92 

Remont drogi gminnej  w m. Radziwiłka 11 276,00 

Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina 11 054,90 

Remont drogi gminnej w m. Stare Budy 10 000,00 

Doposażenie jednostki OSP Budy Stare 8 837,55 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice 16 800,00 
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Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej w m.  Mistrzewice 534,08 

Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice 11 939,29 

Remont drogi gminnej dz.nr ew. 3 obręb geodezyjny PGR Witkowice 4 000,00 

Zakup kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Kamionie 2 000,00 

Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowicach 17 303,69 

RAZEM PONIESIONE WYDATKI W 2021 ROKU 
 

397 622,60 
 

  
 

 

 

 

WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE W 2021 ROKU 

 

Wydatki poniesione na inwestycje w 2021 roku 

Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie 16 219,60 

Modernizacja chodnika w m. Janów 20 952,56 

Modernizacja ciągu komunikacyjnego w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 156/37; 156/70 78 292,94 

Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego Młodzieszyn-Janów 20 000,00 

Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra na dz. nr ew. 175 152 716,80 

Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka na dz. nr ew. 81/1 oraz części dz. nr ew. 92/5 45 817,50 

Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka-Borki 22 640,44 

Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice 30 999,46 

Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka 37 416,60 

Modernizacja drogi w m. Leontynów, Helenów, Helenka (Borki), Adamowa Góra 126 075,00 

Modernizacja dróg gminnych - ulepszenie nawierzchni tłuczniem dolomitowym 120 000,00 

Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn- ulepszenie kruszywem drogowym 91 138,75 

Modernizacja dróg w m. Juliopol i Janów 131 925,00 

Modernizacja poboczy drogi gminnej w m. Witkowice 55 890,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra, w m. Helenka - dokumentacja projektowa 31 900,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol 12 300,00 

Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka 23 320,80 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów w gm. Młodzieszyn 533 094,87 

Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Juliopol 20 000,00 

Wykonanie poboczy drogi gminnej w m. Młodzieszyn 18 000,00 

Budowa budynku wielorodzinnego, socjalnego w m. Nowe Mistrzewice 13 400,00 

Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn 20 000,00 

Wykonanie monitoringu Urzędu Gminy Młodzieszyn 32 512,57 

Modernizacja garaży Ochotniczej Straży Pożarnej  w Witkowicach 17 303,69 

Doposażenie jednostki OSP Budy Stare 8 837,55 

Doposażenie jednostki OSP Młodzieszyn 15 000,00 

Modernizacja oraz zakup wyposażenia samochodu OSP Kamion 40 549,37 

Modernizacja strażnicy OSP w Budach Starych 43 200,00 
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Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 3 100,09 

Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 40 000,00 

Dostępna Szkoła 3 690,00 

Laboratoria Przyszłości 130 000,00 

Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkół 53 000,00 

Modernizacja Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie - I etap 40 000,00 

Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka 20 000,00 

Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina 20 000,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamowa Góra 18 262,69 

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bieliny-Olszynki 10 000,00 

Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew 23 973,39 

Modernizacja obwodów napowietrznych linii energetycznych Gminy Młodzieszyn  39 800,00 

Modernizacja oświetlenia ul. Wrzosowej w Młodzieszynie 20 000,00 

Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Janów 6 000,00 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Juliopol 10 000,00 

Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice 21 939,29 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Bibiampol 15 476,86 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Justynów 13 177,44 

Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Mistrzewice 16 800,00 

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Janów 8 600,00 

Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Młodzieszynek 11 269,93 

Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie 2 500,00 

Wykonanie oświetlenia oraz monitoringu na placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol 5 195,62 

Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Mistrzewicach 60 270,00 

Przedsięwzięcia 

Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeo grzewczych 1 570 117,14 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Młodzieszyn  x 

Modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie  816 960,92 

Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn  x 

Poprawa bezpieczeostwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Kamionie 

Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 380301W  
x 

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w 

Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy  
3 877 165,95 

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny Olszynki  34 736,57 

Dotacje na inwestycje 

Dofinansowanie zadao inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie 10 000,00 

Dotacje celowe z budżetu na budowę instalacji fotowoltaicznych w gminnych strażnicach OSP w 

Budach Starych, Kamionie, Młodzieszynie, Witkowicach  
20 000,00 

Razem poniesione wydatki na inwestycje 8 701 539,39 
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WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE  
W JANOWIE, W KAMIONIE, W MŁODZIESZYNIE,  

w szczególności na funkcjonowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego,  dowożenia uczniów do szkół, 

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
oraz materiały dwiczeniowe, kształcenie specjalne w 2021 roku 

 
 

  

PLAN WYKONANIE 
% 

wykonania 

Finansowanie 

Dotacje na 
zadania 
własne z 
budżetu 
paostwa  

subwencje z 
budżetu 
paostwa 

środki z 
budżetu 
gminy 

Młodzieszyn 

Dotacje 
na 

zadania 
zlecone z 
budżetu 
paostwa 

Dotacje z 
budżetu 

UE 

 9 263 833,67     9 039 701,14 97,58% 135 332,00 5 119 389,00 3 592 789,29 62 190,85 130 000,00 

SP MŁODZIESZYN  5 266 115,43     5 142 126,85 97,65% 113 267,00 2 813 533,00 2 109 955,05 35 371,80 70 000,00 

SP KAMION  2 118 399,66     2 048 049,01 96,68% 13 239,00 1 216 856,00 774 891,20 13 062,81 30 000,00 

SP JANÓW 1 879 318,58     1 849 525,28 98,41% 8 826,00 1 089 000,00 707 943,04 13 756,24 30 000,00 

 

       WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MŁODZIESZYNIE  
NA REALIZACJĘ ZADAO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ RODZINY W 2021 ROKU 

PLAN WYKONANIE % wykonania 

Finansowanie 

Dotacje na 
zadania 
własne z 
budżetu 
paostwa 

Środki z 
Funduszu 

Pracy 

środki z 
budżetu gminy 

Młodzieszyn 

Dotacje na zadania 
zlecone z budżetu 

paostwa 

           9 956 254,26          9 937 411,77     99,81% 499 137,96 X 818 065,53 8 606 790,51 

 

       WYDATKI BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANE W FORMIE DOTACJI PRZEKAZANYCH INNYM 

PODMIOTOM W 2021 ROKU 

Dotacje przekazane innym podmiotom w ramach 
realizowanych wydatków w 2020 roku  

Plan Wykonanie % wykonania 

Ogółem 810 060,00 776 841,76 95,90% 

1. dla JST (porozumienia) w tym: 146 800,00 120 908,46 
 

1.1. inwestycje  - - 
 

2. wpłaty JST - w tym: 37 720,00 30 528,00 80,93% 

2.1. inwestycje 36 220,00 30 000,00 82,83% 

3. dla gospodarki pozabudżetowej  - - 
 

4. dla instytucji kultury  625 540,00 625 405,30 99,98% 
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VII.  INWESTYCJE I NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W GMINIE MŁODZIESZYN W 2021 ROKU 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów 
Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janów w gm. Młodzieszyn”, dzięki 
któremu udało się położyd nową nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami obustronnymi z tłucznia 
dolomitowego o długości 1 km. W ramach inwestycji został wybudowany również kanał technologiczny 
na potrzeby rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Na realizację zadania gmina otrzymała  
120 tys. zł dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadao określonych w 
ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych, tzw. FOGR. Łączna kwota realizacji całego zadania wyniosła 526 694,87 zł. 

 

 
 
Modernizacja drogi w Mistrzewicach 
Przeprowadziliśmy modernizację drogi w Mistrzewicach. Prace polegały na położeniu nawierzchni 
asfaltowej wraz z poboczami obustronnymi z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej do cmentarza. 
Modernizacja objęła odcinek od drogi powiatowej nr 3813W do wejścia na cmentarz. Nowa nawierzchnia 
polepszyła dojazd do cmentarza licznie odwiedzanego przez osoby, których bliscy tam spoczywają oraz 
przez osoby oddające hołd znajdującym się tam poległym żołnierzom. 
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Remont poboczy dróg gminnych 
Wyremontowaliśmy pobocza drogi gminnej na odcinku Witkowice-Brochów (odcinek za mostem). Prace 
polegały na korytowaniu istniejącej nawierzchni poboczy pod nową nawierzchnię. Następnie 
uzupełniono pobocza masą asfaltową. Dzięki zrealizowanej inwestycji remontu poboczy na odcinku 
Witkowice-Brochów, zaplanowanej w celu poprawy komfortu korzystania z drogi oraz bezpieczeostwa 
użytkowników ruchu drogowego, odcinek przez wiele lat będzie służył użytkownikom tej trasy. Gmina 
Młodzieszyn zrealizowała również w 2021 roku uzupełnienia i wzmacniania wielu poboczy dróg gminnych 
za pomocą kruszywa drogowego oraz destruktu. Między innymi w miejscowościach Młodzieszyn, Juliopol 
i Adamowa Góra.  

 

 
 
Remont drogi powiatowej relacji  Mistrzewice-Helenka  
20 października 2021 r. nastąpił odbiór nowo wyremontowanej drogi powiatowej nr 3813W  na odcinku 
Mistrzewice-Helenka w km 7+420 – 10+450, o łącznej długości aż 3,03km. Remont był możliwy dzięki 
pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie dużego dofinansowania z programu Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 w wysokości 790 797, 08 zł. Całkowita wartośd zadania wyniosła  
1 032 614,00 zł. Gmina Młodzieszyn na realizację remontu przekazała środki w wysokości 120 908,46 zł.  
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„Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie”  
 

Zakooczyła się budowa stadionu sportowego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa kompleksu 
lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie – wariant 400 m – 
treningowy”. Całośd inwestycji, na którą składało się: budowa, nadzór i badania obiektowe wyniosła 
blisko 4 mln zł, z czego 1,2 mln zł stanowiło pozyskane dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju infrastruktury 
lekkoatletycznej – edycja 2018. 
Prace przebiegły bardzo sprawnie, zgodnie z zakładanym harmonogramem. Na początku wykonywano 
prace ziemne i prace związane z odwodnieniem gruntu. W ramach zadania została wykonana bieżnia 
okólna o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich 400 m czterotorowa z bieżnią prostą sześciotorową 
wraz z następującymi urządzeniami lekkoatletycznymi: rzutnia do pchnięcia kulą, skocznia do skoku w dal 
i trójskoku, skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku o tyczce. Wewnątrz bieżni zostały wykonane 
boiska: do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 56 x 26 m z ogrodzeniem i 
piłkochwytami, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 29 x 45 m. Dodatkowe 
elementy obiektu to: piesze ciągi komunikacyjne, ogrodzenie, podstawowe zagospodarowanie terenu, 
oświetlenie stadionu, a także wyposażenie w sprzęt sportowy. 

 

 
 
 
1,3 miliona na modernizację oświetlenia ulicznego 
 
Gmina Młodzieszyn otrzymała dotację w wysokości 1,3 miliona złotych na modernizację oświetlenia z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach inwestycji w całej gminie Młodzieszyn zostanie 
wymienione oświetlenie na energooszczędne typu LED. 
Jednym z priorytetowych działao wójta gminy Młodzieszyn było dążenie do zmodernizowania gminnego 
oświetlenia. Wkrótce plany zostaną zrealizowane. Realizacja tej inwestycji zapewni lepszy komfort życia i 
bezpieczeostwo naszym mieszkaocom, a także wpłynie na oszczędności związane z kosztami utrzymania 
oświetlenia. Rozpisano przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Przewidywany termin zakooczenia 
zadania 30 czerwca 2022 r. 
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Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gm. Młodzieszyn 
Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w obszarach inwestycyjnych: gospodarka 
odpadami i odnawialne źródła energii w wysokości 3 472 250,00 złotych na realizację zadania, pn. 
„Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją oczyszczalni ścieków”, które 
stanowid będzie 95% kosztów kwalifikowanych całkowitej inwestycji. 
W ramach inwestycji zostanie wybudowany punkt selektywnej zbiórki odpadów wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Wybudowana zostanie również instalacja odnawialnych źródeł energii – panele 
fotowoltaiczne. Zakres zadania obejmuje również przebudowę napowietrznej linii zasilania wraz z 
modernizacją układu pomiarowo-zasilającego oraz zakup agregatu prądotwórczego dla obiektu 
oczyszczalni ścieków.  
 

 
 
Bezpieczne przejścia dla pieszych 
10 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się podpisanie umowy o 
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Poprawa Bezpieczeostwa 
ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Kamionie Poduchownym na drogach nr 380311W oraz 
380301 W”.  Łączna kota dofinansowania wyniosła 117 600,00zł. Całkowitą wartośd zadania oszacowano 
na kwotę 147 000,00 zł. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zostaną zaprojektowane i wybudowane 
dwa nowe przejścia dla pieszych w bliskiej lokalizacji szkoły podstawowej, filii bibliotecznej, przystanku 
autobusowego oraz budynku ochotniczej straży pożarnej.  
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2,7 miliona na kanalizację i wodociągi 
Otrzymaliśmy zwiększoną subwencję ogólną w kwocie 300 000,00 złotych z przeznaczeniem na wsparcie 
finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz 2 470 171,00 złotych z 
przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Trwają prace projektowe w celu 
przygotowania dokumentacji na wybrane zadania inwestycyjne. Realizację projektu przewiduje się na 
lata 2022/2023. 
 
 „Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeo grzewczych” 
Zakooczono realizację projektu nr RPMA.04.03.01-14-a987/18 pt.: „Czyste powietrze w gminie 
Młodzieszyn – wymiana urządzeo grzewczych”, na który gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 1 208 929,60 zł. Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego 
„Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020″, obsługiwanego przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. W ramach projektu w indywidualnych 
gospodarstwach domowych wymieniono łącznie 54 źródła ciepła na niskoemisyjne kotły w tym 29 na gaz 
i 25 na pellet. W ramach projektu zamontowano również instalację fotowoltaiczną w 25 gospodarstwach, 
panele solarne w 6 oraz pompy ciepła w 3 gospodarstwach. 
 
Oświetlenie uliczne i oznakowanie w ramach programu MIAS MAZOWSZE 
Przeprowadzono modernizację oraz budowę oświetlenia i oznakowanie miejscowości w czterech 
sołectwach: Januszew, Helenka, Nowa Wieś-Rokicina i Nowe Mistrzewice. Realizacja tych przedsięwzięd 
była możliwa dzięki współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w łącznej kwocie 40 tysięcy złotych. 
Natomiast cała realizacja zadao, pn.:  „Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew”, „Budowa oświetlenia 
i oznakowanie sołectwa Helenka”, „Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina”, 
„Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice”, wyniosła 85 912,68 zł. 
W trzech sołectwach: Januszew, Helenka, Nowa Wieś-Rokicina powstało nowoczesne energooszczędne 
solarne oświetlenie typu LED. Posadowione zostały lampy solarne na sześciometrowych słupach wraz z 
fundamentem, które oświetlają drogi oraz doświetlają miejsca publiczne (przystanki autobusowe) i 
skrzyżowania dróg. Natomiast na terenie sołectwa Nowe Mistrzewice wymieniono stare sodowe lampy 
na energooszczędne oprawy typu LED. Ponadto w trzech sołectwach zamontowano nowe oznakowanie 
pionowe, mające na celu zapewnienie lepszej orientacji w terenie służb ratunkowych (straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego, policji) oraz użytkowników dróg. 
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Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy 
Nowe obwody oświetleniowe powstały na ul. Wrzosowej w Młodzieszynie, w sołectwie Juliopol i 
Adamowa Góra. Zrealizowane zostały w zakresie posadowienia betonowych słupów, a następnie 
montażu lamp energooszczędnych tylu LED wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Również na terenie 
Zabytkowego Parku w Młodzieszynie zamontowano energooszczędne lampy typu LED na istniejących 
słupach. Nowe oświetlenie powstało także w sołectwie Bieliny-Olszynki oraz na placu zabaw w Juliopolu. 
Posadowiono tam nowoczesne lampy solarne tylu LED na sześciometrowych słupach wraz z 
fundamentem. Nowe oświetlenie znacząco poprawi bezpieczeostwo wszystkich użytkowników dróg, 
dlatego staramy się nieustannie podejmowad działania w kierunku rozbudowy infrastruktury, polegającej 
na budowie oświetlenia. 
 

 
 
Świetlica wiejska w Mistrzewicach 
Odnowiono budynek świetlicy w Mistrzewicach, polegający na wykonaniu ocieplenia ścian  wraz z 
położeniem struktury na całej elewacji. Łączny koszt inwestycji wyniósł  60 270,00 zł brutto. Świetlica 
wiejska w Mistrzewicach została utworzona w budynku po szkole podstawowej. Na przestrzeni lat 
sukcesywnie była modernizowana wewnątrz, pomieszczenia zostały wyremontowane oraz wyposażone. 
Mieszkaocy mogą skorzystad m.in. ze stołu do bilardu, tenisa stołowego, komputerów z dostępem do 
internetu, placu zabaw dla dzieci oraz zorganizowad imprezę okolicznościową.  
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Nowe oznakowanie sołectwa Bieliny-Olszynki 
Na terenie sołectwa Bieliny-Olszynki zamontowano nowe oznakowanie pionowe z numeracją 
porządkową, mające na celu zapewnienie lepszej orientacji w terenie służb ratunkowych (straży 
pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji) oraz użytkowników dróg. Realizacja zadao nastąpiła dzięki 
przeznaczeniu przez mieszkaoców sołectwa środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa 
Bieliny-Olszynki. 

 
Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gm. Młodzieszyn 
Trwa realizacja zadania, pn. „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy 
Młodzieszyn”. Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest realizowane w trybie 
„Zaprojektuj i wybuduj” przez firmę EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzioska Sp.J. ul. Guzewska 14, 95- 
030 Rzgów. W 2021 roku przeprowadzone zostały prace projektowe, pozyskiwanie wymaganych 
uzgodnieo oraz częśd prac ziemnych. Prognozowana wartośd całości inwestycji wyniesie 3 745 350,00 
złotych. Zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków zewnętrznych. Na realizację inwestycji 
Gmina Młodzieszyn pozyskała dofinansowania z dwóch źródeł: kwotę 1 937 533,00 złotych z PROW na 
lata 2014-2020 oraz kwotę 1 800 000,00 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wkład 
własny gminy. 
Zakres jaki będzie obejmowała cała inwestycja to: 
- wykonanie dokumentacji projektowej, 
- rozbudowa z przebudową ujęcia i stacji uzdatniania wody w Młodzieszynie wraz z budową nowego 
ujęcia – studni głębinowej, 
- uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę instalacji odwadniania osadu, 
- budowa nowego, niezależnego odcinka sieci przeciwpożarowej zakooczonej hydrantem nadziemnym 
dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych, 
- budowa nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, 
- modernizacja obiektu oczyszczalni ścieków pod względem elektro-automatycznym. 

 
Modernizacja chodnika relacji  Młodzieszyn - Janów 
Zrealizowano przebudowę chodnika wzdłuż drogi krajowej numer 50 w miejscowościach Młodzieszyn i 
Janów. Prace polegały na demontażu starej nawierzchni chodnika, następnie wykonaniu podbudowy 
cementowo-piaskowej oraz położeniu na nowo kostki brukowej wraz z posadowieniem obrzeży. 
Powierzchnia chodnika została zagęszczona, a spoiny wypełniono piaskiem. Zakres prac objął łącznie  
ok 660m2 przebudowanego chodnika oraz miejscowe naprawy w miejscach najbardziej wymagających 
poprawy. Prace przeprowadzone zostały na dwóch odcinkach: wzdłuż ul. Sochaczewskiej w 
Młodzieszynie na odcinku 240 metrów bieżących, a w miejscowości Janów na odcinku 180 metrów 
bieżących. 
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Doposażenie gminnych placów zabaw 
Wybudowano kolejną altanę rekreacyjną na terenie gminy. Tym razem altana stanęła na placu zabaw 
zlokalizowanym przy szkole podstawowej w Janowie. Powstała dzięki przeznaczeniu przez mieszkaoców 
sołectwa Janów środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Janów. Na placach zabaw w 
Juliopolu i Młodzieszynku położono nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 
w obrzeżach betonowych pod altanami znajdującymi się na placach zabaw. Dodatkowo na placu zabaw w 
Młodzieszynku zamontowano kolejne urządzenie do zabawy dla dzieci w postaci domku ze zjeżdżalnią.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabinet Rehabilitacji w Młodzieszynie 
Przeprowadzono remont Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie. Prace remontowe możliwe były dzięki 
środkom przekazanym przez Fundację ORLEN w ramach realizacji zadania pn. „Remont Gabinetu 
Rehabilitacji Ruchowej w Młodzieszynie – I etap”.  
Kwota 40 000,00 złotych pozwoliła na przeprowadzenie prac, które polegały m.in. na wymianie drzwi, 
okien wraz z parapetami, wymianie instalacji elektrycznej z grzejnikami olejowymi oraz podłogi, 
pomalowaniu ścian, a także przystosowaniu drugiego pomieszczenia do działalności punktu.  
Gabinet jest bardzo potrzebny i dzięki remontowi zyskał większe możliwości realizacji nowych zabiegów 
rehabilitacyjnych.  
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Gmina Młodzieszyn w subregionie żyrardowskim 
Gmina Młodzieszyn została członkiem partnerstwa gmin na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 
Żyrardowie odbyło się uroczyste podpisanie aneksu „Wielostronnej deklaracji współpracy gmin 
subregionu żyrardowskiego w zakresie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego„. Gmina Młodzieszyn, jako częśd Subregionu 
Żyrardowskiego stała się tym samym członkiem partnerstwa międzygminnego, które pozwoli na 
pozyskiwanie nowych funduszy na rozwój gminy i poprawę życia mieszkaoców. 23 gminy, które wspólnie 
tworzą Subregion Żyrardowski, powołały partnerstwo, aby skuteczniej przygotowad się do pozyskiwania 
funduszy na dofinansowania z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021-2027, które to 
zostaną przeznaczone na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju i podnoszenie jakości życia 
mieszkaoców. Podstawą do współpracy w ramach Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
dokumentem, który wyznaczad będzie wspólne kierunki rozwoju jest Plan Działao.  
 
 
Mikrobus dla potrzeb dowożenia dzieci 
Gmina Młodzieszyn w 2021 roku zakupiła 9-cio osobowy mikrobus marki FORD TRANSIT na potrzeby 
dowożenia dzieci do szkół. Nowy bus zastąpił już mocno wyeksploatowanego poprzednika tej samej 
marki. Dzięki temu dzieci są przewożone do szkoły w bardziej komfortowych i bezpieczniejszych 
warunkach. W budżecie gminy udało się wygospodarowad środki na ten cel inwestycyjny, między innymi 
dzięki współpracy oraz wsparciu Rady Gminy Młodzieszyn. 

 

Renowacja pomnika w Młodzieszynie  
28 maja 2021 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie Marek Ciurzyoski podpisał umowę o przyznanie 
dofinansowania w wysokości 70 tysięcy złotych na realizację zadania pn. „Renowacja pomnika 
upamiętniającego Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce o wolnośd i niepodległośd Ojczyzny w 
latach 1939-1945”, znajdującego się przed budynkiem Urzędu Gminy Młodzieszyn. Otrzymane 
dofinansowanie jest następstwem współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie z Gminą 
Młodzieszyn podczas opracowania i złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na realizację w/w 
zadania. Wniosek złożono w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczeostwo” objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach naboru 
ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju”, której członkiem jest Gmina 
Młodzieszyn. Realizacja zadania ma nastąpid do kooca 2022 roku. 
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Przewozy autobusowe 
Otrzymaliśmy blisko 700 tysięcy złotych dofinansowania na przewozy autobusowe o charakterze 
użyteczności publicznej dla gminy Młodzieszyn z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 
ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 
znacznym stopniu zwiększyła się liczba kursów autobusowych PKS z Gminy Młodzieszyn do Sochaczewa i 
z powrotem. Ceny biletów jednorazowych to koszt 1,50 zł, natomiast biletu miesięcznego to 35 zł dla 
osoby posiadającej legitymację szkolną do 26 roku życia, a 68,62 zł dla osoby dorosłej. 
 
Szkoły Gminy Młodzieszyn otrzymały 100 % dofinansowania w projekcie „Laboratoria Przyszłości” 
„Laboratoria przyszłości” zagoszczą we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy Młodzieszyn. 
Na ten cel otrzymaliśmy środki w łącznej wysokości 130 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup 
nowoczesnego sprzętu wraz z oprogramowaniem, które pomoże realizowad ciekawe, nowoczesne zajęcia 
edukacyjne oraz lepszy rozwój kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka). 
„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Szkoły mogą zakupid sprzęt ze specjalnego katalogu wyposażenia. W skład wyposażenia wchodzą m.in.: 
• Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.);  
• Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; 
• Sprzęt do nagrao dla nauki prezentacji swoich osiągnięd (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);  
• Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). 
Dzięki zapewnieniu szkołom wysokiej jakości sprzętu, przyczyniamy się do rozwijania kompetencji, które 
zapewnią dzieciom lepszy rozwój. Dzięki  środkom z projektu „Laboratoria przyszłości” nasi uczniowie od 
najmłodszych lat będą mieli możliwośd rozwijania zdolności technicznych oraz manualnych, które 
zaowocują w przyszłości lepszą znajomością nowoczesnych technologii.  
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Sprzęt komputerowy dla szkoły w Młodzieszynie  
Gmina Młodzieszyn w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. 
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi 
priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, 
Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w minimum 
330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz 
przeprowadzenie szkoleo mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. 
W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie 
otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia 
wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowao 
wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci 
zostaną   nauczyciele  i   uczniowie.   Wartośd   całego  projektu  wynosi 55 624 305, 00 zł,   natomiast 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł. 
 
Montaż instalacji fotowoltaicznych na strażnicach 
Zamontowano instalację fotowoltaiczne na czterech strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Młodzieszyn (OSP Młodzieszyn, OSP Kamion, OSP Budy Stare oraz OSP Witkowice). Montaż 
kompletnych instalacji był możliwy dzięki pozyskaniu przez Gminę Młodzieszyn dofinansowania z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o łącznej wartości  
120 000,00 zł. oraz zabezpieczeniu środków w wysokości 20 000,00 zł. w budżecie gminy Młodzieszyn. 
Łączny koszy instalacji fotowoltaicznej dla jednej strażnicy wyniósł 35 000,00 zł. 
 

 
 

Dofinansowanie na sprzęt specjalistyczny dla OSP 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionie otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa 
mazowieckiego w wysokości 20 000,00 zł w ramach programu „OSP-2021” na zakup sprzętu 
specjalistycznego w celu doposażenia jednostki. Natomiast do Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach 
Starych trafiły w sumie 23 000,00 zł na realizację zadania: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków 
ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeo na 
potrzeby OSP w Budach Starych” w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski programu 
finansowania służb ratowniczych częśd 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych”. OSP w Budach Starych otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości blisko 20 000,00 zł, które 
stanowiło 85 % kwoty kosztów całkowitych potrzebnych do realizacji zadania w ramach programu.  
Pozyskane środki finansowe pozwoliły na polepszenie gotowości bojowej strażaków jednostek OSP oraz 
wyposażenie w nowe sprzęty. 
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Modernizacja strażnicy OSP w Młodzieszynie 
Trwa modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie. Prace przebiegają zgodnie z 
zaplanowanym harmonogramem i  są coraz bardziej widoczne. Przeprowadzono już znaczną częśd robót 
wewnątrz budynku, polegających na usunięciu starych posadzek, a następnie na wykonaniu izolacji wraz 
z nowymi wylewkami. Wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania 
oraz nałożono gładzie tynkowe na ściany. Natomiast na zewnątrz udało się zakooczyd termomodernizację 
budynku, została położona struktura na wcześniej wykonanym ociepleniu, ocieplono również 
fundamenty budynku oraz wykonano ogrodzenie terenu strażnicy. Trwają pozostałe prace 
wykooczeniowe oraz utwardzenie wjazdów i parkingów. Planowane zakooczenie robót wyznaczone jest 
na 30 czerwca 2022 roku. Na realizację inwestycji gmina Młodzieszyn pozyskała z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dofinansowanie, na realizację zadania, 
pn. „Modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie” w ramach „Instrumentu 
wsparcia zadao ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Dofinansowanie 
wynosi 60% całej inwestycji. 

 
 
Remont w strażnicy OSP w Budach Starych 
Przeprowadzono prace remontowe wewnątrz strażnicy w OSP w Budach Starych, na które Gmina 
Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 25 tys. zł 
na modernizację strażnicy OSP w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.  
Modernizacja budynku strażnicy objęła zaadaptowanie pomieszczeo na szatnie dla strażaków. Adaptacja 
pomieszczeo polegała na wykonaniu prac budowlanych i wykooczeniowych pomieszczenia oraz 
wyposażeniu w niezbędną infrastrukturę, tj. wykonaniu ścianek działowych i sufitu wraz z tynkami, 
stolarki drzwiowej, podłóg, malowaniu ścian i sufitu oraz wyposażeniu szatni. 
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VIII. OŚWIATA I EDUKACJA  
 

Organizacja sieci szkół w gminie 

W Gminie Młodzieszyn funkcjonują następujące szkoły: 

Szkoła Podstawowa im. płk. Ludwika Głowackiego w Janowie; 
Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie; 
Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie. 

Gmina Młodzieszyn prowadzi także wychowanie przedszkolne. Punkt Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie organizuje zajęcia dla dzieci 
czteroletnich i trzyletnich. Są też oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Janowie, 
Kamionie i Młodzieszynie. 

Dane dotyczące uczniów 

Dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach wg. stanu na 30 

września 2021 r. 

  Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

w tym: 

0  

PP 
I II III IV V VI VII VIII 

1. Szkoła Podstawowa im. płk 
Ludwika Głowackiego w 
Janowie 

10 117 38 13 6 14 11 10 9 9 7 

2. Szkoła Podstawowa im. gen. 
bryg. Franciszka Włada w 
Kamionie 

10 127 29 12 10 16 4 8 16 17 15 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. 
Stanisława Grzmota-
Skotnickiego w Młodzieszynie 

16 228 0 22 30 32 29 0 33 58 24 

  Razem 36 472 67 47 46 62 44 18 58 84 46 

Sied szkół podstawowych w Gminie Młodzieszyn, przyjęta Uchwałą nr VII/40/2019 Rady Gminy 
Młodzieszyn z dnia 28.03.2019 r., zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkaoców. Większośd 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Młodzieszyn uczęszcza do szkół obwodowych. Jednak pewna 
grupa uczniów wybiera szkoły w innych gminach. Jest to wynikiem bliskości szkoły nie obwodowej lub 
związane z pracą rodziców. Od kilku lat widoczny jest spadek ilości dzieci w klasach we wszystkich 
szkołach. 

Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, 
przyjął 25 wychowanków (czterolatków oraz trzylatków). Jednak częśd dzieci w wieku przedszkolnym, 
pomimo możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w Gminie Młodzieszyn, uczęszcza do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach. Z tej formy wychowania przedszkolnego 
skorzystało 45 dzieci w przedszkolach samorządowych i prywatnych. Pozbawia to Gminę Młodzieszyn 
dotacji przedszkolnej na te dzieci oraz generuje duże koszty na zwrot kosztów pobytu dziecka w 
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przedszkolu w innej gminie. Zwroty za przedszkola w roku szkolnym 2021 kosztowały gminę  
311 061,01 zł. 

Według stanu na 30 września 2021 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn naukę 
pobierało 18 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (14 w szkole podstawowej, 4 w oddziale klasy 
„0”), dwoje skorzystało z indywidualnego nauczania 20 godz. tygodniowo i pięcioro z nauczyciela 
wspomagającego 100 godz. tygodniowo. Pozostali uczniowie korzystali z dodatkowych zajęd przyznanych 
na indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który szkoła/przedszkole obowiązkowo 
przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na powyższe zadania w roku 
szkolnym 2021 zostały wydatkowane środki w wysokości 491 765,40 zł, w tym na rozdział 80149 
(przedszkola) – 136 556,07 zł, rozdział 80150 (szkoły podstawowe) – 355 209,33 zł. 

Dowóz uczniów do szkół 

Funkcjonowanie obecnej sieci szkół wymaga zorganizowania systemu dowozu uczniów do szkół. W roku 
2021 dowóz uczniów do szkół podstawowych zorganizowany był przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim.  Tabor dowożący dzieci stanowiły wydzierżawione od Gminy 
Młodzieszyn dwa autobusy Mercedes 408 z 54 miejscami. Dowożeniem objęte są wszystkie dzieci od 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do ósmej klasy, których rodzice wyrazili taką potrzebę. 
W związku z potrzebą dowozu dzieci z miejscowości, gdzie nie jest możliwy transport autobusowy, 
zakupiono 9-cio osobowy samochód  Ford Transit Custom za kwotę 53 000,00zł, który zastąpił 
wyeksploatowanego poprzednika tej marki.  Dodatkowo mikrobusem dowożone są też obiady ze 
stołówki Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie do Janowa i Kamiona.  
Uczniowie dowożeni do szkoły: 

- Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie –  38 uczniów; 
- Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie – 98 uczniów; 
- Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie – 115 uczniów; 

Razem  251 uczniów. Na dowożenie przez PKS Grodzisk Mazowiecki wydatkowano kwotę 166 437,16 zł 
oraz na przewóz mikrobusem 25 159,31 zł.  

 
Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe dowożono do szkół uczniów niepełnosprawnych. Z dojazdu do Zespołu Szkół Specjalnych w 
Erminowie korzystały dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i kształceniu specjalnym. Koszt 
dojazdu 5 uczniów wyniósł 9 223,50 zł. Były to zwroty za bilety na trasie przejazdu dziecka z miejsca 
zamieszkania do szkoły. PKS Grodzisk Mazowiecki zorganizował w tym celu specjalną linię autobusową. 
Dodatkowo opłacano dowóz dziecka do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi 
Realizującą Program „Nasza Szkoła w Sochaczewie – koszt 21 600,00 zł oraz dowóz dziecka do Szkoły 
Specjalnej dla Niewidomych w Laskach – koszt 25 900,00 zł. 
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Stan zatrudnienia w jednostkach oświatowych 

W każdej ze szkół, w zależności od liczby oddziałów oraz potrzeb zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni, 
administracyjni i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela. 

Zatrudnienie w oświacie 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. Szkoła Podstawowa im. płk 
Ludwika Głowackiego w 
Janowie wraz z oddziałem 
przedszkolnym 

 

18,84 

 

27 13,84 20 5,0 7 

2. Szkoła Podstawowa im. gen. 
bryg. Franciszka Włada w 
Kamionie wraz z oddziałem 
przedszkolnym 

20,84 26 15,84 19 5,0 7 

3. Szkoła Podstawowa im. gen. 
Stanisława Grzmota-
Skotnickiego w Młodzieszynie 
wraz z oddziałami 
przedszkolnymi i Punktem 
Przedszkolnym 

49,96 53 32,96 37 15 16 

Ogółem 87,64 106 62,64 96 25 30 

 

W stosunku do roku 2020 nie nastąpiły większe zmiany w stanie zatrudnienia pracowników administracji 
i obsługi. Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika z liczby oddziałów i godzin zajęd obowiązkowych oraz 
dodatkowych w szkołach, nauczania indywidualnego, godzin rewalidacyjnych i nauczycieli 
wspomagających, zaś pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności, w tym z prowadzenia 
bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. 

Pracownicy pedagogiczni w szkołach podstawowych 

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami, 
poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie roku szkolnego na 
dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano  kwotę 16 834,41 zł. W ramach 
wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych 
mieli możliwośd dofinansowania studiującym nauczycielom 50% kosztów kształcenia pobieranych przez 
uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2020/2021 dofinansowaniem objęto dwóch nauczycieli studiujących 
na studiach kierunkowych i podwyższających kwalifikacje na studiach podyplomowych. Zwykle więcej z 
nich korzysta z możliwości podnoszenia kwalifikacji, lecz przez wzgląd na trwający czas pandemii 
możliwości te zostały automatycznie ograniczone. Pozostała kwota została wykorzystana na kursy i 
szkolenia rad pedagogicznych oraz indywidualne formy dokształcania oraz delegacje. System 
doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że wszyscy nauczyciele posiadają wymagane 
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kwalifikacje. Coraz liczniejsza jest też grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech 
przedmiotów. W obecnym stanie prawnym każdy z nauczycieli posiada odpowiedni stopieo awansu 
zawodowego, który związany jest z jego wykształceniem, stażem pracy, doświadczeniem i osiągnięciami 
potwierdzonymi przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu. Efektem podejmowanych działao 
oraz właściwej polityki kadrowej jest bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia 
nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają co najmniej wyższe studia zawodowe z przygotowaniem 
pedagogicznym a duża większośd studia magisterskie. Ilośd osób na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego obrazuje poniższa tabela.  

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 

  

Stopieo awansu zawodowego (w etatach) 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 % ogółu 2021 

Etaty / % 1 1,25 11 13,75 18 22,5 50 62,5 80 

 

Świetlice szkolne i dożywianie  
Oprócz funkcji dydaktycznej szkoły pełnią funkcję opiekuoczą dla uczniów prowadząc zajęcia świetlicowe. 
W każdej ze szkół prowadzone są świetlice, zapewniające dzieciom opiekę przed zajęciami oraz po 
zajęciach, w oczekiwaniu na powrót do domu. 

Przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, w godzinach 13:00-16:00 działa także Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie dzieci mające problemy z nauką, rodzinne czy 
wychowawcze, mogą odrabiad lekcje oraz korzystad z pomocy opiekunek i posiłków. Opieką objętych 
było 30 dzieci, którymi opiekowały się dwie wychowawczynie.  Koszty działalności świetlicy pokrywane są 
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie.  

W szkołach uczniowie korzystają z dożywiania. Są to obiady opłacane przez rodziców lub przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Jest to obiad jednodaniowy przygotowywany w stołówce 
szkolnej Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie w ilości średnio 250 sztuk. Do szkoły podstawowej w 
Janowie i Kamionie dowożone są w termosach, specjalnie przygotowanym mikrobusem szkolnym. 

Stypendia socjalne i motywacyjne  
Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie 
stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, licealnych, 
zawodowych i technikum, którzy zamieszkują na terenie Gminy Młodzieszyn. Przyznano i wypłacono 
stypendium na kwotę 37 634,79 zł. Na powyższe zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody 
Mazowieckiego w kwocie 33 653,00 zł oraz środki własne w wysokości 3 981,79 zł. 

Uczniowie otrzymali także stypendia o charakterze motywacyjnym. Zgodnie z regulaminem przyznawania 
stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn przyznano stypendium 66 uczniom, z tego 2 za 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 61 za wyniki w nauce i 3 za osiągnięcia sportowe. Wydatkowano 
na ten cel kwotę 19 400,00 zł. 

Nadzór nad działalnością jednostek oświatowych 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeo nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn stanowi załącznik do Raportu o Stanie 
Realizacji Zadao Oświatowych, który jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn. 
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Wynagrodzenia zasadnicze oraz pozostałe składniki zawarte w regulaminie osiągnęły wartości określone 
w art. 30 ustawy Karta nauczyciela dla wszystkich nauczycieli. 

Przeprowadzono dwa egzaminy nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielek Szkoły 
Podstawowej im. płk. Ludwika Głowackiego w Janowie, które uzyskały tytuł nauczyciela mianowanego z 
dniem 1 września 2021 r. 

Przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej imienia płk. Ludwika Głowackiego w 
Janowie Panu Leszkowi Borkowskiemu. Dzięki uzyskaniu przez pana dyrektora pozytywnej opinii 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, bardzo dobrej oceny pracy oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej 
i Związku Nauczycielstwa Polskiego, będzie pełnił tę rolę przez kolejne 5 lat.  
 

DZIAŁALNOŚD SZKÓŁ  

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota Skotnickiego w Młodzieszynie  

Od początku roku 2021 w SP Młodzieszyn kontynuowano nauczanie hybrydowe. Przedszkolaki i 
uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych, zaś w klasach starszych lekcje 
odbywały się zdalnie. Nauczyciele oraz uczniowie starali jak najlepiej sprostad postawionym przed nimi 
zadaniom. Pedagodzy wyszli z założenia aby skupiad się mniej na ocenianiu, a bardziej na docenianiu. 
Szkoła dbała o komfort psychiczny uczniów, aby sytuacja wywołana pandemią nie wywoływała trwałych 
lęków i poczucia zagrożenia wśród najmłodszych. Nie zapomnieliśmy o uczniach potrzebujących 
wsparcia, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co odbywało się przy wydatnej pomocy Urzędu Gminy.
  
Styczeo rozpoczął się wesoło, od konkursu na najładniejszego śnieżnego bałwana. Konkurs 
zorganizowany przez wójt gminy Młodzieszyn dostarczył naszym przedszkolakom dużo radości. W 
ramach wyróżnienia nasze najmłodsze pociechy otrzymały od wójta okolicznościowe zdjęcie oraz 
upominki. W styczniu świetlica wspólnie z biblioteką organizowały wiele konkursów takich jak np. Dzieo 
Kubusia Puchatka. Z okazji Dnia Babci i Dziadka przedszkolaki z grupy 0a przygotowały kwiatki, 
kalendarze i życzenia. O tym, za co szczególnie kochają dziadków, można było usłyszed nawet na antenie 
Radia Sochaczew. Na zakooczenie semestru podsumowano konkurs biblioteczny „Plakat klasowy 
reklamujący książki.  
Z okazji 29. Finału WOŚP podczas kwesty przed kościołem w Młodzieszynie zebraliśmy 4 054,17 zł. 
O bezpieczeostwo kwestujących dbali nauczyciele, strażacy z OSP Młodzieszyn i Bud Starych oraz rodzice.  
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się warsztaty poprowadzone przez pedagoga 
szkolnego dla uczniów klas I-III. Podsumowaniem warsztatów było wykonanie tematycznych plakatów. 
Podczas corocznego Balu karnawałowego w przedszkolu, dzieci przebrane w pomysłowe stroje, bawiły 
się świetnie. 22 lutego harcerze obchodzili Dzieo Myśl Braterskiej, uświadamiając, że wszyscy jesteśmy 
dla siebie bradmi, niezależnie od koloru skóry, narodowości czy wieku. Od 17 marca odbywały się próbne 
egzaminy ósmoklasisty. Przed Wielkanocą tradycyjnie w naszej szkole przygotowywano palmy 
wielkanocne. 21 marca to pierwszy dzieo wiosny, ale też Światowy Dzieo Zespołu Downa, który został 
upamiętniony przez kl. 6a.  2 kwietnia pamiętaliśmy o Światowym Dniu Świadomości Autyzmu. 
Uczniowie kl. 6a wykonali zdjęcia z dominującym kolorem niebieskim. Wśród laureatów XV powiatowej 
edycji Samorządowego Konkursie Nastolatków „8 Wspaniałych” znalazło się trzech uczniów naszej szkoły. 
22 kwietnia dzieci z grupy „Słoneczka” świętowały Dzieo Ziemi, a uczniowie z klasy 6a wykonali kolaż z 
nadesłanych fotografii. W dniach 18–24 kwietnia obchodziliśmy kolejny Ogólnopolski Tydzieo Biblijny, 
podczas którego czytaliśmy Pismo Święte.  
W maju przedszkolaki z grupy 0c wystrojone na żółto świętowały Międzynarodowy Dzieo Słooca. Dzieci 
wysłuchały bajki o żółtej kredce, taoczyły z balonami w takt muzyki oraz układały słoneczne promienie z 
klocków. 4 maja w grupach przedszkolnych oraz na świetlicy obchodzono Dzieo Strażaka. W spotkaniu 
wzięło udział około 100 przedszkolaków oraz druhny i druhowie z OSP Budy Stare. W okresie od 8 do 15 
maja obchodziliśmy Tydzieo Bibliotek. 18 maja obchodziliśmy rocznicę 101. urodzin Jana Pawła II, 
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śpiewając online ulubioną pieśo Papieża. Także w maju przedszkolaki z grup 0a i 0b wybrały się na 
wycieczkę do Żelazowej Woli. W maju rozstrzygnięto konkurs „Walentynka dla szkoły”.  31 maja 
obchodziliśmy Światowy Dzieo Bez Tytoniu. W klasach I-VI pedagog szkolny przeprowadziła warsztaty 
dotyczące negatywnych skutków palenia.  

1 czerwca świętowaliśmy Dzieo Dziecka i Dzieo Matki. Przedszkolaki podziękowały mamusiom za troskę 
oraz zapewniły o swojej miłości. Dzieci obdarowały mamy portretami. 7 czerwca uczniowie klas IV 
zdawali praktyczny egzamin na kartę rowerową. Z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych Teatr Maska 
przedstawił w GOK spektakl pt. „Ekologia z Alicją, Królikiem i Kapelusznikiem”. Również w czerwcu nasza 
szkolna gazetka STYK, czyli co w Szkole Piszczy została uhonorowana III miejscem w 17. edycji konkursu 
dziennikarskiego „Jak zostad rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji”. Członkinie 
zespołu redakcyjnego wzięły udział w regionalnym konkursie literacko-plastycznym „Witaj, majowa 
jutrzenko”, zdobywając odpowiednio 1. i 3. miejsce. 

1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny. 20 września przedszkolaki świętowały Ogólnopolski 
Dzieo Przedszkolaka. 22 września uczniowie klas V-VIII brali udział w programie profilaktycznym „Debata” 
oraz „Smaki życia, czyli debata o dopalaczach”, które miały uświadomid o zagrożeniach wynikających z 
korzystania ze środków psychoaktywnych. Tego dnia także, klasy I i IIIb pojechały do Płocka na spektakl 
teatralny „W zielonej krainie Oz”. We wrześniu w przedszkolu dzieci obchodziły Dzieo Spadającego Liścia, 
Światowy Dzieo Jabłka oraz Dzieo Głośnego Czytania. Odwiedziły GOK w Młodzieszynie i 
obejrzały przedstawienie muzyczne pt. „Akademia pana Alberta”. 23 i 24 września grupa uczniów z klas 
V-VIII wyruszyła na reintegracyjną wycieczkę na Mazury. Jak zwykle we wrześniu świętowaliśmy Dni 
Patrona Szkoły. 30 września odbył się apel przygotowany przez klasę V na temat Stanisława Grzmota-
Skotnickiego i II wojny światowej. Przedstawiciele uczniów udali się do Tułowic, gdzie przy tablicy 
upamiętniającej złożyli kwiaty i zapalili znicze. Na zakooczenie symboliczną wartę przy obelisku przed 
budynkiem szkoły objęli nasi harcerze. 30 września klasy 8a i 8c wybrały się na wycieczkę do Tykocina. 

W październiku maluchy świętowały: Światowy Dzieo Uśmiechu, Dzieo Zwierząt, Dzieo Marchewki, Dzieo 
Drzewa, Światowy Dzieo Mycia Rąk, Dzieo Poczty Polskiej, Światowy Dzieo Chleba, Dzieo Kundelka i Dzieo 
Postaci z Bajek. Klasy VII wyjechały do parku rozrywki „Stacja Grawitacja, a zuchy i harcerze uczestniczyli 
w Mazowieckim Rajdzie Szlakami Walk nad Bzurą. Dzieci z klasy 0a chętnie poznawały zwierzęta podczas 
wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego „Pawie oczko”. 7 października pierwszaki stały się 
członkami Szkolnej Kasy Oszczędności. Wszyscy uczniowie otrzymali książeczki SKO oraz drobne 
upominki. 14 października w Dniu Edukacji Narodowej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali 
pasowani na uczniów przez panią dyrektor Małgorzatę Malczewską. Słowa „Nie lękajcie się!” padły 
podczas XXI Dnia Papieskiego na apelu przygotowanym przez uczniów kl. 7a. Samorząd Uczniowski i 66. 
Drużyna Harcerska „Knieje” przed dniem Wszystkich Świętych zorganizowali zbiórkę zniczy na 
opuszczone groby na naszym cmentarzu w ramach akcji #szkołapamięta. 22 października uczniowie kl. 8c 
czytali „Moralnośd pani Dulskiej” podczas Narodowego Czytania zorganizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Młodzieszynie. 26 października dzieci z grupy 0a uczyły się robienia pizzy w pizzerii 
„Da Grasso” w Sochaczewie, z kolei w tym samym czasie naszą szkołę i przedszkole odwiedzili wójt gminy 
Młodzieszyn wraz z kierownikiem Posterunku Policji w Młodzieszynie w ramach akcji „Noś odblaski – 
świed przykładem”. 

5 listopada uczniowie kl. 5, 7a i 8c uczestniczyli w lekcji muzealnej na zamku w Łęczycy oraz w zajęciach 
relaksacyjnych w kompleksie basenowym Termy Uniejów. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 
śpiewania hymnu narodowego, który odbył się dokładnie 10 listopada o godz. 11:11. 25 listopada 
maluchy świętowały m.in. Światowy Dzieo Pluszowego Misia.   
W listopadzie z powodu zakażeo niektóre klasy musiały przejśd na nauczanie zdalne. W grudniu 
tradycyjnie odwiedził nas św. Mikołaj z prezentami. Po raz pierwszy, przystąpiliśmy jako szkoła do 
ogólnopolskiej akcji SZLACHETNA PACZKA.  
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Szkoła Podstawowa im. płk. Ludwika Głowackiego w Janowie  
Rok 2021 rozpoczęliśmy feriami zimowymi. Do pracy w systemie stacjonarnym klasy I-III wróciły 18 
stycznia. Klasy IV-VIII nadal realizowały naukę z wykorzystaniem technik kształcenia na odległośd. W 
cieniu pandemii COVID 19 staraliśmy się zrealizowad wszystkie zaplanowane zadania. Na Walentynki 
Szkolny Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Dzieci robiły sobie zdjęcia w 
serduszkowej foto ramce. Ponadto przeprowadzono akcję „Walentynka dla kundelka” polegającą na 
zbiórce karmy dla psiaków z fundacji KUNDELEK. Również w lutym przeprowadzony został Dzieo 
Bezpiecznego Internetu - konkurs ph.: „Cyberprzemoc – jak na nią reagowad i gdzie szukad pomocy”. 

„Kup Tulipana dla Alana” to akcja charytatywna przeprowadzona przez SSU, a mająca na celu zbiórkę 
pieniędzy na leczenie Alana z Brochowa. W wyniku akcji udało się zebrad 3110 zł. Światowy Dzieo Osób z 
Zespołem Downa - uczniowie klas 0-III obejrzeli prezentację i film informacyjny. Starsi otrzymali materiały 
do zapoznania. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w skarpetkowym wyzwaniu. 15 i 16 marca w kl. I-III 
przeprowadzono konkurs recytatorski wierszy Danuty Wawiłow. W marcu powitaliśmy także WIOSNĘ. 
Wszystkie dzieci ubrane były w kolorowe stroje. W kwietniu, wirtualnie upamiętniliśmy Światowy Dzieo 
Ziemi- „Przywród naszą Ziemię” oraz Światowy Dzieo Świadomości Autyzmu. Przeprowadziliśmy akcję 
„Zaświed się na niebiesko”. 

8 maja obchodziliśmy Dzieo Bibliotekarzy i Bibliotek, a także Światowy Dzieo Książki i Praw Autorskich. 
Dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedziły szkolną bibliotekę. 13 maja naszą szkołę odwiedzili strażacy 
z OSP w Młodzieszynie. 26 maja tradycyjnie świętowaliśmy Dzieo Mamy - dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III własnoręcznie wykonały upominki oraz zaśpiewały piosenki i 
wiersze dla mam. W maju nasi ósmoklasiści zdawali pierwszy w życiu poważny egzamin. Mimo trudności 
poradzili sobie wspaniale osiągając świetne wyniki. 

Z okazji Dnia Dziecka było mnóstwo atrakcji - kiełbaski z grilla, lody, malowanie buziek, gry i zabawy. 
Dzieciaki robiły sobie zabawne zdjęcia w fotobudce. W czerwcu uczniowie klas I-III radośnie spędzili czas 
na wycieczce w Happy Parku w Sochaczewie. 25 czerwca 2021 r. uroczyście zakooczyliśmy rok szkolny.  

1 września tego samego roku rozpoczęliśmy naukę w trybie stacjonarnym. Święto Patrona przypadające 
na 16 września to szczególny dzieo dla całej społeczności szkolnej. W tym dniu odwiedziliśmy 
sochaczewskie fortyfikacje budowane przez mieszkaoców oraz braci Franciszkanów z Niepokalanowa na 
rozkaz Niemców. Obejrzeliśmy również film z nadania szkole imienia. We wrześniu wzięliśmy także udział 
w akcji „Sprzątanie Świata”. 28 edycja odbywała się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Najmłodsi 
obchodzili w tym czasie Dzieo Kropki, Dzieo Przedszkolaka, Ogólnopolski Dzieo Głośnego Czytania. W 
dniach 23-24 września grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w wycieczce na Mazury. 28 września 
dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie I-III byli na wycieczce w gospodarstwie sadowniczym z okazji 
obchodów Światowego Dnia Jabłka. 

14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej. Szkolny Samorząd Uczniowski przygotował 
dla wszystkich pracowników słodkie niespodzianki oraz kwiaty, co stanowiło dodatek do życzeo. 3 dni 
później odbyło się ślubowanie i pasowanie przedszkolaków i uczniów klasy I.  Pod koniec października 
dzieci z klas 0-III spędziły miło czas w kinie Odeon w Sochaczewie na filmie „Psi Patrol”. „Nie lękajcie się” 
pod tym hasłem obchodziliśmy Dzieo Papieski przypadający 22 października. 26 października 
przeprowadzona została akcja „Świed przykładem” mająca na celu zachęcenie uczniów do noszenia 
odblasków, które uczniowie otrzymali od  wójt i kierownika posterunku policji. 29 października uczniowie 
pojechali na wycieczkę do ENERGYLANDII w Zatorze.  

Aktywnie uczestniczyliśmy w akcji Szkoła Pamięta. 5 listopada uczniowie pojechali na wycieczkę do 
Łęczycy i Uniejowa. 11 listopada tradycyjnie uczciliśmy Święto Odzyskania Niepodległości włączając się 

do ministerialnej akcji #szkoładohymnu. O godzinie 11.11 wszyscy zaśpiewali Hymn Paostwowy. 12 
listopada uczniowie klasy I wraz z wychowawcą zostali zaproszeni do biblioteki szkolnej w ramach 
kampanii „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”. Uczniowie i wychowawcy otrzymali darmowe wyprawki 
czytelnicze. 23 listopada gościliśmy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – delegatura 
w Żyrardowie oraz WORD w Płocku. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej „Jesteś 

https://www.facebook.com/hashtag/szko�adohymnu?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU2XrhW8fLU4K2P1HQRnsY7n3CLbrmK3jzakgTX_yA7dXvWn2RVSFRQCWO6h-m-KanDYYS6XmSi7Hnemr5kM2xs32A8WseLmEpGFFG7RsUnQf5lUt3Lf_4llYgDLylpD8jwoJg4XV-DHu7670vIsvrE0ikZ0iT9MD6JMi5hV8O6AFc4i4YSZwAH0vYV7puD2SU&__tn__=*NK-R
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widoczny, jesteś bezpieczny”. Uczniowie otrzymali pakiet odblasków zwiększających bezpieczeostwo.  
Miesiąc listopad obfitował również w inne uroczystości, szczególnie wśród młodszych dzieci, takich jak: 
Międzynarodowy Dzieo Postaci z Bajek, Święto Pluszowego Misia, Andrzejki, Dzieo Zdrowego Śniadania-
Śniadanie daje moc. Uczniowie wzięli również udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym 
Bóbr - kategoria Skrzat klasy I-III oraz Benjamin IV-VI. 

6 grudnia zorganizowano Klasowe Mikołajki, a dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedził Święty 
Mikołaj. Dzieci klas 0-III uczestniczyły w świątecznym programie kina Odeon w Sochaczewie przy 
współpracy animatorek „Elsa i spółka”. Na dzieci czekało wiele atrakcji- film „Nasze Magiczne Encanto”, 
świąteczne warsztaty artystyczne, zabawy z Elfami i spotkanie z Mikołajem. 17 grudnia odbyło się 
spotkanie wigilijne. Klasa IV przygotowała Jasełka. 23 grudnia zostały rozwiezione stroiki i karty 
świąteczne z życzeniami osobom samotnie mieszkającym w Janowie. 

Podczas całego roku uczniowie uczestniczyli w programach „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole” oraz w 
projekcie Internetowy Teatr TVP dla szkół. Obejrzano spektakle, m.in.: „O mniejszych braciszkach św. 
Franciszka”, „Tymoteusz wśród ptaków”, „Skąd Mikołaj wie?”. 

Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie 

Rok 2021 nie był łatwy ze względu na trwającą wciąż pandemię. Uroczystości szkolne należało 
dostosowad do odpowiednich warunków związanych z wirusem SARS-CoV-2. Ale mimo tych utrudnieo, 
świetnie sobie poradziliśmy w zorganizowaniu ciekawych wydarzeo. 

Dzieo Babci i Dzieo Dziadka to święta obchodzone, by uczcid i uhonorowad wszystkie babcie i wszystkich 
dziadków. W tym roku klasy 0-3 przygotowały specjalny program, który został przesłany wszystkim 
dziadkom w wersji elektronicznej. 3 lutego uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach dotyczących  
Internetu czyli „Wirtualnego Świata”. W lutym dzieci w wieku 5-6 lat wzięły udział w realizacji programu 
„Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. W czasie zajęd  poznały wygląd znaczka określającego właśnie 
takie produkty oraz zostały zapoznane z piramidą zdrowego żywienia. Po zakooczeniu lekcji dzieci 
skosztowały produkty ze znaczkiem „Eko”. W marcu dwie  uczennice szkoły wzięły udział w VIII Festiwalu 
Poezji i Pieśni Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem 2021”, który odbył się online. 
22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzieo Ziemi. Z tej okazji oddział przedszkolny, w trosce o naszą 
planetę posadził wokół swojej szkoły krzewy. 

Uczniowie tradycyjnie wzięli także udział w Tygodniu Bibliotek, który obchodzony był pod 
hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. 19 maja do grona czytelników naszej szkolnej biblioteki, 
przyjęliśmy uczniów pierwszej klasy. Z okazji obchodzonego 26 maja Dnia Matki ich pociechy 
przygotowały program artystyczny, który otrzymały w prezencie w wersji elektronicznej. Szkoła 
przystąpiła do zbiórki karmy dla podopiecznych Fundacji Kundelek. W czerwcu odbyło się spotkanie z 
policjantem pod hasłem „Bezpieczne wakacje”.  

Ze względu na pandemię zakooczenie roku szkolnego odbyło się w czterech turach. Najlepsi uczniowie za 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali Stypendia Wójta. We wrześniu uczniowie i nauczyciele 
uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających tragiczne, ale jednocześnie bohaterskie wydarzenia 
września 1939 roku. W przeddzieo rocznicy śmierci Patrona naszej szkoły gen. bryg. Franciszka Włada 
odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy siódmej, piątej i czwartej. Uczniowie 
przygotowali także prace plastyczne na konkurs „Wojna w oczach dziecka. 21 września uczniowie wzięli 
udział w 28 akcji ,,Sprzątanie świata”, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Myślę, więc nie 
śmiecę”. We wrześniu najmłodsi uczniowie zostali zaproszeni na przedstawienie  pt. „Akademia Pana 
Alberta”, które odbyło się w GOK w Młodzieszynie. Braliśmy także udział w apelu podsumowującym 51 
Mazowiecki Rajd Szlakami Walk nad Bzurą, który  odbył się  26 września w Witkowicach przy obelisku 
upamiętniającym żołnierzy polskich poległych w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku. Szkołę 
reprezentował poczet sztandarowy. W  październiku wszyscy uczniowie zwiedzili Skansen Osadnictwa 
Nadwiślaoskiego w Wiączeminie Polskim.  
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8 października 2021 r. na terenie naszej szkoły odbyły się Powiatowe Zawody Sportowe w sztafetowych 
biegach przełajowych. 11 października uczniowie klas 0-III uczestniczyli w wycieczce do kina Odeon w 
Sochaczewie, gdzie obejrzeli film „Wilk na 100%”. W dniu 14 października obchodziliśmy Święto Edukacji 
Narodowej. Tradycją naszej szkoły stało się w tym dniu pasowanie dzieci z klasy I na uczniów.  
19 października uczniowie oraz pracownicy naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji akcji bicia rekordu 
w liczbie osób czytających na szkolnej przerwie pt. „Przerwa na czytanie”.  Wydarzenie odbywało się w 
ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta 
dzieciom”. 24 października 2021 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Kamionie odbyły się Mazowieckie 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców. W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w akcji BohaterON – włącz historię! Ta ogólnopolska kampania o tematyce 
historycznej ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.  
26 października 2021 r. odbyła się pogadanka na temat zasad bezpieczeostwa obowiązujących na drodze, 
na zakooczenie uczniowie otrzymali elementy odblaskowe.  W ramach integracji uczniowie klas 4-8 
uczestniczyli w wycieczce do parku rozrywki Energylandia, która odbyła się 29 października. 5 listopada 
uczniowie z klas 6-8 uczestniczyli w wycieczce do Uniejowa, gdzie spędzili czas w basenach termalnych. 

10 listopada nasi najmłodsi uczniowie z oddziałów przedszkolnych w Kamionie wybrali się na wycieczkę 
do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do akcji 
„Szkoła do hymnu”. 10 listopada o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewaliśmy ,,Mazurka Dąbrowskiego”. 

18 listopada każdy pierwszoklasista został obdarowany dyplomem oraz książką pod tytułem „Pierwsze 
abecadło”, przygotowaną w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. 24 listopada klasy: 
pierwsza i czwarta otrzymały od  Marszałka Województwa Mazowieckiego elementy odblaskowe, do 
których dołączył list przestrzegający przed nieprawidłowym zachowaniem pieszych na drodze po 
zmierzchu. Grudzieo to bardzo wzruszający czas, kiedy magia Świąt Bożego Narodzenia udziela się 
każdemu. 7 grudnia uczniowie z klas 4-8 pod opieką nauczycieli odwiedzili Teatr Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego w Płocku, gdzie obejrzeli widowisko muzyczne na podstawie opowiadania Charlesa 
Dickensa „Opowieśd wigilijna”. W tym roku nasza szkoła wzięła także  udział w akcji „Razem na Święta”, 
która jest  wspierana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. 17 grudnia w świątecznej atmosferze, przy 
blasku choinki zakooczyliśmy kolejny trudny rok. 
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IX. POLITYKA  SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Młodzieszyn na lata 2014-2020 
Gminna Strategia przyjęta została  Uchwałą  Nr XLIV/213/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia  
20 grudnia 2021 r. Celem głównym strategii jest utrzymanie podstawowych funkcji rodziny i 
zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z uwzględnieniem rodzin niepełnych i wielodzietnych. 
Cele strategiczne: 

 Rozwój mechanizmów wspierania rodziny;  
Rozwój inicjatyw  na rzecz osób starszych; 

 Poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych i ciężko, przewlekle chorych; 

 Włącznie społeczne i łagodzenie skutków bezrobociu; 

 Przeciwdziałanie ubóstwu  i wykluczeniu społecznemu; 

 Zmniejszenie zjawiska uzależnienia  i przemocy w rodzinie oraz niwelowanie ich skutków; 

 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Cele strategii realizowane są podczas bieżącej działalności ośrodka poprzez realizację zadao wynikających 
między innymi z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz 
realizacji programów  np. Gminnego programu wpierania rodzin.                  
Realizatorami celów strategii  są również:  Rada Gminy i Wójt Gminy, Komisje Rady Gminy, Szkoły 
Podstawowe, Świetlice Środowiskowe, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury,  
Posterunek Policji każdy według swoich kompetencji.   

 
Ocena zasobów Pomocy Społecznej   
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina i powiat oraz samorząd 
województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmowad: 
infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy 
społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej.  

Z pomocy społecznej w 2021 roku skorzystało 325 osób, co stanowiło 5,91% wszystkich mieszkaoców 
gminy. W roku oceny, w stosunku do 2020 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia 
zmniejszyła się o 49 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 18 rodzin. W gminie Młodzieszyn najczęściej 
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania 
się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2021 roku było kolejno:  
1. długotrwała  lub ciężka choroba, 2. bezrobocie, 3. niepełnosprawnośd, 4. wielodzietnośd 5. bezradnośd 
w sprawach opiekuoczo-wychowawczych.  

Całkowita kwota wypłaconych  świadczeo wychowawczych wyniosła 6 282 811,00 zł  i w porównaniu z 
rokiem poprzednim zmalała o 113 934,00 zł  

Całkowita kwota wypłaconych świadczeo w formie świadczeo rodzinnych, składek na ubezpieczenie 
emerytalno rentowe, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna  wyniosła 2 136 808,08 zł. 

W gminie  Młodzieszyn środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły 
w 2021 roku 10 001 031,00 zł.  

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 8 632 922,00 zł. co stanowi 86,32% ogólnych wydatków w zakresie 
polityki społecznej.  
W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1 203 650,00 zł. co stanowi 12 ,04 % ogólnych wydatków 
w zakresie polityki społecznej.  

W dziale 851 - Ochrona zdrowia  wydatkowano 107.343 zł. co stanowi 1,07 % ogólnych wydatków w 
zakresie polityki społecznej (alkoholizm i narkomania). 
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W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 57 116.00 zł. co stanowi 0,57 % ogólnych 
wydatków w zakresie polityki społecznej. 

 
Gminny program wspierania rodziny na lata 2021-2023 
Gminny program został przyjęty  uchwałą Nr XXVII/130/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 
listopada 2020 r.  Cel główny - wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuoczo – wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. 
Cele szczegółowe - stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku 
biologicznej rodziny oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu funkcji  
opiekuoczo - wychowawczych w gminie Młodzieszyn 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach zadaniowego czasu zatrudnia asystenta rodziny 
na umowę o pracę. W 2021 r. z pomocy asystenta skorzystało 12 rodzin, w porównaniu do 2020 roku 
wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta o 1 rodzinę (maksymalna liczba rodzin 
przypadając na 1 asystenta to 15 rodzin).  

Wydatki poniesione w 2021 r. na wynagrodzenie i pochodna stanowią kwotę 56 459,35 zł z czego środki 
własne gminy to 54 459,35 zł dotacja 2 000,00 zł.   

Kwota 2 000,00 zł została pozyskana z budżetu paostwa z  „Programu asystent rodziny  
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na  rok 2021”, którego celem jest  wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego szczebla gminnego  w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie 
dostępu do usług asystenta rodziny w gminie. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina zobowiązana jest do 
współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W 2021 r.  pokrywaliśmy koszty 7 
dzieci  umieszczonych w pieczy zastępczej - w rodzinach zastępczych w wysokości 25 982,67 zł . 

Wieloletni program Pomoc paostwa w zakresie dożywiania 
Wieloletni Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób 
starszych. Strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z 
rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób 
dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. 

W 2021 roku w ramach tego programu  wydatkowano kwotę 145 950,00 zł z czego  116 760,00 zł -  
tj.  80 %  pozyskano z budżetu Paostwa, środki własne to kwota 29 190,00 zł t. j. 20%.  W ramach 
programu opłacano posiłki  i wypłacano zasiłki celowe na zakup posiłków i  żywności, z czego  skorzystało  
229 osób objętych programem, w tym 104 dzieci. 

 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla 
gminy Młodzieszyn na  rok 2021   

Program został przyjęty  uchwałą Nr XXVII/134/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 listopada 2020 r.  

Cele programu: 

1. Ograniczanie występowania zjawiska przemocy domowej. 
2. Propagowanie prawidłowych zachowao w relacjach rodzinnych. 
3. Tworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych 

przemocą. 
4. Koordynacja działao lokalnych podmiotów. 
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W 2021 r. wydatkowano kwotę 500,00 zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych.  W 2021 r.  
prowadzono procedurę  niebieskiej karty dla 14 rodzin,  wszczęto procedurę  dla 14 rodzin,  odbyło się 57 
posiedzeo grup roboczych.    

 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na 2021 rok  

Program został  przyjęty  uchwałą NR XXVII/133/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia   30 listopada 
2020 r.  
Celem Programu jest : 
1. prowadzenie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej w temacie 

nadużywania narkotyków i substancji psychoaktywnych o działaniu  narkotycznym; 
2. leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych; 
3. ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych nadużywania narkotyków i substancji   

psychoaktywnych  o działaniu narkotycznym. 
 
Realizacja celów: 
1. pomoc psychologiczna i prawna udzielana jest w Punkcie Informacyjno– Konsultacyjnym dla osób 

uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej,  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                           
w Młodzieszynie, przy ul. Wyszogrodzkiej 23A, 

2. warsztaty profilaktyczne prowadzone są w szkołach przez wykwalifikowanych   
     specjalistów. 
Na te cele w roku 2021 wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.  
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Młodzieszyn   
Program został przyjęty uchwałą NR XXVII/132/2020 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia  30 listopada 
2020 r. i obowiązywał w roku 2021. Prowadzeniem działao związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Młodzieszynie. Do głównych zadao Komisji należy prowadzenie dialogu z osobami 
uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami oraz motywowanie do poddania się leczeniu. Środki 
uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na 
realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu 
narkomanii. 
W ramach realizacji programu działa Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz ofiar przemocy domowej, który  znajduje się  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Młodzieszynie, przy ul. Wyszogrodzkiej 23A. Dyżury odbywają się też w domu parafialnym w Kamionie 
Poduchownym. 
W ramach działao finansowane są: 

o Prace Komisji; 
o Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Młodzieszynie ul. 
Wspólna 13A, jako placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  
(wynagrodzenia opiekunek, dożywianie i bieżące utrzymanie);  
o Udzielanie poradnictwa w formie pomocy psychologicznej, prawnej i terapeuty uzależnieo w 
ramach działania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 
ofiar przemocy domowej, działającego przy GOPS w Młodzieszynie i parafii w Kamionie;  
o Zakupy materiałów profilaktycznych. 

W ramach Punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy 
domowej  mieszkaocy Gminy Młodzieszyn  mieli możliwości skorzystania z bezpłatnej  pomocy 
psychologa i prawnika.  
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Dyżur w ramach tego punktu  pełni:   
- terapeuta – psycholog we wtorki telefonicznie,   w 2021 r. z  pomocy skorzystało 15 osób, udzielono 49 
porad;  
- prawnik  – 2 razy w miesiącu po ustaleniu terminu osobiście w GOPS  lub telefonicznie, w 2021 r.  
udzielono 59 porad. 

Inne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

W roku 2021 ośrodek wydawał skierowania na pomoc w formie paczek żywnościowych, dzięki  
nawiązaniu współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym w celu dystrybucji paczek  żywnościowych w ramach Podprogramu 2020.   W czasie 
epidemii COVID-19 paczki żywnościowe były wydawane  cztery razy w 2021 r. GOPS w Młodzieszynie jako 
organizacja partnerska o zasięgu lokalnym wydał 33 tony 135 kg żywności dla 408 osób. Wydawanie 
żywności odbywało się w  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych przy współpracy  
pracowników GOPS ze strażakami z OSP Budy Stare, pracownikami gospodarczymi Urzędu Gminy, 
pracownikami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie. 

Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie  nawiązał   współpracę  
z wolontariuszami „Szlachetnej paczki”, przekazaliśmy  zgody 18 rodzin na przeprowadzenie przez 
wolontariuszy rozmowy i zakwalifikowanie do otrzymania paczki w ramach tego projektu. O tym czy 
rodzina zostanie zakwalifikowana do otrzymania  pomocy decyduje wolontariusz, który przeprowadza 
rozmowę z osobą, która wyraziła taką zgodę. Pracownicy GOPS-u typują takie rodziny i uzyskują od nich 
zgodę. W 2021 roku w związku z sytuacją epidemiczną mogliśmy zgłosid większą liczbę rodzin. W 
poprzednich latach nie przekraczała ona 10 osób lub rodzin, które mogliśmy zgłosid. 

Jak co roku, przed świętami Bożego Narodzenia, wójt gminy Młodzieszyn wspólnie z pracownikami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przygotowali paczki świąteczne, które na 
początku grudnia 2021 trafiły do osób starszych, samotnych oraz rodzin potrzebujących wsparcia z 
terenu gminy Młodzieszyn. Paczki zawierały tradycyjne produkty spożywcze.  

Informacja dotycząca transportu do punktu szczepieo przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

W związku z rozpoczęciem w 2021 r. realizacji Narodowego Programu Szczepieo Ochronnych przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2, wójt gminy zorganizowała  możliwośd transportu do punktu szczepieo osób 
mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. 
Transport taki przeznaczony  był dla osób: 

 posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N 
lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami; (Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się 
następująco: R – upośledzenie narządu ruchu; N – choroby neurologiczne); 

 mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  w 
samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepieo; 

 osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym 
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu 
szczepieo. 

Transport zapewniony był przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Młodzieszyna i Kamiona. 
Udostępniliśmy nr telefonu, pod który mogły zgłaszad się osoby potrzebujące pomocy w dotarciu do 
punktu szczepienia. Gmina wyznaczyła koordynatora na potrzeby realizacji przewozów. 
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Paczki świąteczne dla samotnych   
Wójt gminy Młodzieszyn  wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie 
nie pozostawiła samotnych mieszkaoców naszej gminy bez świątecznego wsparcia, którzy otrzymali 
paczki świąteczne z produktami wielkanocnymi. W paczce znalazły się tradycyjne świąteczne przysmaki 
oraz upominki.  

25 lipca 2021 r. na terenie parku przy Urzędzie Gminy Młodzieszyn odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem 
„Zdrowo i wesoło” organizowany przez wójta gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  
Gmina Młodzieszyn przystąpiła  do  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego – paostwowego 
funduszu celowego. Program miał na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w 
wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. 

Program adresowany był do: 

 dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 
dzieo opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej 
wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

 Usługi asystenta w szczególności mogły polegad na pomocy asystenta w: 

 wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, 
placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety 
lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/ 
społeczne/ sportowe itp.); 

 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 
 załatwieniu spraw urzędowych, 
 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 
 korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.), 
 wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o 

niepełnosprawności  – także w zaprowadzeniu ich do placówki oświatowej  i odprowadzeniu do 
domu.  

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosił nie więcej niż 60 godzin 
miesięcznie. 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021   
Gmina Młodzieszyn przystąpiła  do  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z  
Funduszu Solidarnościowego – Paostwowego Funduszu Celowego. Realizacja opieki wytchnieniowej 
mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
dziedmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 
zastępstwa. Usługa mogła służyd również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej 
w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywad swoich obowiązków. Program kierowany był do 
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członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:  
-    dziedmi z orzeczeniem  o niepełnosprawności,  
- osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami 
równoważnymi. W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący 
bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi,  mogli skorzystad z doraźnej, czasowej 
pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która  świadczona była nieodpłatnie w ramach pobytu 
dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 240 godzin. 

OCHRONA ZDROWIA  
Program szczepieo ochronnych   
Realizując przyjęty program ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka ( osób 
od 65 roku życia ) pn „grypa 65+” na lata 2018 – 2022, ogłoszono otwarty  konkurs ofert na świadczenie 
usługi szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób w wieku 65+ z terenu gminy Młodzieszyn w 
2021 roku. Do urzędu gminy nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym program w 2021 roku nie był 
realizowany.  
Mieszkaocy gminy powyżej 75 roku życia oraz inne, określone grupy zawodowe zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia mieli możliwośd korzystania z bezpłatnych szczepieo przeciw grypie, 
refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Gabinet rehabilitacji ruchowej  
W Młodzieszynie od 8 marca 1998 r. funkcjonuje gabinet rehabilitacyjny, który został wówczas 
wyposażony w sprzęt przekazany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i 
wykorzystywany na potrzeby rehabilitacji rolników z terenu gminy Młodzieszyn. Gabinet mieści się  w 
budynku komunalnym przy stadionie w Młodzieszynie.  

4 maja 2021 r. wznowiono działalnośd wyremontowanego gabinetu pod nazwą „Gminny Gabinet 
Promocji Zdrowia”. W tym okresie z zabiegów w gabinecie, przy zachowaniu szczególnych środków 
ostrożności  skorzystało 124  pacjentów z gminy Młodzieszyn i wykonano  426   zabiegów. 
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X. GOSPODARKA KOMUNALNA 

Rok 2021 był dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie czasem ciężkiej pracy oraz 
dużego zaangażowania w zapewnienie prawidłowego funkcjonowania komunalnej infrastruktury 
technicznej. GZGK sprzedał 197,4 tys. m3 uzdatnionej wody oraz oczyścił 28,5 tys. m3 ścieków. 

Największym osiągnięciem minionego roku było zrealizowanie kompleksowej usługi budowy nowych 
przyłączy wodociągowych na terenie gminy w ilości 56 sztuk – w tym kilka odcinków całych sieci 
rozdzielczych. Wybudowano także 7 nowych przyłączy kanalizacyjnych. 

Od 4 marca 2021 r. wprowadzono nowe taryfy regulujące wysokości cen i stawek dotyczących 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Warto odnotowad, że ostatnia 
podwyżka tych stawek miała miejsce w 2017 roku i była symboliczna, a koszty stałe ponoszone przez 
GZGK (szczególnie koszty zakupu energii elektrycznej, koszty pracownicze oraz zakupu materiałów i usług 
obcych) znacznie wzrastały od tego momentu. 

Na początku roku GZGK kupił za kwotę 6 150,00 zł brutto nowy pług śnieżny typu strzałka z obustronną 
niezależną regulacją hydrauliczną elementów zgarniających, który został doczepiony do przedniego TUZ-
u nowego traktora marki Farmtrac. Ponadto zakupiono za kwotę 43 050,00 zł brutto używany traktor 
Pronar 82 SA (rok produkcji 2004), do którego został doczepiony posiadany już, sterowany hydraulicznie 
pług śnieżny boczny. Traktor Pronar 82 SA jest wykorzystywany przede wszystkim do odbioru 
nieczystości płynnych od mieszkaoców gmin, na których terenie świadczymy usługi asenizacyjne. Zatem 
od lutego 2021 roku GZGK dysponuje dwoma zestawami asenizacyjnymi o pojemności 10 i 5 m3, którymi 
są realizowane usługi niezależnie w tym samym czasie. 

Wiosną rozpoczęto naprawy powierzchni asfaltowych dróg gminnych. Czynności te wykonywali 
pracownicy GZGK wbudowując mieszkankę asfaltową w ubytki metodą ,,na zimno”. Wykonywano i 
posadowiono także znaki zakazu wjazdu na terenie zabytkowego parku w Młodzieszynie. Oznakowano 
kolejne hydranty przeciwpożarowe przez posadowienie metalowych słupków z tabliczkami. Odnowiono 
kilka drewnianych tablic informacyjnych dla sołectw, a także wykonano i posadowiono 4 ławki parkowe 
przed ośrodkiem zdrowia i Urzędem Gminy. W kwietniu przeprowadzono badania wydajności hydrantów 
przeciwpożarowych w Mistrzewicach i Nowych Mistrzewicach. Przedstawiciel komendy Paostwowej 
Straży Pożarnej dokonał kontroli z zakresu sprawności i oznakowania hydrantów w przedmiotowych 
miejscowościach. 

W drugim kwartale przedłużono zestaw pompowy w jednej z dwóch studni głębinowych w Nowych 
Mistrzewicach. Spowodowane to było stwierdzeniem obniżenia dynamicznego lustra wody. Natomiast w 
drugiej studni głębinowej wykonano czyszczenie ciśnieniowe pompy oraz czyszczenie wodociągu wody 
surowej biegnącego od studni do stacji uzdatniania wody. W czerwcu i lipcu wystąpiły niedobory wody z 
gminnej sieci wodociągowej spowodowane brakiem opadów atmosferycznych i wynikającym z tego 
dużym poborem wody do celów gospodarczych i podlewania przydomowych upraw i trawników. 
Zaapelowano wówczas do mieszkaoców o wykorzystywanie wody z gminnego wodociągu wyłącznie do 
celów socjalno-bytowych. Pomimo wszelkich starao, jakie poczynili pracownicy GZGK, aby dostarczyd 
wodę pod odpowiednim ciśnieniem jej pobór (szczególnie wieczorami) był na tyle duży, że brakowało 
wody w sieci. Latem, jak co roku realizowano usługę koszenia poboczy dróg gminnych zestawem traktora 
z kosiarką bijakową, a także uzupełniano na bieżąco ubytki w powierzchniach asfaltowych dróg gminnych 
i dokonywano montażu oznakowania drogowego. Pracownicy GZGK pomalowali krzyż i postument na 
cmentarzu wojennym w Starych Budach. 

Jesienią kontynuowano posadowienia znaków dotyczących oznakowania poszczególnych miejscowości. 
Środki finansowe na ten cel pochodziły z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. GZGK 
wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy przygotował teren pasa drogowego dróg gminnych w Adamowej 
Górze i Młodzieszynie pod nasadzenia nowych drzew. 
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W przeciągu roku usunięto kilka poważnych awarii sieci wodociągowej, polegających najczęściej na 
pęknięciu rury lub elementów infrastruktury wodociągowej. Częstymi awariami były te dotyczące sieci 
kanalizacyjnej. Prawie we wszystkich przepompowniach ścieków wirniki pomp zapychane były 
przedmiotami, które nie powinny się tam znaleźd m.in. chusteczkami nawilżanymi, elementami odzieży, 
pieluchami itp. Koniecznym było również zrealizowanie napraw 2 pomp tłocznych z przepompowni 
ścieków.   
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XI.  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  I  LOKALAMI  UŻYTKOWYMI  

Lokale mieszkalne 
Gmina Młodzieszyn posiada 11 budynków komunalnych położonych w miejscowościach Młodzieszyn, 
Kamion, Mistrzewice, Nowa Wieś, w których  znajduje się 67 lokali mieszkalnych o pow. 2 259,37 m2.  
zamieszkiwanych  przez  96 osób, oraz 3 lokale użytkowe o pow. 200 m2  . 
Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 4.2016 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 22.02.2016 r.   bazowa  stawka 
czynszu za 1m2  lokali mieszkalnych wynosi  1,00 zł, która podlega zróżnicowaniu w zależności od stanu 
technicznego budynku: 

 w  budynku  przy ul. Kruczej 16,  stawka podwyższona o 25 % i wynosi -  1,25 zł za 1 m2,  

 w budynku Ośrodka Zdrowia,  podwyższona o 30 % i wynosi – 1,30 zł za 1m2 plus koszty  utrzymania 
za ogrzewanie i energię elektryczną.  

Lokale socjalne oraz zamienne nie zostały wyodrębnione. 
 
Remonty budynków  
W 2021  r. dokonano  częściowego  remontu  dachów (pokrycie papą termozgrzewalną) na budynkach 
komunalnych: 
-  przy ul. Walk nad Bzurą 12  wartośd naprawy 1 200,00 zł  brutto; 
- remont kominów wraz z wykonaniem obróbek blacharskich  budynku przy ul. Sochaczewskiej 20  
wartośd naprawy -  5 918,59  zł. brutto; 
-  remont instalacji kotłowej w budynku przy ul. Kruczej 16  wartośd naprawy  - 8 364  zł brutto. 
 
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy                    
W celu prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem  gminy zostały powołane akty prawa 
miejscowego:  
-  zarządzenie Nr 27/2015  Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 20 kwietnia  2015 r.   w sprawie:  składu       
komisji  mieszkaniowej Gminy Młodzieszyn; 
-  zarządzenie nr 4.2016 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 22 lutego 2016 r.  w sprawie stawek  czynszu za   
najem lokali mieszkalnych; 
-  Uchwała XXXVIII/173/2021 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 września  2021 r.  w sprawie:  
wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Młodzieszyn oraz zasad    
wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2021 - 2026. 
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XII.  KULTURA 

Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie  

W okresie 1 stycznia – 20 maja 2021 r. z powodu zamknięcia instytucji kultury dla publiczności zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów, Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie prowadził działania tylko w 
sieci. W styczniu włączył się czynnie w akcję finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowaną 
przez urząd gminy Młodzieszyn przekazując na aukcje internetowe prace wykonane w GOK. W ferie 
zaproponował dzieciom i młodzieży rozpoczęcie lub doskonalenie nauki gry w szachy, dzięki wykupieniu 
lekcji kursu szachowego dostępnego do kooca roku szkolnego 2020/2021. GOK zachęcał także dzieci do 
różnych aktywności poprzez zorganizowanie akcji „Mój dzienniczek aktywności – FERIE 2021. Aktywnie – 
zdrowo – pomysłowo”. Dzieci, które udokumentowały swoje aktywności zdjęciami i opisami wypełniając 
dzienniczek przygotowany przez GOK, zostały nagrodzone. Zorganizowany został również konkurs 
plastyczny dla dzieci „Laurka dla Babci/Dziadka” oraz zapoczątkowane zbieranie historii, dawnych 
opowieści legend w ramach projektu „Rodzinne Opowieści z Gminy Młodzieszyn”. Kolejne konkursy 
zorganizowane przez instytucję to: konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Walentynkowe serce”,  
konkurs dla młodzieży i dorosłych „Wielkanocne tradycje” – w trzech kategoriach: pisanka, kartka 
wielkanocna, ozdoba ceramiczna oraz IV edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Rozrywkowej „Wiosenne 
spotkania wokalne”, który odbył się w formie on-line. Zapoczątkowany został również konkurs 
fotograficzny „Gmina Młodzieszyn w obiektywie 2021”, który realizowany był później w czterech 
odsłonach: „ZIMA”, „WIOSNA”, ”LATO” i „JESIEO” przez cały rok. Grupy artystyczne „Szakamani”, 
„Nictuponas”, „Cantare”, „Marian i Dens Babki” prowadziły próby do występów i udziału w konkursach 
online – np. udział młodzieży i zespołów wokalnych w VIII Sochaczewskim Festiwalu Poezji i Pieśni 
Patriotycznej „Nie mówię szeptem, gdy mówię skąd jestem”. Uczestnicy Kuźni Artystycznej 
przygotowywali prace do międzynarodowego konkursu plastycznego „Pejzaż osobliwy”. Odbywały się 
zajęcia „Lepimy z gliny” osób, które brały udział w konkursie „Tradycje wielkanocne”. Wykonane zostały 
montaże filmików z kabaretów i przedstawieo, które odbyły się w GOK, a następnie udostępnione na 
kanale YouTube: „Jeden dzieo z życia Romana 2”, „W drodze na Jacykalia”, „Szkło podglądające 2”, 
„Uśmiechnij się mamo, uśmiechnij się tato”, filmik z projektu tanecznego online, filmik z koncertu z okazji 
Dnia Kobiet i z koncertu z okazji Dnia Matki. W GOK odbywały się również lekcje angielskiego dla dzieci i 
młodzieży metodą Teddy Eddie prowadzone przez British School (dwie grupy wiekowe). W tym czasie 
pracownicy brali także udział w webinariach i w szkoleniach online. 

Od 21 maja 2021 otwarcie instytucji kultury dla publiczności pozwoliło na organizowanie zajęd 
stacjonarnych i wydarzeo artystycznych w reżimie sanitarnym z udziałem mieszkaoców gminy. 
Prowadzone były próby młodzieżowej grupy wokalnej „Cantare” (3 osoby) i nauka gry na instrumentach 
(1 osoba) oraz rodzinne zajęcia „Lepimy z gliny” (8 osób). Wznowione zostały stacjonarne zajęcia 
taneczne „Ram Tam Tam” (13 osób) i „Inscenizacje taneczne” (8 osób). Kontynuowane były również 
zajęcia grup wokalno-teatralnych: dziecięcej (11 osób) i dorosłych (11 osób), przygotowujące do 
występów z publicznością. 2 czerwca odbyła się premiera kabaretu „Szkło podglądające 2” 
przygotowanego przez naszą wielopokoleniową grupę teatralną „Nictuponas”. Tego dnia po kabarecie z 
krótkim koncertem wystąpiła grupa „Cantare” oraz nagrodzeni uczestnicy IV Gminnego Festiwalu 
Piosenki Rozrywkowej „Wiosenne spotkania wokalne”. Natomiast 18 czerwca dzieci i młodzież z grup 
artystycznych działających w GOK przygotowały piękny program artystyczny „Dla Mamy i Taty” z 
przedstawieniem „Uśmiechnij się mamo, uśmiechnij się tato” (11 osób), multimedialnym pokazem 
tanecznym oraz występem grupy „Cantare”. Udany pierwszy występ dziecięcej grupy teatralno-wokalnej 
pod kierunkiem B. Oziemblewskiej i A. Szułczyoskiego zaowocował powstaniem nowej grupy 
„Alberciaki”, która kontynuowała swoją przygodę z teatrem i śpiewem również w wakacje. Z okazji Dnia 
Dziecka przedszkolaki i uczniowie z najmłodszych klas szkół z Janowa, Kamiona i Młodzieszyna 
zaproszone zostały do GOK na teatrzyk „Ekologia z Alicją, Królikiemi Kapelusznikiem”. W czerwcu odbyło 
się też podsumowanie XXV Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej „WIKTORIANY 2021. Witraż 
– siła światła i koloru” z rozdaniem nagród.  
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W wakacje – jak co roku – GOK przygotował ciekawe propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W lipcu 
były to m.in. „Wakacyjne rytmy z ciocią Martyną” z M. Chądzyoską dla dwóch grup wiekowych: 6-7 lat 
(13 osób) i 8-12 lat (6 osób) we wtorki i czwartki. Natomiast w lipcu i sierpniu w środy odbywały się 
zajęcia teatralno-wokalne dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem B. Oziemblewskiej i A. Szułczyoskiego pt. 
„Letnia Akademia Pana Alberta” (10 osób). Uczestnicy przygotowali przedstawienie pt. „Akademia Pana 
Alberta”, którego premiera odbyła się 26 sierpnia. Dzieci wystąpiły z tym przedstawieniem kilkukrotnie 
również po wakacjach: 4 września na pikniku charytatywnym dla Alana z Brochowa zorganizowanym 
przez KGW Mokasianki Dzięglewianki, 22 września w GOK z dwoma przedstawieniami dla uczniów z SP 
Janów i SP Kamion oraz 29 września również z dwoma przedstawieniami dla uczniów z SP Młodzieszyn. 
GOK zorganizował również wakacyjne warsztaty „Lepimy z gliny” dla dzieci (12 osób) oraz warsztaty 
witrażu dla młodzieży (3 osoby) z M. Hetman. Natomiast planowane na 14-16 lipca warsztaty 
„Wakacyjne cuda z papieroplastyki z panią Mirką” i na 19-21 sierpnia warsztaty „Kreatywne lato z ciocią 
Beatą” dla dzieci zostały odwołane z powodu zbyt małej ilości zgłoszeo. W czasie wakacji zorganizowane 
zostały także kolejne odsłony konkursu fotograficznego „Gmina Młodzieszyn w obiektywie 2021” – 
„WIOSNA” i „LATO” oraz dwie rodzinne wycieczki: 23 lipca do Błonia (30 osób) - do Muzeum Ziemi 
Błooskiej na wystawę "Zabawki rodem z PRL" oraz do Parku Bajka i 24 sierpnia do Muzeum Ludowego w 
Sromowie oraz „Leśnego Zakątka” w Kurabce (25 osób). W czasie wakacji odbywały się również próby 
zespołu „Marian i Dens Babki” (11 osób) oraz zajęcia teatralno-wokalne dla młodzieży, dorosłych i 
seniorów pt. „Letnie śpiewanie i granie” (8 osób) pod kierunkiem B. Oziemblewskiej i P. Milczarka. 
Uczestnicy przygotowali program artystyczny z cyklu „Dawnych wspomnieo czar” czyli kolejne spotkanie 
we „Wspomnieo Czar Cafe” miłośników piosenki dawnej, na które zaprosili mieszkaoców gminy 25 
października.  

GOK włączał się również w organizację wydarzeo organizowanych w gminie przez inne instytucje. 25 lipca 
instruktorzy z GOK prowadzili zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży podczas Pikniku rodzinnego 
„Zdrowo i wesoło” zorganizowanego przez GOPS i UG. Jak co roku GOK wspierał akcję „Narodowe 
Czytanie” zorganizowaną przez GBP w Młodzieszynie we współpracy z SP w Młodzieszynie. We wrześniu i 
październiku Klub Seniora działający przy GOK zorganizował dwa bale, na których bawili się seniorzy i 
zaproszeni przez nich goście. 

W nowym roku szkolnym 2021/2022 kontynuowane były zajęcia taneczne „Ram Tam Tam” (18 osób) i 
„Inscenizacje taneczne” (16 osób), zajęcia fitness dla pao (12 osób), a także rodzinne zajęcia „Lepimy z 
gliny” (8 osób). Nowe przedstawienia przygotowywały: teatralno-wokalna grupa „Alberciaki” (13 osób) i 
nowo powstała młodzieżowa grupa teatralna „Antrakt” (6 osób) i grupa kabaretowa „Nictuponas”. 
Niestety liczne zachorowania na Covid-19 i co się z tym wiąże izolacje i kwarantanny uczestników zajęd i 
instruktorów spowodowały, że zaplanowane na koniec roku premiery przedstawieo, zostały przełożone 
na początek 2022 roku. GOK kontynuował również coroczne świąteczne gminne konkursy plastyczne: 
„Najpiękniejsza Bombka Bożonarodzeniowa” i „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”. W grudniu 2021 r. 
miała miejsce już IV edycja tych konkursów. Przed Świętami Bożego Narodzenia GOK zorganizował 
również  warsztaty „Makramowe ozdoby choinkowe” z M. Hetman. Z większych wydarzeo pod koniec 
roku odbyły się pokazowe świąteczne występy grup tanecznych (12 + 13 osób) prowadzonych przez  
M. Chądzyoską oraz „Wieczór Kolęd” (8 osób) przygotowany przez grupę wokalną pod kierunkiem  
P. Milczarka ze słowem wiążącym B. Oziemblewskiej. Wszystkie te wydarzenia odbyły się przy 
ograniczonej publiczności, w reżimie sanitarnym, ale były także filmowane i udostępniane na kanale 
YouTube.   

Początek 2021 roku był okresem trudnym z powodu zamknięcia instytucji kultury dla publiczności. 
Niestety działania online to nie to samo, co zajęcia czy wydarzenia stacjonarne, co podkreślali zarówno 
dorośli jak i dzieci. Decyzja radnych podjęta uchwałą z dnia 15 lutego o zamiarze likwidacji Gminnego 
Ośrodka Kultury w Młodzieszynie z dniem 31 sierpnia 2021 r., podobnie jak zamknięcie GOK dla 
publiczności niekorzystnie wpłynęła na działalnośd naszej instytucji, zarówno ze względu na zamieszanie, 
jakie decyzja ta wywołała wśród mieszkaoców naszej gminy, jak i ze względu na postrzeganie GOK przez 
instytucje kultury z innych gmin. Stało się to pośrednio także przyczyną rezygnacji z realizacji 
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pozyskanego przez GOK projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury „Karawana” o wartości ok. 30 000 zł 
zaplanowanego na koniec sierpnia. 

Rok 2021 był szczególnie trudny dla pracowników naszej instytucji nie tylko ze względu na COVID-19, 
który zmuszał nas do szukania zupełnie innych rozwiązao prowadzonej działalności kulturalnej, ale 
przede wszystkim na stan zawieszenia i dezinformację, co do przyszłości naszej instytucji i - co się z tym 
wiąże - obawą o miejsca pracy. Dopiero we wrześniu mogliśmy zacząd realizację pomysłów, które 
przewidziane były na dłuższy okres niż do 31 sierpnia – daty likwidacji GOK podanej w uchwale. A 
przykładem tego jest projekt zbierania historii, dawnych opowieści i legend w ramach projektu „Rodzinne 
Opowieści z Gminy Młodzieszyn”. Do zdjęd zebranych w ramach inicjatywy „Gmina Młodzieszyn na 
dawnej fotografii” GOK chciałby dołączyd opowieści z nimi związane i wydad je w formie albumu.  
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Młodzieszynie  

W roku 2021 podjęła następujące działania w zakresie upowszechniania kultury: 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  -  Biblioteka włączyła się w akcję przekazując książki na licytację 
on-line. 

Ferie zimowe - Konkurs ” Mój czworonożny przyjaciel” zorganizowany w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Młodzieszynie. Adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z  klas I – III z terenu 
Gminy Młodzieszyn. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci potrzebami zwierząt, rozwijanie 
twórczej inwencji dziecka, kształtowanie sprawności manualnej, kreatywności i oryginalności pomysłu.  

Ferie zimowe w Filii  Konkurs plastyczny  p. h.   „ Zimowy pejzaż”.  Konkurs adresowany był do dzieci w 
dwóch grupach wiekowych: 6 – 9 lat i 10 -14 lat. Celem konkursu było dostrzeganie w krajobrazie zmian 
charakterystycznych dla zimy i piękna zimy oraz rozwijanie kreatywności wyobraźni dziecka.  
Konkurs literacki - z  okazji Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie oraz wójt 
gminy Młodzieszyn zaprosili wszystkich, którzy piszą lub mieli ochotę sprawdzid się  w pisaniu artykułów, 
do udziału w konkursie - „Jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie...”. Tematyką konkursu było 
napisanie artykułu na temat życia podczas pandemii. 

Wakacje w bibliotece.  Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce  w okresie wakacji w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie. Uczestnicy letnich spotkao brali udział w zajęciach  związanych z 
książką. Dzieci rozwijały zdolności plastyczne wykonując  ilustracje do czytanych tekstów oraz malowanki 
i prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik (np. farby, plastelina, kredki i inne materiały). 
Uczestnicy zajęd wytężali umysły przy rozwiązywaniu zagadek, labiryntów, był czas na edukacyjne gry  
planszowe, puzzle oraz kalambury. Pobyt dzieci  w bibliotece okazał się atrakcyjnym sposobem na 
spędzenie wolnego czasu. 

W Filii Bibliotecznej w Kamionie odbywały się wakacyjne warsztaty plastyczne  pod  hasłem Quilling  dla 
 dwóch grup wiekowych.  Uczestnicy zajęd mogli nauczyd się i opanowad technikę Quillingu, wykazując 
się kreatywnością oraz pomysłowością.  Wszyscy w dobrej  i wesołej atmosferze spędzili wakacyjny czas 
w bibliotece. 

29 września obchodzony był Ogólnopolski Dzieo Głośnego Czytania. 5 października dyr. Anna Walczak 
odwiedziła  dzieci z grup przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Płk Ludwika Głowackiego w 
Janowie. Maluszki z wielkim zainteresowaniem oraz ciekawością słuchały bajecznych opowieści. Na 
koniec spotkania każde dziecko zostało obdarowane książeczką z bajkami. 

Narodowe czytanie  -  22 października 2021r. ( piątek ) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie 
odbyło się Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej zorganizowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Młodzieszynie. Była to już dziesiąta, jubileuszowa odsłona tej 
ogólnopolskiej akcji służącej promocji czytelnictwa, pod patronatem Pary Prezydenckiej. Utwór czytali z 
podziałem na role uczniowie klasy VIIIc Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie. 

Academica – cyfrowa wypożyczalnia.  Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie w październiku 2021 
roku  przystąpiła do projektu Academica. 

W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie uzyskała środki na zakup nowości wydawniczych 
w kwocie 7 538,00 zł. Środki otrzymano w ramach „Dofinansowania ze środków finansowych Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego  „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i 
zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 

http://biblioteka.mlodzieszyn.pl/2021/01/22/konkurs-moj-czworonozny-przyjaciel-rozstrzygniety/
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3 grudnia 2021 r. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  pod hasłem „ŚWIĘTY  MIKOŁAJ” 
organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Młodzieszynie. Temat prac mikołajkowych 
obejmował ( oprócz samej postaci) również przedmioty, które się z nim kojarzą, czyli komin, worek, 
skarpeta, czerwona czapka z pomponem, sanie itd. Nagrody zostały wręczane  5 grudnia na  Gminnych 
Mikołajkach przed Urzędem Gminy. 

W czasie okresu Świąt Bożego Narodzenia 2021 zorganizowany został konkurs  plastyczny „Najładniejsza 
Ozdoba Bożonarodzeniowa”. Organizatorami konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna  w 
Młodzieszynie i Filia Biblioteczna w Kamionie. Temat prac obejmował wykonanie dowolnej ozdoby 
choinkowej (np. bombka, stroik, lampion, mikołaj, łaocuch itp.).  Techniki i formy dowolne. Konkurs 
kierowany był do wszystkich dzieci z  gminy Młodzieszyn.   

„KSIĄŻKA NA TELEFON” (usługa bezpłatnego dostarczenia książek do domu). Wystarczy zadzwonid do 
placówki bibliotecznej pod nr tel.  GBP  46/ 861 66 02, FB  46/ 861 72 61 lub drogą elektroniczną: 
biblioteka@mlodzieszyn.pl oraz biblioteka.kamion@mlodzieszyn.pl i uzgodnid termin wizyty oraz rodzaj 
dostarczonych książek. 
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XIII. WSPÓŁPRACA GMINY MŁODZIESZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI 
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚD POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2021  ROKU. 

Działania podejmowane w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi corocznie opisywane są 
w rocznym programie współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi. Organizacje 
pozarządowe zgodnie z zasadą partnerstwa biorą czynny udział we współtworzeniu rocznego programu 
współpracy, uczestnicząc w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych oraz 
zgłaszając swoje propozycje.  

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021  uchwalony  został   30 listopada  
2020 r., Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr XXVII/129/2020 i zmieniony uchwałą Rady Gminy  
nr XXX/144/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r., określając cele, zasady, zakres i  formy współpracy Gminy 
Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadao publicznych, 
o których mowa w ustawie. Jedną z ważniejszych form współpracy Gminy Młodzieszyn z organizacjami 
pozarządowymi było wspieranie i powierzanie zadao wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub 
dofinansowanie ich realizacji. 

W roku budżetowym  2021 na priorytetowe zadania przeznaczono kwoty w zakresie: 

1) Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji   - 12 000,00 zł. 
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji również  12 000,00 zł. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie,  Wójt Gminy Młodzieszyn dnia 29 marca 2021 roku ogłosiła konkurs ofert na 
wykonanie zadao publicznych przez organizacje pozarządowe.  

Niestety  ze względu na sytuację spowodowaną stanem epidemii  COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej, żadna z organizacji nie złożyła ofert na realizację zadao, w związku z tym dnia 23 kwietnia  
2021 r., wójt gminy unieważniła otwarty konkurs ofert. 

 

 

INNE FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA 

Gmina Młodzieszyn należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Rozwoju” z siedzibą w 
Wyszogrodzie oraz do ogólnopolskiej organizacji Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z 
siedzibą w Poznaniu.  
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XIV. REALIZACJA UCHWAŁ  RADY  

Rada Gminy Młodzieszyn  przyjęła w 2021  roku  75 uchwał.  

Najwięcej z nich (42 %) dotyczyło spraw finansowych gminy: uchwalenia lub zmiany uchwały budżetowej, 
zmian w wieloletniej  prognozie finansowej.  

Tabela poniżej przedstawia uchwały przyjęte w 2021 roku w podziale na cele:  

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  

Tabela poniżej przedstawia szczegółowe zestawienie Uchwał Rady Gminy z 2021 roku wraz z opisem 
działao podjętych w celu ich wykonania. 

 

   UCHWAŁY  RADY GMINY 

 

 

Tytuł Uchwały  Nr uchwały   

Data podjęcia 

Cel uchwały Podjęte 
działania w celu 
prawidłowego 
wykonania 

I. PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE   

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały 
XXVII/139/2020 z dnia 14.12.2020 r. w 
sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w m. 
Helenka  

XXXVI/169/2021 
01.07.2021 r. 

Uchylono Uchwałę 
Nr XXVII/139/2020  

Uchwała 
zrealizowana  

II. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
stawki za usługę wywozu nieczystości 
płynnych ze zbiorników 
bezodpływowych  

XLI/197/2021 
29.11.2021 r. 

Ustalono stawki za 
usługę wywozu 
nieczystości 
płynnych ze 
zbiorników 
bezodpływowych 

Uchwała 
realizowana 
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III.  NAZEWNICTWO ULIC, PLACÓW I OBIEKTÓW  

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulic 
w m. Witkowice 

XLI/201/2021 
28.11.2021 r. 

Nadanie nazwy 
ulicy Władysława 
Ślewioskiego 

Uchwała 
realizowana 

IV. OPIEKA SPOŁECZNA  

Uchwała w sprawie ustanowienia 
programu osłonowego w zakresie 
„Pomoc mieszkaocom gminy 
Młodzieszyn w postaci paczek 
żywnościowych lub posiłków na lata 
2021-2023”.  

XXXII/155/2021/ 
25.03.2021 r. 

 Uchylono 
Uchwałę w 
związku ze 
zmianą ustawy 

Uchwała uchylająca Uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu osłonowego w 
zakresie „Pomoc mieszkaocom gminy 
Młodzieszyn w postaci paczek 
żywnościowych lub posiłków na lata 
2021-2023”. 

XXXIII/159/2021 
26.04.2021 r. 

Uchylono Uchwałę 
Nr XXXII/155/2020 

Uchylono 

Uchwała w sprawie ustanowienia 
programu osłonowego w zakresie 
„Pomoc mieszkaocom gminy 
Młodzieszyn w postaci paczek 
żywnościowych lub posiłków na lata 
2021-2023”.  

XXXIII/160/2021  
26.04.2021  r. 

 Uchwała 
realizowana – 
zapisy uchwały 
są stosowane 

V. FINANSE I  BUDŻET GMINY  

 

 

 

 

Uchwała zmieniająca Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy 
Młodzieszyn na lata 2021 -2034. 

 

XXXI/145/2021  
15.02.2021 r.  

XXXII/148/2021 
25.03.2021 r. 

XXXIII/156/2021 
26.04.2021 r. 

XXXIV/161/2021 
13.05.2021 r. 

XXXVI/167/2021 
01.07.2021 r. 

XXXVII/171/2021 
09.08.2021 r. 

XXXVIII/180/2021 
24.09.2021 r. 

XXXIX/188/2021 
14.10.2021 r. 

XLI/198/2021 
29.11.2021 r. 

 

 

 

 

Zmiany Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej w ciągu 
roku  

 

 

 

 

Uchwały 
zrealizowane  
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XLII/208/2021 
07.12.2021 r. 

XLV/215/2021 
28.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała zmieniająca Uchwałę 
budżetową na 2021 rok 

XXXI/146/2021 
15.02.2021 r. 

XXXII/149/2021 
25.03.2021 r. 

XXXIII/157/2021 
26.04.2021 r.  

XXIV/163/2021 
13.05.2021 r.  

XXXVI/168/2021 
01.07.2021 r. 

XXVII/172/2021 
09.08.2021 r.  

XXXVIII/181/2021 
24.09.2021 r.  

XXXIX/189/2021 
14.10.2021 r. 

XL/190/2021 
04.11.2021 r. 

XLI/199/2021 
29.11.2021 r. 

XLII/209/2021 
07.12.2021 r. 

XLIII/212/2021 
14.12.2021 r. 

XLV/216/2021 
28.12.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany uchwały 
budżetowej w ciągu 
roku  

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała 
zrealizowana  

Uchwała w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2022-2034 

XL/210/2021 
14.12.2021 r. 

Uchwalenie 
Wieloletniej 
Prognozy 
Finansowej 

Uchwała do 
realizacji w 
2022 r. 

Uchwała budżetowa na 2022 rok.  XLIII/211/2021 
14.12.2021 r. 

Uchwalenie 
budżetu gminy na 
2022 rok  

Uchwała do 
realizacji w 
2022 roku  

Uchwala w sprawie zwolnienia 
Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Młodzieszynie z 
obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

XXXII/150/2021 
25.03.2021 r. 

Zwolnienie GZGK z 
obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków 
obrotowych do 

Uchwała 
zrealizowana   
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obrotowych do budżetu gminy. budżetu gminy 

Uchwała w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Wójtowi Gminy.  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdao za 2020 rok. 

Uchwała w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy 
Młodzieszyn za 2020 rok.  

XXXV/164/2021 
20.05.2021 r. 

XXXV/165/2021 
20.05.2020 r.     

XXXV/166/2021 
20.05.2021 r.  

 

Podjęcie decyzji w 
sprawie 
absolutorium dla 
Wójta Gminy 

 

Uchwały 
zrealizowane – 
udzielono 
absolutorium 
Wójtowi 

Uchwała w sprawie dotacji celowej dla 
jednostki OSP w Budach Starych. 

XXXV/176/2021 
24.09.2021 r.  

Dotacja w wys. 
5 000 zł – budowa 
instalacji 
fotowoltaicznej w 
strażnicy. 

Uchwała 
uchylona  

Uchwała w sprawie dotacji celowej dla 
jednostki OSP w Kamionie. 

XXXV/177/2021 
24.09.2021 r.  

Dotacja w wys. 
5 000 zł – budowa 
instalacji 
fotowoltaicznej w 
strażnicy. 

Uchwała 
uchylona 

Uchwała w sprawie dotacji celowej dla 
jednostki OSP w Młodzieszynie.  

XXXV/178/2021 
24.09.2021 r.  

Dotacja w wys. 
5 000 zł – budowa 
instalacji 
fotowoltaicznej w 
strażnicy. 

Uchwała 
uchylona  

Uchwała w sprawie dotacji celowej dla 
jednostki OSP w Witkowicach 

XXXV/179/2021 
24.09.2021 r. 

Dotacja w wys. 
5 000 zł – budowa 
instalacji 
fotowoltaicznej w 
strażnicy. 

Uchwała 
uchylona 

Uchwała w sprawie dotacji celowej dla 
jednostki OSP w Budach Starych. 

XXXIX/184/2021 
14.10.2021 r. 

Uchylenie Uchwały  

Uchwała w sprawie dotacji celowej dla 
jednostki OSP w Kamionie. 

XXXIX/185/2021 
14.10.2021 r. 

Uchylenie Uchwały  

Uchwała w sprawie dotacji celowej dla 
jednostki OSP w Młodzieszynie. 

XXXIX/186/2021 
14.10.2021 r. 

Uchylenie Uchwały  

Uchwała w sprawie dotacji celowej dla 
jednostki OSP w Witkowicach. 

XXXIX/187/2021 
14.10.2021 r. 

Uchylenie Uchwały  

Uchwała w sprawie ustalenia stawki 
jednostkowej dotacji przedmiotowej dla 
samorządowego zakładu budżetowego  

XLI/196/2021 
29.11.2021 r. 

Dotacja dla GZGK w 
wysokości 1,50 zł 
do 1 m3 odebranych 
ścieków. 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

XLLII/202/2021 
07.12.2021 r. 

Stawki podatku od 
nieruchomości  

Uchwała do 
realizacji na 
2022 rok 
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Uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 

XLII/203/2021 
07.12.2021 r. 

Stawki podatku od 
środków 
transportowych 

Uchwała do 
realizacji na 
2022 rok 

Uchwała w sprawie ustalenia diet dla 
radnych  

XLII/205/2021 
07.12.2021 r. 

Diety dla 
Przewodniczącego 
Rady i  radnych od 
1.01.2022 r. 

Uchwała do 
realizacji na 
2022 rok 

Uchwała w sprawie diet dla sołtysów XLII/206/2021 
07.12.2021 r. 

Diety dla sołtysów 
od 1.01.2022 r. 

Uchwała 
realizowana 

Uchwała w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy  

XLII/207/2021 
07.12.2021 r. 

Wynagrodzenie 
Wójta Gminy 

Uchwała 
realizowana 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi 
Sochaczewskiemu 

XXXIV/162/2021 
13.05.2021 r. 

Pomoc finansowa 
na realizację 
zadania pn 
„Remont drogi 
powiatowej nr 
3813W na odcinku 
Mistrzewice – 
Helenka. 

Uchwała 
zrealizowana 

VI.  PROGRAMY, REGULAMINY  

Uchwała w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. 

XXXII/151/2021 
25.03.2021 r. 

Zapewnienie opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr  
XXXII/151/2021 w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 

XXXII/158/2021 
26.04.2021 r. 

Zapewnienie opieki 
nad zwierzętami 
bezdomnymi. 

Uchwała 
zrealizowana  

Uchwała w sprawie Wieloletniego 
programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 
Młodzieszyn na lata 2021  - 2026. 

XXXIII/173/2021 
24.09.2021 r. 

Wieloletni program 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem Gminy 
Młodzieszyn na lata 
2021  - 2026. 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
gminy Młodzieszyn na lata 2021 – 2030. 

XLIV/213/2021 
20.12.2021 r.  

Strategia 
Rozwiązywania 
Problemów 
Społecznych gminy 
Młodzieszyn na lata 
2021-2030. 

Uchwala 
realizowana 

 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia 
Gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych dla gminy Młodzieszyn na 

XL/192/2021 
04.11.2021 r. 

Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

Uchwała do 
realizacji na 
2022 rok 



  

71 | S t r o n a  
 

2022 rok. 

Uchwała w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na dla gminy Młodzieszyn 
na rok 2022. 

XL/193/2021 
04.11.2021 r. 

Przeciwdziałania 
Narkomanii  

Uchwała do 
realizacji na 
2022 rok 

Uchwała w sprawie uchwalenia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie dla gminy 
Młodzieszyn na rok 2022. 

XL/194/2021 
04.11.2021 r. 

Przeciwdziałania 
Przemocy w 
rodzinie oraz 
ochrony ofiar 
przemocy w 
rodzinie. 

Uchwała do 
realizacji na 
2022 rok 

Uchwała zmieniająca uchwałę 
XXVII/129//2020  w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na 2021 
rok. 

XXX/144/2021 
28.01.2021 r. 

Zmiana do 
Programu 
Współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi na 
2021 rok 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2022 rok. 

XL/195/2021 
04.11.2021 r. 

Program 
Współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi. 

Uchwala do 
realizacji na 
2022 rok. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę NR 
XL/195/2021 w sprawie przyjęcia 
Rocznego Programu Współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na 2022 
rok 

XLI/200/2021 
29.11.2021 r. 

Zmiana do 
programu 
Współpracy z 
organizacjami 
pozarządowymi.  

Uchwala do 
realizacji na 
2022 rok. 

Uchwała w sprawie przekazania do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy.  

XXXVIII/175/2021 
24.09.2021 r.  

Przekazano do 
zaopiniowania 
organowi 
opiniującemu  

Opinia do 
wprowadzenia 
zmian  Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała w sprawie przekazania do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu 
projektu regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy. 

XLII/204/2021 
07.12.2021 r. 

Przekazano do 
zaopiniowania 
organowi 
opiniującemu 

Opinia 
pozytywna , 
Uchwała 
zrealizowana 

VII.  UCHWAŁY RÓŻNE 

Uchwała w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęd 
nauczycieli oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 
dzieci młodsze, zatrudnionych w 
szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Młodzieszyn  

 

XXX/142/2021 
28.01.2021 r. 

  

Uchwala 
realizowana  
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Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i 
liczby punktów za poszczególne kryteria 
oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, do 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych form 
wychowania przedszkolnego. 

 

XXX/143/2021 
28.01.2021 r. 

 

Kryteria ustalone na 
rok szkolny 

 

Uchwała 
realizowana 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Młodzieszyn 

XXXII/154/2021 
25.03.2021 r. 

Plan Pracy Komisji  Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII/153/2021 
25.03.2021 r.  

Petycji nie 
uwzględniono 

Uchwała 
zrealizowana 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji XXXII/152/2021 
25.03.2021 r.  

Petycji nie 
uwzględniono  

Uchwała 
zrealizowana  

Uchwała w sprawie powierzenia 
organowi wykonawczemu uprawnieo 
do ustalania wysokości opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeo 
użyteczności publicznej 

XLIV/214/2021 
20.12.2021 r. 

 Uchwała 
realizowana  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia w sprawie zasad 
współpracy stron w zakresie 
opracowania dokumentu 
programowego jednostek JST 
wchodzącej w skład IIT „Żyrardowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego w 
perspektywie 2021 – 2027” 

XXXVIII/174/2021 
24.09.2021 r. 

Porozumienie 
zostało zawarte 

Uchwała 
realizowana  

Uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Młodzieszynie  

XXXVIII/147/2021 
15.02.2021 r.  

 Uchwała  nie 
zrealizowana 

Uchwała w sprawie określenia średniej 
ceny jednostek paliwa w Gminie 
Młodzieszyn na rok szkolny 2021/2022 

XXXIX/183/2021 
14.10.2021 r. 

 Uchwała 
realizowana 

Uchwała w sprawie wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wniosku deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego  

XXXIX/182/2021 
14.10.2021 r. 

 Uchwała 
uchylona 

Uchwała w sprawie wzoru wniosku o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wniosku deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego 

XL/191/2021 
04.11.2021r. 

Wzór wniosku Uchwała 
realizowana 
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XV. BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE  

Ochotnicza Straż Pożarna 

Bezpieczeostwo przeciwpożarowe Gminy zapewniają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zwane dalej OSP działają w następujących miejscowościach: 
Młodzieszyn, Kamion, Budy Stare i Witkowice. Gotowośd bojową tych jednostek zapewnia Gmina 
Młodzieszyn, ponosząc koszty paliwa, badao technicznych, ubezpieczeo, przeglądów specjalistycznego 
sprzętu, badao lekarskich strażaków, zakupu nowego sprzętu oraz modernizacji istniejącego. 
W 2021 roku odnotowano na terenie gminy Młodzieszyn 145 wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych. 
W porównaniu z rokiem 2020 liczba zdarzeo wzrosła o 1,4%.  
 

Charakterystyka poszczególnych jednostek: 
OSP Młodzieszyn – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ilośd strażaków 
posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych: 27 
W 2021 roku jednostka brała udział w 82 działaniach ratowniczo-gaśniczych: 
- 16 pożarów; 
- 61 miejscowych zagrożeo: kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych 
wiatrów i nawałnic itp.; 
- 4 fałszywe alarmy; 
- 1 zabezpieczenie terenu  poza własnym terenem – w sytuacji, gdy wszystkie siły i środki PSP w 
Sochaczewie są w trakcie prowadzenia działao ratowniczo-gaśniczych. 
 
OSP Kamion – jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ilośd strażaków 
posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych: 29. 
W 2021 roku jednostka brała udział w 42 działaniach ratowniczo-gaśniczych: 
- 9 pożarów; 
- 33 miejscowych zagrożeo: kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych 
wiatrów i nawałnic itp.; 
- nie było fałszywych  alarmów. 
 
OSP Budy Stare – jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ilośd strażaków 
posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych: 19. 
W 2021 roku jednostka brała udział w 17 działaniach ratowniczo-gaśniczych: 
- 2 pożary; 
- 14 miejscowych zagrożeo: kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych 
wiatrów i nawałnic itp.; 
- 1 fałszywy alarm. 
 

OSP Witkowice – jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ilośd strażaków 
posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w akcjach ratowniczo 
gaśniczych: 17 
W 2021 roku jednostka brała udział w 4 działaniach ratowniczo-gaśniczych: 
- 0  pożarów, 
- 4 miejscowe zagrożenia: kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków silnych 
wiatrów i nawałnic itp. 
- nie było fałszywych alarmów. 
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Wyposażenie jednostek 

Nazwa OSP Samochody Sprzęt 

 

OSP MŁODZIESZYN 

 

Jelcz C 25 
Ford Transit 
Peugeot Boxer HDI 
MAN TGM 13.290 4×4 BL 
Przyczepka lekka 

 

 

 

 

 

 

1. Pompa Niagara 
2. Agregat wodny 
3. Agregat prądotwórczy 2 szt.  
4. HOLAMTRO-KOMBI ( małe )  
5. H0LMATRO – (duże) 
6. Piła spalinowa stihl 044 
7. Piła spalinowa stihl 026  
8. Piła spalinowa stihl 029 
9. Agregat prądotwórczy FOGO FH 7001 5,8kW 
10. Pompa szlamowa  
11. Pompa elektryczna zanurzeniowa PS50-310R 
12. Wentylator „SCORPIO” 
13. Przecinarka typ: DPC 7331 
14. Kamera termowizyjna Flir K2 
15. AED 
16. Wyważarka do drzwi Lukas 
17. Detektor wielogazowy 

 

OSP KAMION 

 
Nissan Patrol Star 660  
Mercedes BENZ ATEGO 
1429 AF 
STAR 200 
Przyczepka 

 

1. Motopompa PO 5 
2. Lukas Kombi 
3. Lukas duży 
4. Agregat Honda (prądotwórczy) 
5. Agregat Benza (prądotwórczy) 
6. Agregat GGEKO (prądotwórczy) 
7. Motopompa NIAGARA pływająca – 2 szt. 
8. Mercury Mariner (łódź) 
9. Motopompa Honda (szlamowa) 
10. Pilarka spalinowa Stihl 3 szt. 
11. Piła do betonu i stali Stihl 
12. Wentylator osiowy 
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13. Kamera termowizyjna 
14. Detektor wielogazowy 
15. Najaśnica LED PELI 
16. Piła Szablasta 
17. Pilarka spalinowa STHIL na wysięgniku 
18. Wózki do pojazdów 4 szt. 
19. Aparaty powietrzne 8 szt. 
20. Pałka dielektryczna 
21. Radiotelefony 17 szt. 
22. Defilibrator AED 

 

OSP BUDY STARE 

 
STAR 266 
STAR 660 

 

1. Piła spalinowa STIHL MS – 251 
2. Piła spalinowa STIHL MS – 251 
3. Piła spalinowa 420 
4. Agregat prądotwórczy 3KW 2 szt. 
5. Nożyce Hydrauliczne typu kombi LUKAS 
6. Wentylator oddymiający 2 szt. 
7. Piła do betonu STIHL TS 420- 2szt. 
8. Pompa pływająca POSEJDON-2 szt. 
9. Pompa pływająca Żabka 
10. Pompa elektryczna zanurzeniowa 2 szt. 
11. Aparaty (ODO) 6 szt. 
12. Butle stalowe 6 l. -4 szt. 
13.  Pompa szlamowa - 2 szt. 
14. Detektory prądu przemiennego- 2 szt. 
15. Drążek dielektryczny- 3 szt.  
16. Najaśnica – 2 szt. 

 
OSP Witkowice 

 

 

      
 Jelcz  
 

1. Piła spalinowa 
2. Piła spalinowa 
3. Motopompa Niagara 
4. Agregat prądotwórczy 
5. Piła na wysięgniku STIHL HT 101 
6. Motopompa v 1500  TOHATSU M16/8 
7. Pompa szlamowa KOSHIN KTH 80X 

 

Zarządzanie kryzysowe 

Gmina Młodzieszyn, jak każdy obszar, a w szczególności tereny rolnicze, zagrożona jest wystąpieniem 
sytuacji kryzysowych. W związku z tym istnieje system ratownictwa dla tego terenu. Miejscem 
koordynacji wszystkich sytuacji kryzysowych jest Urząd Gminy Młodzieszyn. Na administrowanym przez 
niego terenie znajdują się cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które działają lokalnie na rzecz 
miejscowej społeczności oraz, przy wystąpieniu szerszych działao ratowniczych, także na obszarze innych 
gmin.  

Samorząd dysponuje opracowanym Gminnym Planem Zarządzania Kryzysowego, który określa procedury 
realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych Gmina 
koordynuje i prowadzi działania ratownicze, angażując do współpracy wszystkie dostępne na swoim 
terenie jednostki i instytucje, a w razie potrzeby współdziała z jednostkami i instytucjami spoza swojego 
terenu. 

W związku z wystąpieniem w miesiącu lutym 2021 roku zatoru na rzece Wiśle prowadzone były w Gminie 
działania koordynacyjne mające na celu monitorowanie sytuacji hydrologicznej i stanu technicznego 
wałów przeciwpowodziowych w dolinach rzeki Wisły i Bzury. Służby gminne, druhowie Ochotniczej Straży 
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Pożarnej w Kamionie przeprowadzali ciągły monitoring rzeki Wisły i Bzury na odcinku terenu gminy 
Młodzieszyn.  

Posterunek Policji w Młodzieszynie  

W posterunku Policji w Młodzieszynie w roku 2021 wszczęto: 
- 213 postępowao przygotowawczych, zakooczono 1208 ,  
- stwierdzono 2 125 czynów,  
- wykryto 82 przestępstw i osiągnięto ogólną wykrywalnośd  na poziomie 65,60 %.  

Przeprowadzono 124 postępowania w trybie art. 307 kpk, z czego 34 zostały zakooczone wydaniem 
postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Główna częśd dotyczyła przestępstw przeciwko 
mieniu tj. kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia oraz przestępstwa gospodarcze, 
nietrzeźwi kierujący oraz uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.  W 2021 roku policjanci z 
Posterunku Policji w Młodzieszynie nałożyli 89 mandatów karnych, pouczyli  167 osób, zatrzymali 11 
sprawców na gorącym uczynku, z czego było 3 nietrzeźwych kierujących, zatrzymano również 8 osób 
poszukiwanych przez organy ścigania, wylegitymowano 2 567 osób  oraz przeprowadzono  985 
interwencji.   

Na terenie gminy Młodzieszyn zarejestrowano 76 zdarzeo drogowych w tym: 

      - 4 wypadki na DK 50 i 65 kolizji; 
      - 2 wypadki na DW i 5 kolizji; 
      - 5 kolizji na drogach gminnych. 
 
Ponadto dużą popularnością wśród mieszkaoców cieszy się aplikacja  „Moja Komenda” oraz „Krajowa 
Mapa Bezpieczeostwa”.  W 2021 roku pojawiły się zagrożenia  były to między innymi: niewłaściwa 
infrastruktura drogowa, przekroczenie niedozwolonej prędkości, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe 
parkowanie, grupowanie się młodzieży, spożywanie alkoholu, używanie  środków odurzających, 
nielegalne rajdy samochodowe i jazdy quadami po obszarach leśnych.   
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XVI. PROMOCJA 

W 2021 r. staraliśmy się aby pandemia  nas nie ograniczała, nauczyliśmy się już żyd w reżimie sanitarnym 
oraz organizowad wydarzenia w taki sposób aby były bezpieczne dla naszych mieszkaoców. 
Zorganizowaliśmy kilka zabaw - wydarzeo w formie on-line: 

- Ulep bałwana; 
- 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
- Zabawa Walentynowa „Mój sprawdzony przepis na słodkości pełne miłości”; 
- Dzieo kobiet; 
- Zabawa „Andrzejkowe wróżby woskowe”; 
- Gminny Dzieo Pluszowego Misia.  
 
Kiedy warunki i zasady reżimu sanitarnego pozwalały spotykaliśmy się z naszymi mieszkaocami 
organizując wydarzenia takie jak: 

- Gminny Dzieo Sołtysa; 
- Gminny Dzieo Strażaka; 
- Filmowy Dzieo Dziecka; 
- Piknik Rodzinny „Zdrowo i wesoło”; 
- 7 jednodniowych wyjazdów dla mieszkaoców gminy w ramach „Rodzinnych wakacji z Gminą 
Młodzieszyn”; 
- Piknik rodzinny na zakooczenie lata; 
- Dożynki parafialne; 
-Wyjazd mieszkaoców na program z zakresu pomocy przedmedycznej oraz koncert Sławka                      
Uniatowskiego i Ani Rusowicz; 
- Wyjazd mieszkaoców do Królewskich Ogrodów Światła w Warszawie; 
- Koncert patriotyczny w kościele w Młodzieszynie; 
- Gminne Mikołajki; 
- Choinka pod choinkę; 
- Plenerowy Sylwester. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

78 | S t r o n a  
 

XVII. PODSUMOWANIE 

Raport o stanie gminy za 2021 rok jest dokumentem, który po raz czwarty został opracowany przez urząd 
gminy. Podsumowano działania, które zostały wykonane w minionym roku.  Rozwój  infrastruktury 
bardziej obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkaoców niż przedstawione w raporcie 
liczby. Staraliśmy się jednak w jak najbardziej czytelnej formie przedstawid Paostwu sytuację finansową 
Gminy.  

Ostatnie dwa lata były trudne ze względu na pandemię zakaźnej choroby COVID-19. Nikt z nas nie był w 
stanie przewidzied, jak pandemia będzie się rozwijała, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone i jaki 
wpływ wywrze ona na nasze życie. Chod przez dłuższy czas nie mogliśmy normalnie funkcjonowad, to 
jednak nie zmniejszyliśmy tempa. Nauczyliśmy się żyd i pracowad w reżimie sanitarnym. Przeciwności 
losu nie były dla samorządu Gminy Młodzieszyn przeszkodą a jedynie motywacją do działania i ich 
pokonywania.   

2021 rok przyniósł wiele sukcesów dla samorządu Gminy Młodzieszyn. Ważne decyzje i konkretne 
działania przyczyniły się do tego, że w ubiegłym roku udało się zrealizowad bardzo ważne 
przedsięwzięcia. Wykonane inwestycje, pozyskane dofinansowania w zakresie drogowym, oświatowym, 
sportowym, komunalnym, ochrony przeciwpożarowej czy ochrony środowiska zawdzięczamy wspólnej, 
ciężkiej pracy. Poza rozwojem inwestycyjnym dbamy także o integrację naszych mieszkaoców, 
organizujemy festyny, konkursy z nagrodami oraz zajęcia zarówno dla seniorów jak i najmłodszych 
mieszkaoców.  

Mimo pandemii  i obecnej nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, z pełną odpowiedzialnością i 
zaangażowaniem realizujemy nasze plany inwestycyjne. Cieszymy się z każdego odcinka drogi, który 
powstał, z każdego remontu, rewitalizacji terenu i każdej inwestycji, którą udało się zrealizowad. To one 
kształtują i rozwijają naszą gminę 

W 2021 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje, które są w trakcie realizacji czy też będą 
realizowane w kolejnych latach. Rok 2022 należy postrzegad jako efekt wcześniejszych naszych działao 
oraz początek kolejnych. 

 

 


