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WSTĘP

Niniejszy raport o stanie Gminy Młodzieszyn stanowi podsumowanie najważniejszych
działao, które miały miejsce w Gminie w 2019 roku. Naszym zamierzeniem było,
przedstawienie w sposób zwięzły informacji na temat realizacji polityk, programów i strategii
oraz uchwał Rady Gminy podjętych w minionym roku.
Raport pokazuje także trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach,
oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.
Obszernośd dokumentu ukazuje ilośd działao i inicjatyw, jakie podjęliśmy w celu zaspokajania
bieżących potrzeb mieszkaoców oraz poprawy jakości życia w Gminie Młodzieszyn.
Liczę na to, że dane zawarte w tym dokumencie posłużą mieszkaocom Gminy do pogłębienia
wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także będą podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Młodzieszyn.

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
bliskośd 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. Sołectwem skupiającym największą liczbę ludności jest Młodzieszyn, który
zamieszkuje 1 383 osoby, co stanowi 25,05% ogółu mieszkaoców gminy. Sołectwo Kamion
zamieszkują 704 osoby, sołectwo Juliopol zamieszkiwane jest przez 697 mieszkaoców, zaś
najmniejszą liczbę ludności posiada sołectwo Marysin – 24 mieszkaoców.
Średnia gęstośd zaludnienia w gminie Młodzieszyn wynosi 47 osób na 1 km 2.
Liczba stałych mieszkaoców gminy na podstawie prowadzonego przez gminę rejestru
mieszkaoców, kształtuje się następująco:
STATYSTYKA MIESZKAOCÓW WG WIEKU I PŁCI
Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkaoców w przedziale wiekowym z podziałem na
mężczyzn i kobiety. Pobyt stały na dzieo 31 grudnia 2019 r.
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Wiek produkcyjny stanowi 62% mieszkaoców, wiek poprodukcyjny – 19%, wiek przedprodukcyjny
19%.

Urodzenia i zgony w Gminie Młodzieszyn
ROK

URODZENIA

ZGONY

2017
2018
2019

68
53
65

93
87
79

LICZBA URODZEO I ZGONÓW W UJĘCIU GRAFICZNYM
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Co prawda zanotowaliśmy ujemny przyrost naturalny, to jednak saldo migracji było
dodatnie. Porównując liczbę mieszkaoców według stanu na dzieo 31 grudnia 2019 r. z
rokiem poprzednim to liczba mieszkaoców wzrosła o 14 osób. Więcej też urodziło się dzieci
(o 12).
Zatrudnienie i bezrobocie
Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy – stan na koniec grudnia 2019 r.
Ogółem liczba bezrobotnych:
92
W tym:
- kobiety
52
- mężczyźni
40
- osoby do 30 roku życia
29
- osoby po 50 roku życia
24
Bezrobotni z prawem do zasiłku:
21
Bezrobotni bez prawa do zasiłku:
71
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,
stowarzyszenia 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
O działaniach samorządu informujemy na bieżąco na stronie www.mlodzieszyn.pl oraz na
portalu społecznościowym https://www.facebook.com/UGMlodzieszyn/.
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Zachęcamy do dołączenia do serwisu powiadamiania SMS, aby otrzymywad na bieżąco
(bezpłatne) najważniejsze informacje związane z działalnością urzędu, jak i całej gminy (np.
o bezpłatnych badaniach, szkoleniach, imprezach kulturalnych i sportowych, utrudnieniach
w komunikacji, ostrzeżeniach pogodowych i innych spraw istotnych z punktu widzenia
społecznego) http://mlodzieszyn.pl/serwis-sms-dla-mieszkancow-gminy-mlodzieszyn/.
Struktura organizacyjna urzędu
Poniższa tabela przedstawia strukturę organizacyjną Urzędu

Rada Gminy Młodzieszyn
Rada Gminy Młodzieszyn liczy 15 radnych. W Radzie działają następujące stałe Komisje:
o
o
o
o
o

Komisja Rewizyjna – 5 osób,
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Infrastruktury – 7 osób,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 5 osób,
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Bezpieczeostwa Publicznego – 5 osób,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 osób.

Rada Gminy odbyła w 2019 roku 13 posiedzeo Sesji Rady w tym 7 sesji Nadzwyczajnych.
Podjęła 63 Uchwały, frekwencja radnych na posiedzeniach wynosiła 99 %.
Tematyka Sesji wynikała z bieżących spraw, które wymagały rozpatrzenia 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
7|Strona

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi, informacje
z działalności
Komisariatu Policji, 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, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za poprzedni
rok budżetowy.
Na każdej Sesji Wójt Gminy składała informacje o swojej działalności w okresie
międzysesyjnym, w tym o stanie realizacji inwestycji oraz o realizacji planowanych wydatków
ujętych w budżecie gminy.
Podjęte Uchwały dotyczyły :
 zmian w Uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikającej z potrzeb
w trakcie realizacji budżetu,
 dofinansowania zadania realizowanego przez powiat z przeznaczeniem na przebudowę
drogi powiatowej nr 3815W w Młodzieszynie – zadanie dwuletnie oraz przyjęcia do
realizacji zadania publicznego powiatu sochaczewskiego z zakresu zarządu drogą
powiatową nr 3813W odcinek Mistrzewice – Helenka na okres realizacji zadania tj. do
dnia 31.12.2020 r.,
 przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Młodzieszyn na lata 2020 – 2033,
 zgodnie z obowiązującymi przepisami opracowano Raport o stanie gminy, który
obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Raport został zamieszczony
na stronie urzędu gminy: www.mlodzieszyn.pl oraz BIP: bip.mlodzieszyn.pl . Mieszkaocy
mogli zapoznad się z nim i wziąd udział w debacie. Zgodnie z ustawą w debacie mogli
zabrad głos, bez ograniczeo czasowych, radni oraz mieszkaocy, którzy złożyli pisemne
zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, w terminie nie później niż na dzieo
przed Sesją. Do Przewodniczącego Rady nie wpłynęło żadne zgłoszenie udziału
mieszkaoca w debacie,
 udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Monice Pietrzyk,
 sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok,
 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn,
 przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów działek w miejscowości Nowy Kamion i Kamion Poduchowny i terenu działki
w m. Adamowa Góra,
 zatwierdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w m.
Juliopol, m. Młodzieszyn ul. Sochaczewska i Krucza, części m. Adamowa Góra, Helenka,
Bibiampol,
 Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na obszarze gminy Młodzieszyn,
 Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Młodzieszyn
na lata 2019-2032,
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zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Młodzieszyn na lata 2019 – 2023,
zmian do Regulaminu w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie,
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Młodzieszyn na lata
2019 – 2022,
ustalenia diety miesięcznej dla sołtysów w wysokości 300 zł, dla radnych dieta
miesięczna wynosi 700 zł, Przewodniczącego Rady – 1 340 zł . W przypadku nieobecności
na posiedzeniach stosowane są potrącenia,
ustalenia stawki podatku od nieruchomości,
stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok,
dokonania wyboru przedstawiciela gminy do Rady Społecznej ZOZ powołując ponownie
radnego Dariusza Sączewę,
ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach
dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami
opiekuoczymi i wysokośd odpłatności za przyznane świadczenie w formie schronienia,
wymagao jakie powinien spełniad przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie Gminy Młodzieszyn.
Radni, sołtysi na Sesjach zgłaszali wnioski w większości dotyczące potrzeby remontu i
naprawy dróg. Drogi te były w miarę możliwości na bieżąco remontowane.

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.

SOŁECTWA
W skład gminy wchodzi 20 sołectw:
o
o
o
o
o
o
o

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

Juliopol
Justynów
Kamion
Leontynów
Marysin
Mistrzewice
Młodzieszyn
Młodzieszynek
Nowa Wieś - Rokicina
Nowe Mistrzewice
Radziwiłka
Stare Budy
Witkowice
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NA TERENIE GMINY MŁODZIESZYN DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE STOWARZYSZENIA:
1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łowickiej – Koło Parafialne przy Parafii
p.w. 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.
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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 2019 na terenie gminy Młodzieszyn obowiązywały miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone w latach 1996 – 2018 dwudziestoma
czterema Uchwałami Rady Gminy. W roku 2019 Rada Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 20 ust.1 i art. 29 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zatwierdziła 5
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Rada Gminy Uchwałą nr VI/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zatwierdziła miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka. Zakres planu
obejmuje obszar działek o nr ewidencyjnych 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 117, 95/1 o
powierzchni ok. 4 ha i przeznacza go pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i tereny
rolne. Rada Gminy ustaliła jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowaną uchwaleniem niniejszego planu w wysokości 0% .
Dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XIV/58/2019 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kruczej
i Sochaczewskiej w miejscowości Młodzieszyn. Zakres planu obejmuje działki o nr
ewidencyjnych 691, 692, 696/6 o łącznej powierzchni ok. 2,7 ha będące własnością Gminy
Młodzieszyn. Teren położony przy ul. Sochaczewskiej plan przeznacza pod zabudowę
usługową, a przy ul Kruczej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Rada Gminy ustaliła
jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem
niniejszego planu w wysokości 0% .
Dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XIV/59/2019 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Bibiampol.
Zakres planu obejmuje obszar położony przy drodze gminnej o powierzchni 54 ha. Aby plan
nie naruszał ustaleo Studium tereny położone w jego obszarze są przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę zagrodową oraz tereny rolne. Na
obszarze objętym planem są tereny wyznaczone pod budowę nowych dróg publicznych w
celu obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod zabudowę. Rada Gminy ustaliła
jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowaną uchwaleniem
niniejszego planu w wysokości 0% .
Dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XIV/61/2019 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Juliopol.
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Zakres planu obejmuje obszar położony przy drodze gminnej biegnącej od wsi Juliopol do
Bibiampola o powierzchni 27 ha. Tereny położone w obszarze planu zostały przeznaczone
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo – usługową, oraz
usługowo – produkcyjną i tereny leśne. Plan ustala też lokalizację nowych dróg publicznych
i wewnętrznych w celu obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Rada Gminy ustaliła jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowaną uchwaleniem niniejszego planu w wysokości 0% dla terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 10% dla terenów zabudowy mieszkaniowo usługowej oraz
15% dla terenów zabudowy usługowo – produkcyjnej.
Dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy podjęła Uchwałę nr XIV/62/2019 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ew. 177/13 w
miejscowości Adamowa Góra. Działka nr ew. 177/13 o obrębie Adamowa Góra ma
powierzchnię 0,19 ha i obowiązywał dla niej miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr XXI/117/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16
maja 2012 roku. Ustalenia tego planu nie wyczerpywały w pełni zakresu zasad kształtowania
zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenu. Plan ustala przeznaczenie działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i dopuszcza budowę budynków z dachami płaskimi.
Rada Gminy ustaliła jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowaną uchwaleniem niniejszego planu w wysokości 0 % .
Łączna powierzchnia obszaru gminy dla której obowiązują miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego wynosi 930 ha tj. 7,9% całkowitej powierzchni gminy
Młodzieszyn.
Poza w/w miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 2019 r. trwały prace
polegające na sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
terenów położonych: w Młodzieszynie przy ul. Wyszogrodzkiej i Wspólnej, w Kamionie
Poduchownym i Nowym Kamionie oraz dla działki nr ew. 192 w Adamowej Górze. Dla tych
terenów miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zostaną zatwierdzone po
zakooczeniu procedury sporządzania.
Na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego realizacja
inwestycji odbywa się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2019 roku wydane zostały 54 decyzje o warunkach
zabudowy i 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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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 70.2015 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, mogiły 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 2019 Uchwałą Nr XVIII/86/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 grudnia 2019 r.
został przyjęty ,,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 realizując założenia Programu opieki nad zabytkami w roku 2019
dokonała oznakowania zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy
Młodzieszyn. W bieżącym roku wykonano znaki i zamontowano je przed miejscami
zabytkowymi w miejscowościach Kamion Poduchowny i Nowe Mistrzewice.
Oznakowano dzwonnicę przy kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w
Kamionie – obiekt objęty ochroną Konserwatora Zabytków Nr rejestru 47, decyzja z dnia
4 kwietnia 1962 r., otoczenie kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny w
Kamionie – obiekt objęty ochroną Konserwatora Zabytków Nr rejestru 47, decyzja z dnia
4 kwietnia 1962 r. oraz cmentarz grzebalny rzymsko – katolicki w Nowych Mistrzewicach –
obiekt objęty ochroną Konserwatora Zabytków Nr rejestru 855, decyzja z dnia 2 stycznia
1992 r.
Koszt zakupu i montażu znaków wyniósł 4 465 zł.
Prowadzono 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 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622 ze zm.) Gmina Młodzieszyn sprawuje nadzór nad odbiorem
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie zgodnie z
prawem. Systemem gospodarowania odpadami objęto do 31 grudnia 2019 r. ogółem 1 654
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 IX/43/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej
opłaty do 30 czerwca 2019 r. obowiązywała opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych naliczana od liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Miesięczna
opłata wynosiła 10 zł/osobę, w przypadku nieprowadzenia segregacji odpadów –
17 zł/osobę. Natomiast od 1 lipca 2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn
nr X/51/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. 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 20 zł/osobę, a w przypadku nieprowadzenia
segregacji odpadów – 40 zł/osobę.
Właściciele nieruchomości osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną
nieruchomośd i sposób gospodarowania odpadami. Na tej podstawie naliczana jest opłata za
gospodarowanie odpadami. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, według stanu na dzieo 31 grudnia 2019 r., 4 929 osób
segreguje odpady komunalne, natomiast 53 osoby nie segregują odpadów.
Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Młodzieszyn w 2019 roku realizowany był przez Firmę
ENERIS Surowce S.A Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89, 92-900
Tomaszów Mazowiecki. Opłata za wykonywane prace w pierwszym półroczu 2019 roku
zgodnie z umową wyniosła 263 805,12 zł brutto. Natomiast opłata za wykonanie wyżej
wymienionej usługi w drugim półroczu 2019 roku wynosiła 605 191,50 zł brutto. W ramach
tej umowy właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy mieli możliwośd
selektywnego zbierania m.in. 4 podstawowych frakcji odpadów tzw. „u źródła”. Odpady
zmieszane odbierane były od właścicieli nieruchomości z częstotliwością 1 raz na 4 tygodnie,
których odebrano w 2019 r. 677 ton (spadek o 27% w porównaniu z 2018 r.). Natomiast
odpady segregowane od stycznia do czerwca odbierane były 2 razy na 4 tygodnie, a od lipca
do grudnia 1 raz na 4 tygodnie. W 2019 roku łącznie odebrano i zebrano prawie 137 ton
(spadek o 9% w porównaniu do 2018 r.). Ponadto w miesiącach lutym i sierpniu 2019 roku
odbyła się mobilna zbiórka tzw. odpadów wielkogabarytowych, których zebrano łącznie 59
ton (wzrost o 23% w porównaniu do 2018 r.).
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Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6 i ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, Gmina Młodzieszyn wraz z sześcioma gminami powiatu
sochaczewskiego podpisała Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gmin Powiatu Sochaczewskiego. Na podstawie
zawartych umów z dnia 2 lipca 2018 r. oraz z dnia 5 sierpnia 2019 r. pomiędzy Gminą
Sochaczew a Firmą ZEBRA Recykling Sp. z o.o., odpady przyjmowane były od mieszkaoców
nieruchomości położonych na terenie gminy Młodzieszyn objętych systemem gospodarki
odpadami komunalnymi i uiszczających stosowne opłaty. W 2019 roku od mieszkaoców
gminy Młodzieszyn Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjął 10,93 tony
odpadów zebranych selektywnie (to jest ponad trzykrotnie więcej przyjętych odpadów
komunalnych w porównaniu do 2018 r.). W 2019 roku koszty prowadzenia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Młodzieszyn wyniosły 10 772,93
zł brutto.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn.
Gmina Młodzieszyn w 2019 roku, dzięki uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zrealizowała dwa zadania
dotyczące bezpłatnego odbioru azbestu od mieszkaoców gminy.
Na pierwsze zadanie pozyskano środki finansowe w wysokości 2 850 zł oraz poniesiono
koszty z budżetu gminy w kwocie 3 682,63 zł (łącznie 6 532,63 zł) co pozwoliło na
unieszkodliwienie 14,753 ton wyrobów zawierających azbest.
Na drugie zadanie z zakresu Ochrony Ziemi uzyskano dofinansowanie w 100% tj. na kwotę
46 995 zł co pozwoliło na unieszkodliwienie 117,47 ton wyrobów zawierających azbest.
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V. MIENIE KOMUNALNE
Informacja o stanie mienia komunalnego
Gmina Młodzieszyn w swoich zasobach majątkowych posiada grunty o łącznej powierzchni –
138,16 ha, o wartości 5 152 158,42 zł, (słownie: pięd milionów sto pięddziesiąt dwa tysiące
sto pięddziesiąt osiem złotych czterdzieści dwa grosze) w tym:
o grunty rolne
57,60 ha
o działki budowlane
0,61 ha
o pozostałe
76,91 ha
o parki
3,04 ha
Częśd gruntów o powierzchni 1,2 ha będących własnością gminy zostało oddane
w użytkowanie wieczyste.
Grunty będące własnością gminy położone są w poniższych miejscowościach:
o w m. Adamowa Góra
14,27 ha
o w m. Młodzieszyn
25,77 ha
o w m. Młodzieszynek
1,23 ha
o w m. Skutki
0,57 ha
o w m. Radziwiłka
0,65 ha
o w m. Bieliny
21,01 ha
o w m. Janów
4,73 ha
o w m .Juliopol
16,27 ha
o w m. Nowa Wieś
1,75 ha
o w m. Marysin
9,90 ha
o w m. Kamion
10,90 ha
o w m. Rokicina
12,08 ha
o w m. Helenka
4,48 ha
o w m. Bibiampol
5,26 ha
o w m. Witkowice
2,98 ha
o w m. Mistrzewice
1,08 ha
o w m. Leontynów
1,67 ha
o w m. Nowe Mistrzewice
5,22 ha
o w m. Stare Budy
0,68 ha
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
W 2019 r. w drodze rokowao sprzedano:
 działkę położoną w miejscowości Nowe Mistrzewice, nr 168/8 o pow. 3272 m2 za
cenę 9 000 zł,
 działki nr 168/6 i 168/7 o pow. 6 602 m2 za cenę 17 142 zł,
oraz w drodze przetargu:
 działkę nr 112/3 o pow. 3000 m2 położoną w miejscowości Rokicina za cenę 13 150 zł.
Wpływy do budżetu Gminy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste w 2019 roku wyniosły:
39 292 zł.
Stan mienia komunalnego w 2019 roku w stosunku do roku 2018 wzrósł o 8,42 ha o wartości
246 991,40 zł.
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VI. RAPORT FINANSOWY O STANIE GMINY MŁODZIESZYN
BUDŻET GMINY MŁODZIESZYN I JEGO REALIZACJA W 2019 ROKU
DOCHODY BUDŻETU

Plan

Realizacja

Wykonanie w %:

Dochody budżetowe

25 756 087,58

25 064 740,48

97,32%

Dochody bieżące

24 908 115,39

24 652 416,59

98,97%

847 972,19

412 323,89

48,62%

Dochody majątkowe

WYDATKI BUDŻETU

Plan

Realizacja

Wykonanie w %

Wydatki budżetowe

26 774 162,40

25 631 199,38

95,73%

Wydatki bieżące

24 834 859,36

23 942 121,89

96,41%

1 939 303,04

1 689 077,49

87,10%

Wydatki majątkowe

REALIZACJA BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN W 2019 ROKU
REALIZACJA BUDŻETU - 2019 ROK
DOCHODY w tym:

Plan

%

Wykonanie

wykonania

25 756 087,58

25 064 740,48

97,32%

376 534,33

362 211,67

96,20%

355 654,76

350 692,10

98,60%

26 774 162,40

25 631 199,38

95,73%

485 630,06

327 307,01

67,40%

485 630,06

327 307,01

67,40%

NADWYŻKA / DEFICYT

- 1 018 074,82

- 566 458,90

X

PRZYCHODY ogółem:

1 797 164,82

2 001 699,35

111,38%

779 090,00

739 090,00

94,87%

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
- w tym środki określone w art. 5 ust 1
pkt 2 ustawy
WYDATKI w tym:
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
- w tym środki określone w art. 5 ust 1
pkt 2 ustawy

ROZCHODY ogółem:
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STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN W 2019 ROKU
DOCHODY
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)
A.I. Dochody WŁASNE
(A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.)
z tego:
A.I.1. Dochody z podatków i opłat
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków
transportowych
Wpływy z podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku od spadków i
darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
Wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej i kosztów upomnieo
Wpływy z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z
wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego
Wpływy z różnych opłat

Plan
25 756 087,58
24 908 115,39

%
wykonania
25 064 740,48
97,32%
24 652 416,59
98,97%
Wykonanie

8 964 888,25

8 717 825,32

97,24%

8 290 063,00

8 048 580,85

97,09%

4 049 171,00

4 087 433,00

100,94%

50 000,00

42 189,36

84,38%

1 542 000,00
324 050,00
79 000,00

1 550 500,27
323 525,92
79 320,43

100,55%
99,84%
100,41%

647 122,00

648 746,00

100,25%

16 000,00

9 625,79

60,16%

15 000,00

6 378,00

42,52%

20 000,00
630,00
200,00

20 482,00
660,00
-

102,41%
104,76%
0,00%

102 350,00

102 349,03

100,00%

1 126 356,00

860 475,01

76,39%

228 000,00

231 106,95

101,36%

18 000,00

15 034,23

83,52%

5 290,00

5 457,60

103,17%

12 907,00

14 622,50

113,29%

44 660,00

47 344,00

106,01%

9 327,00

3 330,76

35,71%
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A.I.2. Dochody z majątku, w tym:
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
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:
Wpływy z odsetek
Wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadao z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadao zleconych ustawami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadao
bieżących
A.II. Dotacje celowe z budżetu paostwa
na realizację zadao bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadao
zleconych gminie i § 206 - na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom, związane z realizacją
świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc paostwa w
wychowywaniu dzieci
na realizację własnych zadao bieżących
gmin
A.III. Subwencja ogólna
częśd oświatowa
częśd wyrównawcza
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.)
B.I. Dochody WŁASNE
w tym:
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w

135 300,00

137 319,81

101,49%

135 300,00

137 319,81

101,49%

539 525,25
66 601,58

531 924,66
66 261,38

98,59%
99,49%

13 800,00

13 800,00

100,00%

310 807,33

310 807,33

100,00%

10 000,00

11 165,46

111,65%

12 000,00

12 000,00

100,00%

8 752 572,14

8 743 936,27

99,90%

7 922 408,10

7 917 085,74

99,93%

830 164,04

826 850,53

99,60%

7 190 655,00
4 651 054,00
2 539 601,00
847 972,19

7 190 655,00
4 651 054,00
2 539 601,00
412 323,89

100,00%
100,00%
100,00%
48,62%

810 626,64

374 978,34

2 500,00

2 500,00

46,26%

100,00%
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prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Dotacje celowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego
Dotacje otrzymane z paostwowych
funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadao
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
B.II. Dotacje z budżetu paostwa
z tego:
na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych

488 259,64

57 574,00

11,79%

56 367,00

51 404,34

91,20%

25 000,00

25 000,00

100,00%

238 500,00

238 500,00

100,00%

37 345,55

37 345,55

100,00%

37 345,55

37 345,55

100,00%

DOTACJE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY UZYSKANE W 2019 ROKU
Dotacje

Plan

Wykonanie

% wykonania

Ogółem
1. Dotacje z budżetu paostwa
1.1. na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej
1.2. na zadania własne w tym:
1.2.1. inwestycje
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
2.1. dotacje bieżące
2.2. dotacje majątkowe

9 485 442,02
8 789 917,69

9 468 831,44
8 781 281,82

99,82%
99,90%

7 922 408,10

7 917 085,74

99,93%

867 509,59
37 345,55

864 196,08
37 345,55

99,62%
100,00%

367 174,33

362 211,67

98,65%

310 807,33
56 367,00

310 807,33
51 404,34

100,00%
91,20%
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3. Dotacje otrzymane z funduszy
celowych
3.1. na realizację zadao bieżących
jednostek sektora finansów
publicznych
3.2. na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
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

77 850,00

74 837,95

96,13%

52 850,00

49 837,95

94,30%

25 000,00

25 000,00

100,00%

12 000,00

12 000,00

100,00%

238 500,00

238 500,00

100,00%

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN W 2019 ROKU

Wydatki
Ogółem
I. Wydatki majątkowe:
1. Inwestycyjne w tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacje na inwestycje
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadao inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Wpłaty jednostek na paostwowy fundusz
celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadao inwestycyjnych
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

Plan
26 774 162,40
1 939 303,04
1 939 303,04

%
wykonania
25 631 199,38
95,73%
1 689 077,49
87,10%
1 689 077,49
87,10%
Wykonanie

1 650 109,04
25 500,00

1 425 383,49
-

86,38%
0,00%

242 444,00

242 444,00

100,00%

21 250,00

21 250,00

100,00%

30 500,00

-
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II. Wydatki bieżące
1. Wydatki jednostek budżetowych, w
tym:
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane, w tym:
wynagrodzenia osobowe
wynagrodzenia bezosobowe
składki
1.2. Wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadao, w tym:
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
2. Dotacje, w tym:
Dotacje dla zakładów budżetowych
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4. Wydatki na obsługę długu
odsetki i dyskonto określone w art. 243
ust. 1 ustawy
5. Wydatki z tytułu udzielania poręczeo i
gwarancji
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

24 834 859,36

23 942 121,89

96,41%

15 025 755,32

14 275 540,26

95,01%

9 569 956,63
7 611 970,36
469 591,59
1 488 394,68

9 463 630,37
7 565 347,46
413 337,82
1 466 276,09

98,70%
99,39%
88,02%
98,51%

5 437 128,69

4 811 909,89

88,50%

8 600,00
660 100,00
32 400,00

6 475,90
660 015,54
32 400,00

75,30%
99,99%
100,00%

22 600,00

22 600,00

100,00%

605 100,00
8 273 873,98
420 000,00

605 015,54
8 260 931,76
418 327,32

99,99%
99,84%
99,60%

420 000,00

418 327,32

99,60%

-

455 130,06

-

327 307,01

71,92%

WYDATKI BUDŻETU GMINY MŁODZIESZYN PONIESIONE W 2019 ROKU

Wydatki budżetu wg działów
010 - Rolnictwo i łowiectwo: Zwrot podatku
akcyzowego oraz wpłaty na Izby rolnicze w
wysokości 2% podatku rolnego
600 - Transport i łącznośd: remonty,
modernizacje przebudowy dróg gminnych,
dotacja na modernizację drogi powiatowej,
opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
krajowych, wojewódzkich, powiatowych

Plan

Wykonanie

%
wykonania

309 664,52

307 540,42

99,31%

1 493 772,88

1 493 214,48

99,96%

23 | S t r o n a

700 - Gospodarka nieruchomościami i
budynkami komunalnymi
710 - Działalnośd usługowa - plany
zagospodarowania przestrzennego, decyzje o
warunkach zabudowy, komisja urbanistyczna
720 - Informatyka: utrzymanie projektu
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Młodzieszyn
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
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
754 - Bezpieczeostwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa: dotacja dla Komendy
Powiatowej Policji w Sochaczewie, ochotnicze
straże pożarne, zarządzanie kryzysowe
757 - Obsługa długu publicznego
758 - Różne rozliczenia - rezerwa kryzysowa
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
851 - Ochrona zdrowia: zwalczanie narkomanii,
przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki na
utrzymanie gabinetu rehabilitacji

184 611,00

177 252,72

96,01%

164 470,00

32 567,85

19,80%

60 000,00

56 427,58

94,05%

3 334 442,59

3 308 897,47

99,23%

60 293,00

60 248,22

99,93%

369 161,10

357 767,73

96,91%

420 000,00

418 327,32

99,60%

60 000,00

-

0,00%

8 219 189,06

7 997 998,89

97,31%

201 079,65

165 983,61

82,55%
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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
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza:
stypendia socjalne, stypendia za wyniki w
nauce i osiągnięcia sportowe, wydatki związane
z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej
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
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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego: wydatki związane z utrzymaniem
domów i ośrodków kultury, świetlic, środki na
ochronę zabytków
926 - Kultura fizyczna i sport: środki
przeznaczone na budowę Otwartych Stref
Aktywności w Gminie Młodzieszyn, organizację
zajęd rekreacyjno sportowych, budowę boiska
Ogółem

1 226 565,00

1 224 623,83

99,84%

370 710,00

369 626,76

99,71%

7 531 560,00

7 529 105,16

99,97%

2 034 323,44

1 406 354,02

69,13%

648 170,16

648 080,38

99,99%

86 150,00

77 182,94

89,59%

26 774 162,40

25 631 199,38

95,73%
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Wydatki poniesione w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

NAZWA ZADANIA
Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze (ze strony Altany)
oraz wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze (stara częśd)
Remont drogi gminnej w miejscowości Bibiampol-Borki

15 850,98

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bieliny-Olszynki

10 083,42

Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu zabaw

1 000,00

Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki
przemysłowej
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku
Mistrzewic w m. Julipol
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Juliopol

KWOTA

13 496,87

7 000,00
10 000,00
17 900,12

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Januszew

12 476,76

Remont drogi gminnej w miejscowości Janów (za parkiem)

15 478,49

Remont drogi gminnej w miejscowości Janów (pod lasem)

15 478,00

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Justynów

11 966,71

Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie
Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej

35 939,35

Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Leontynów

10 789,65

Utwardzenie drogi gminnej przez wieś Marysin po ułożeniu wodociągu

8 788,66

Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej

30 000,00

Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki
przemysłowej

1 333,00

Modernizacja strażnicy OSP Młodzieszyn

7 900,00

Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek

11 064,30

Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenka

19 774,49

Remont drogi gminnej w m. Helenów

6 356,85

Konserwacja rowów przydrożnych w m. Skutki-Helenów

6 355,32

Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziwiłka
Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś-Rokicina
Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej dz. Nr 4 i dz. Nr 147
Zakup samochodu dla OSP Budy Stare

10 004,95
9 965,72
10 000,00
6 792,62
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Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z
wymianą pokrycia dachowego
Remont drogi gminnej w miejscowości Nowe Mistrzewice
Założenie dwóch lamp oświetleniowych w miejscowości Witkowice
Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Witkowice
RAZEM PONIESIONE WYDATKI W 2019 ROKU

15 380,00
10 671,95
3 000,00
17 505,27
352 353,48

WYDATKI PONIESIONE NA INWESTYCJE W 2019 ROKU
Wydatki poniesione na inwestycje w 2019 roku
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bieliny- Olszynki - fundusz sołecki

10 083,42

Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn

38 130,00

Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie
Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janów dz. nr. ew 45
Modernizacja nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kamionie
Poduchownym tj. na drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej (fundusz
sołecki)
Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej (fundusz sołecki)
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radziwiłka (fundusz sołecki)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Juliopol (Pieoki)
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Młodzieszynek I etap
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rokicina
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamion dz. nr ew. 509
Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa
Młodzieszyn
Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa
Radziwiłka
Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa
Adamowa Góra
Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa
Justynów
Termomodernizacja budynku Dom Nauczyciela w Młodzieszynie Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Krucza 16
w Młodzieszynie
Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie - wylewka posadzki
przemysłowej (fundusz sołecki wsi Juliopol i Młodzieszyn)
Modernizacja garaży strażnicy OSP w Młodzieszynie
Zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Zakup samochodu dla OSP Budy Stare (w tym fundusz sołecki – 6.792,62zł)

13 067,00
80 000,00
35 939,35
30 000,00
10 004,95
158 615,27
95 307,92
11 840,00
304 932,01
20 000,00
20 000,00
10 914,02
10 000,00
54 120,00
8 333,00
15 473,22
30 000,00
11 656,92
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Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej im. gen. bryg.
Franciszka Włada w Kamionie” realizowane w ramach pomocy finansowej
„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i
Językowych”
Zakup sprzętu do Gabinetu Rehabilitacji w Młodzieszynie – 14.924,38zł,
Wykonanie projektu oświetlenia w Adamowej Górze( od strony Altany) oraz
wymiana oświetlenia na ledowe w Adamowej Górze(stara częśd) - (fundusz
sołecki)
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od oczyszczalni w kierunku
Mistrzewic w m. Juliopol - fundusz sołecki
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew - fundusz sołecki
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Justynów - fundusz sołecki
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka - fundusz sołecki
Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Bibiampol
Założenie dwóch lamp oświetleniowych w m. Witkowice - fundusz sołecki
Ograniczenie emisji zanieczyszczeo do powietrza poprzez zakup nowego
ciągnika spełniającego normy emisji spalin Euro IIIA dla potrzeb Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie - plan 200.000zł - zadanie
finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW – nie zrealizowano zadania z
uwagi na brak rozpatrzenia wniosku o pożyczkę przez WFOŚiGW do dnia
31.12.2019r., która to miała byd źródłem finansowania zakupu inwestycyjnego
Realizacja zadania z zakresu ochrony wód poprzez zakup pojazdu do
czyszczenia, udrażniania i konserwacji kanalizacji w postaci nowego wozu
asenizacyjnego z przeznaczeniem do wykorzystania w procesach
technologicznych oczyszczalni dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Młodzieszynie (zadanie finansowane ze środków pożyczki z
WFOŚiGW)
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol – fundusz sołecki
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w m. Juliopol
Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek - fundusz sołecki
Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Młodzieszynek
Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice
Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Witkowice - fundusz sołecki
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice z
wymianą pokrycia dachowego - fundusz sołecki
Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt w
Młodzieszynie przy ul. Wspólnej
Przedsięwzięcia
Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie
Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie
Młodzieszyn
Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej dz. Nr 4 i dz. Nr 147
Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego przy szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Młodzieszynie - wariant 400m - treningowy
Czyste powietrze w gminie Młodzieszyn – wymiana urządzeo grzewczych
Dotacje na inwestycje

70 035,00
14 924,38
15 850,98
10 000,00
12 476,76
11 966,71
19 774,49
70 000,00
3 000,00

x

60 052,03

17 900,12
22 072,38
11 064,30
9 999,67
16 720,12
17 505,27
15 380,00
51 094,20
85 382,11
241 924,90
10 000,00
x
x
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Współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie
porozumienia z Urzędem Marszałkowskim - projekt pn. "Regionalne
partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeostwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI" przekazano w trakcie roku budżetowego kwotę 25.329,48 zł, środki zostały
zwrócone do budżetu Gminy z powodu nie zrealizowania zadania
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadao inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowi
Sochaczewskiemu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
3815W w m. Młodzieszyn”
wpłata na paostwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadao inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie
Razem poniesione wydatki na inwestycje

x

242 444,00

21 250,00
2 019 234,50
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WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ SZKOŁY PODSTAWOWE W JANOWIE, W KAMIONIE, W
MŁODZIESZYNIE W SZCZEGÓLNOŚCI NA SZKOŁY PODSTAWOWE, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PRZEDSZKOLA, INNE FORMY WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI, WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE ORAZ
MATERIAŁY DWICZENIOWE, KSZTAŁCENIE SPECJALNE W 2019 ROKU
Finansowanie

PLAN

WYKONANIE

%
wykonania

Dotacje na
zadania
własne z
budżetu
paostwa

284 160,02

subwencje
z budżetu
paostwa

8 164 121

8 034 548,98

98,41%

SP
MŁODZIESZYN

4 757 958

4 673 588,59

98,23%

185 075,02

SP KAMION

1 808 344

1 789 889,10

98,98%

67 142,00

985 839

SP JANÓW

1 597 819

1 571 071,29

98,33%

31 943,00

899 120

środki z
budżetu
gminy
Młodzieszyn

Dotacje na
zadania
zlecone z
budżetu
paostwa

Dotacje z
budżetu UE

4 640 394 3 026 390,39

35 014,23

48 590,34

2 755 435 1 690 751,10

21 375,23

20 952,24

715 463,83

7 939,00

13 505,27

620 175,46

5 700,00

14 132,83

WYDATKI ZREALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W
MŁODZIESZYNIE NA REALIZACJĘ ZADAO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ
RODZINY W 2019 ROKU
Finansowanie
PLAN

WYKONANIE

%
wykonania

8 788 291,00

8 784 432,60

99,96%

Dotacje na
zadania
własne z
budżetu
paostwa

subwencje
z budżetu
paostwa

środki z
budżetu
gminy
Młodzieszyn

Dotacje na
zadania
zlecone z
budżetu
paostwa

530 987,47

X

738 582,08

7 514 863,05
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WYDATKI BUDŻETU GMINY ZREALIZOWANE W FORMIE DOTACJI PRZEKAZANYCH INNYM
PODMIOTOM W 2019 ROKU

Dotacje przekazane innym podmiotom w ramach
realizowanych wydatków w 2019 roku

Plan

Wykonanie

%
wykonania

946 104,00

918 390,26

97,07%

1. dla JST (porozumienia) w tym:

25 500,00

-

0,00%

1.1. inwestycje

25 500,00

-

0,00%

2. wpłaty JST - w tym:

251 904,00

251 898,82

100,00%

2.1. inwestycje

242 444,00

242 444,00

100,00%

32 400,00

32 400,00

100,00%

605 100,00

605 015,54

99,99%

22 600,00

22 600,00

100,00%

8 600,00

6 475,90

75,30%

Ogółem

3. dla gospodarki pozabudżetowej
4. dla instytucji kultury
5. dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
6. pozostałe
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VII. INWESTYCJE I NAJWAŻNIEJSZE PRACE WYKONANE W GMINIE MŁODZIESZYN W 2019
ROKU
Remont drogi w Kamionie Poduchownym
W grudniu zakooczono prace związane z przebudową drogi gminnej w Kamionie
Poduchownym. Pracami został objęty odcinek przy Szkole Podstawowej. Zadanie
zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego oraz ze środków własnych Gminy Młodzieszyn.
Prace polegały na przygotowaniu nawierzchni jezdni pod naniesienie oraz wykonanie
nakładki asfaltowej o średniej grubości 5 cm na odcinku około 320 mb, a także wykonaniu
prac towarzyszących w postaci obustronnego uzupełnienia nawierzchni poboczy.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w
Miosku Mazowieckim.
Wartośd przedsięwzięcia wyniosła 49 006,35 zł, w tym 35 939,35 zł – środki pochodzące z
funduszu sołeckiego sołectwa Kamion oraz 13 067,00 zł ze środków własnych Gminy
Młodzieszyn.
Przebudowa drogi gminnej w Kamionie Dużym
Zrealizowano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kamion Duży. Była ona możliwa
dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach
projektu modernizacji i budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Koszt wykonanej
inwestycji wyniósł 318 000 zł. Wartośd dofinansowania ze środków budżetu województwa
mazowieckiego wyniosła 145 000 zł, a wkład własny gminy 173 000 zł. W ramach inwestycji
wykonano przebudowę drogi na odcinku 1 530 metrów, w ramach której położono warstwę
wiążącą z betonu asfaltowego. Pobocza umocniono kruszywem łamanym, wykonano prace
towarzyszące w postaci niwelacji terenów przyległych. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Miosku Mazowieckim.
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Przebudowa ul. Chodakowskiej
Gmina Młodzieszyn podpisała umowę dotyczącą przebudowy drogi powiatowej
ul. Chodakowskiej (nr drogi 3815W) w miejscowości Młodzieszyn. Inwestycja prowadzona
przez Powiat Sochaczewski przy współfinansowaniu Gminy Młodzieszyn, która opracowała
dokumentację budowlaną dla przedmiotowej inwestycji.
Prace przy przebudowie ulicy ruszyły pod koniec roku, realizowane przez firmę P.H.U.
„PRIMA”. W ramach prac zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok.
1 km, nastąpi dobudowa i przebudowa chodnika oraz przebudowa skrzyżowania.
Wprowadzona zostanie także organizacja ruchu z oznakowaniem poziomym i pionowym.

Remont ul. Wyzwolenia w Młodzieszynie
W dniu 29 sierpnia br. nastąpił odbiór koocowy robót związanych z remontem drogi
powiatowej nr 3838W w Młodzieszynie ul. Wyzwolenia. Wykonawcą inwestycji o wartości
56 580,00 zł była sochaczewska firma „DROG-BET”, która wyremontowała odcinek o długości
400 m.
Zakres wykonanych robót obejmował m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni, oraz
wykonanie nowej nakładki asfaltowej. Dodatkowo Powiatowy Zarząd Dróg przy wsparciu
pracowników Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie wyrównał i
uzupełnił pobocza.
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Remont kwater wojennych na cmentarzu w Juliopolu
W związku ze złożonym przez Gminę Młodzieszyn wnioskiem w sprawie remontu kwater
wojennych na cmentarzu parafialnym w Juliopolu, uzyskaliśmy aprobatę oraz pozytywną
ocenę od Biura Wojewody, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, uzyskując
dofinansowanie w kwocie 50 000 zł.
Zakres prac będzie obejmował:





wymianę 48 zniszczonych betonowych krzyży epitafijnych na granitowe,
wymianę tabliczek epitafijnych grawerowanych, wzorowanych na żołnierskim znaku
tożsamości 1933 r. z orłem wz. 1919 r.,
odnowienie tablicy informacyjnej „Traktu Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r.”,
montażu masztu flagowego o wysokości 6 metrów oraz Kamienia Pamięci.
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„MIAS MAZOWSZE 2019”
Zrealizowano zadania współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2019” tzw. MIAS, pn.:
„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Młodzieszyn”,
„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Adamowa Góra”,
„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Justynów”,
„Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia sołectwa Radziwiłka”,
„Wiata rekreacyjna przy placu zabaw w Juliopolu”.
W sołectwach Adamowa Góra, Justynów, Młodzieszyn i Radziwiłka w ramach w/w zadao,
nastąpił montaż nowych znaków drogowych oraz wymiana części lamp oświetlenia z lamp
sodowych na lampy energooszczędne typu LED. Dla sołectwa Juliopol w ramach MIAS została
pobudowana wiata rekreacyjna wraz z ławo-stołami, która będzie służyła do odpoczynku,
organizacji spotkao i schronienia przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dla
dzieci i ich opiekunów.
Całkowita wartośd inwestycji dla wszystkich sołectw wyniosła 102 779,21 zł w tym
dofinansowanie z Budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach MIAS w kwocie 50 000
zł. Wsparcie finansowe z budżetu gminy Młodzieszyn, w tym pochodzące z funduszu
sołeckiego w kwocie 52 779,21 zł.
CAŁKOWITA
WARTOŚD
ZADANIA
(BRUTTO)

WSPARCIE FINANSOWE Z
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO W
RAMACH MIAS

ŚRODKI FINANSOWE Z
BUDŻETU GMINY
MŁODZIESZYN
(W TYM POCZODZĄCE Z
FUNDUSZU
SOŁECKIEGO)
10 000,00
(BRAK)

MŁODZIESZYN

20 000,00

10 000,00

ADAMOWA
GÓRA

20 000,00

10 000,00

10 000,00
(9 085,98)

JUSTYNÓW

21 966,71

10 000,00

11 966,71
( 11 966,71 )

RADZIWIŁKA

20 000,00

10 000,00

10 000,00
(BRAK)

JULIOPOL

20 812,50

10 000,00

10 812,50
(BRAK)
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Kolejna otwarta strefa aktywności w Gminie Młodzieszyn
Zadanie zostało dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków funduszu
rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportoworekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) edycja
2019 „Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy w Młodzieszynie przy ul.
Wspólnej”. Całkowita wartośd przedsięwzięcia to 51 094,20 zł, w tym kwota dofinansowania
w wysokości 25 000 zł.
W ramach prac wykonano strefę rekreacyjną, w której znalazły się urządzenia siłowni
zewnętrznej, strefę gier – stoły do gry w szachy/warcaby oraz piłkarzyki, a także strefę
relaksu z ławkami. Zamontowano także stojak na rowery. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej
inwestycji, gdyż sprzyjają integracji społecznej oraz popularyzacji zabaw i aktywności
fizycznej na świeżym powietrzu.
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Nowy wóz asenizacyjny dla potrzeb GZGK w Młodzieszynie
Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 10 m3 dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Młodzieszynie (ul. Wspólna 42) sfinansowała Gmina Młodzieszyn w ramach
środków pozyskanych w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Podpisanie umowy na wymianę urządzeo grzewczych
Dzięki funduszom unijnym mieszkaocy Gminy Młodzieszyn wymienią stare piece węglowe
na piece nowoczesne i ekologiczne. W 54 budynkach mieszkalnych zainstalowane zostaną
piece spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. W ramach projektu w 27
budynkach zamontowane zostaną instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz
powietrzne pompy ciepła przeznaczone do podgrzewania wody użytkowej.
Całkowita wartośd projektu, którego beneficjentem jest
wynosi 1 672 238,76 zł, a kwota dofinansowania to 1 208 929,60 zł.

Gmina

Młodzieszyn

Dotacja na rozwój elektromobilności w Gminie Młodzieszyn
Decyzją Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina
Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 50 000 zł na
przedsięwzięcie pod nazwą „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla gminy
Młodzieszyn” z czego kwota dofinansowania będzie stanowid 100% wartości przygotowania
strategii. Zadanie jest realizowane w ramach programu priorytetowego „GEPARD II –
transport niskoemisyjny. Częśd 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Młodzieszyn
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare, w ramach programu „ORLEN dla
Strażaków”, otrzymała czek na kwotę 5 000 złotych. Kwota została wykorzystana zgodnie z
przeznaczeniem grantu i umożliwiła doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt potrzebny do
walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
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Zakupiono też za kwotę 25 000 zł i wyremontowano wóz strażacki STAR 266 na potrzeby
Ochotniczej Straży Pożarnej Budy Stare.
Wykonano kolejny etap Modernizacji strażnicy OSP w Młodzieszynie polegający na
„Remoncie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzieszynie w zakresie remontu
stolarki okiennej strażnicy” za kwotę 24 500 zł brutto, współfinansowany z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019”
w kwocie 12 000 zł. Wykonano także wymianę drzwi garażowych oraz posadzkę. Na dalszą
modernizację złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Nowe place zabaw
Powstały nowe place zabaw z elementami siłowni plenerowej w Witkowicach – jeden przy
strażnicy OSP (z funduszu sołeckiego), a drugi przy budynku Spółdzielni Mieszkaniowej
WITKOWICE (budżet gminy) oraz w Młodzieszynku (fundusz sołecki i budżet gminy).

Oznakowanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie
Wykonano oznakowanie poziome oraz
dokonano montażu znaku pionowego
nakazującego jazdę prosto tj. zgodnie ze
wskazaniami
oznakowania
poziomego.
Ponadto wykonano oznakowanie poziome
miejsc parkingowych dla aut osobowych,
które pozwolą na bezpieczne i bezkolizyjne
dla bieżącego ruchu parkowanie aut.
Wykonane prace miały na celu zapewnienie bezpiecznego, jednokierunkowego ruchu
pojazdów, ich parkowania oraz bezkolizyjnego przejazdu autobusów dowożących naszych
najmłodszych mieszkaoców do szkoły zapewniając przy tym ich bezpieczeostwo.
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VIII. OŚWIATA I EDUKACJA

Organizacja sieci szkół w gminie
W Gminie Młodzieszyn w 2019 r. działały następujące szkoły:
o Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika Głowackiego w Janowie;
o Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Franciszka Włada w Kamionie;
o Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie.
Gmina Młodzieszyn prowadzi także wychowanie przedszkolne tworząc oddziały przedszkolne
przy szkołach podstawowych, a przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława GrzmotaSkotnickiego w Młodzieszynie Punkt Przedszkolny, który organizuje zajęcia dla dzieci
czteroletnich i trzyletnich.
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym
2019/2020 w szkołach wg stanu na 30 września 2019 r.
Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1. Szkoła Podstawowa im. płk Ludwika
Głowackiego w Janowie

9

2. Szkoła Podstawowa im. gen. bryg.
Franciszka Włada w Kamionie
3. Szkoła Podstawowa im. gen.
Stanisława Grzmota-Skotnickiego w
Młodzieszynie

Wyszczególnienie

Razem

w tym:
0 PP

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

91

25

3

14

9

9

7

9

6

9

9

122

22

10

14

5

8

16

18

14

15

17

330

97

31

32

29

0

34

57

25

25

35

543

144

44

60

43

17

57

84

45

49

Sied szkół podstawowych w Gminie Młodzieszyn zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby
mieszkaoców. Od kilku lat widoczny jest spadek ilości dzieci w klasach we wszystkich
szkołach. Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „0”, przyjmowane są
wszystkie chętne dzieci 5–6 letnie. Dodatkowo w Janowie i Kamionie utworzono nowe
oddziały, obejmujące wychowaniem przedszkolnym dzieci 3–4 letnie, dzięki pozyskanym
środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wzrost dostępności do
wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn”. Punkt Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie, przyjął 24
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 korzystało 37 dzieci w przedszkolach samorządowych i
prywatnych. Pozbawiło to Gminę Młodzieszyn dotacji przedszkolnej na te dzieci oraz
obciążyło budżet gminy w roku 2019 kwotą 200 680,61 zł.
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W szkołach prowadzonych przez Gminę Młodzieszyn naukę pobierało 10 uczniów z
orzeczeniami o niepełnosprawności (6-cioro w szkołach podstawowych, 2-je w oddziale klasy
„0” i 2-je w oddziałach gimnazjalnych), dwoje skorzystało z indywidualnego nauczania 24
godz. tygodniowo i dwoje z nauczyciela wspomagającego 30 godz. Pozostali uczniowie
korzystali z dodatkowych zajęd przyznanych na indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny. Na powyższe zadania w roku 2019 zostały wydatkowane środki w wysokości
213 515,83 zł.
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
Zatrudnienie wg
stanu na 30.09.2019

Wyszczególnienie

w tym:
nauczyciele

pozostali

etaty

etaty

etaty

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

18,32

13,82

4,5

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

18,00

13,00

5,0

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

45,28

30,28

15

81,60

57,10

24,5

2

2

0

83,60

59,10

24,5

Razem
4. Punkt Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej im. gen. Stanisława
Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie
Ogółem

Dowóz uczniów do szkół
Funkcjonowanie obecnej sieci szkół wymaga zorganizowania systemu dowozu uczniów do
szkół. W roku 2019 dowóz uczniów do szkół podstawowych zorganizowany był przez
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim oraz Gminę
Młodzieszyn. 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, których rodzice wyrazili taką potrzebę – 280
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uczniów. Dodatkowo gminnym mikrobusem Ford Transit z 9 miejscami, dowożone są dzieci
z miejscowości, gdzie nie jest możliwy transport autobusowy.
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 5 uczniów niepełnosprawnych. Z dojazdu do
Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie korzystało 4 dzieci posiadających orzeczenie o
niepełnosprawności i kształceniu specjalnym. PKS Grodzisk Mazowiecki zorganizował w tym
celu specjalną linię autobusową. Opłacano także dowóz jednego dziecka do Niepublicznej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującą Program „Nasza Szkoła" w
Sochaczewie.
Pracownicy pedagogiczni
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 większośd studia
magisterskie. Ilośd nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego obrazuje
poniższa tabela.
Stopnie awansu zawodowego nauczycieli (stan na 30 września 2019 r.)
Stopieo awansu zawodowego (w etatach)
Kontraktowy

Stażysta

Etaty/%

Mianowany

Dyplomowany

Razem

2019

% ogółu

2019

% ogółu

2019

% ogółu

2019

% ogółu

2019

2,06

3,48

4,10

6,94

12,86

21,76

40,08

67,82

59,10

Świetlice szkolne i dożywianie
Oprócz funkcji dydaktycznej szkoły pełnią funkcję opiekuoczą dla uczniów w świetlicach
szkolnych. W każdej ze szkół prowadzone są zajęcia świetlicowe oraz dożywianie. Posiłki
przygotowywane są w stołówce szkolnej w Młodzieszynie (średnio 250 obiadów)
i rozwożone do szkoły podstawowej w Janowie i Kamionie.
Działa także, przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, Środowiskowe Ognisko
Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w godzinach 1300-1600, gdzie dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych mogą odrabiad lekcje oraz korzystad z posiłków. Opieką objętych jest 30
dzieci, którymi opiekują się dwie wychowawczynie. Koszty działalności świetlicy pokrywane
są ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie.
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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,
klas gimnazjalnych, a także szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, którzy
zamieszkują na terenie Gminy Młodzieszyn. Stypendia szkolne przyznawane były w dwóch
transzach. Na powyższe zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w
kwocie 29 885 zł oraz zabezpieczono środki własne w wysokości 4 475 zł.
W celu motywowania uczniów do lepszej nauki i sprawności sportowej przyznano
stypendium Wójta Gminy Młodzieszyn za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendium
przyznano 66 uczniom, z tego 8 za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 53 za wyniki w
nauce i 5 za osiągnięcia sportowe. Na ten cel przeznaczono kwotę 20 000 zł.

Gmina Młodzieszyn uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 80 000 zł na realizację zadania
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły
podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez
organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na kompleksowy remont pomieszczeo
kuchennych w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w
Młodzieszynie. Wymieniona została instalacja elektryczna, wentylacyjna, kanalizacyjna oraz
glazura i terakota, a także pomalowane pomieszczenia. Wartośd całych prac wyniosła
145 000 zł.
Gmina Młodzieszyn uzyskała dotację w wysokości 18 480 zł w ramach programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Szkoły zakupiły do bibliotek
lektury szkolne oraz nowości wydawnicze, cieszące się największą popularnością wśród
młodych czytelników. Wkład własny gminy to 4 647,99 zł.
W Szkole Podstawowej w Kamionie oddana została do użytku pracownia komputerowa,
którą zmodernizowano w ramach pomocy finansowej „Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” udzielonego przez Województwo
Mazowieckie. Dostarczono do placówki nowoczesny sprzęt informatyczny w tym zestawy
komputerowe, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, ups oraz oprogramowanie
wraz z instalacją. Ponadto zaopatrzono pracownie w nowe stoliki i krzesła. Łączna wartośd
pracowni wynosi 70 035 zł. Wkład własny z budżetu gminy to kwota 26 535 zł, środki z
budżetu województwa mazowieckiego 43 500 zł.
Przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie wybudowano nową strefę aktywności – siłownię
zewnętrzną. Wraz z istniejącym placem zabaw tworzą kompleks rekreacyjny dla dzieci i
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rodziców. Otwarte strefy aktywności oraz place zabaw znajdują się już przy każdej z
gminnych szkół.
W 2019 roku od września realizowano przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Wzrost dostępności
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn” o łącznych nakładach
finansowych w kwocie 563 725,23 zł, w tym rok 2019 – 339 747,94 zł, rok 2020 –
223 977,29zł współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W
ramach wydatków bieżących realizowane były zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia
pracowni szkolnych oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne.
Kontynuowany był także projekt pn. Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie o
łącznych nakładach finansowych w kwocie 422 981,70 zł, w tym rok 2019 – 85 382,12 zł. W
ramach wydatków bieżących były realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia
pracowni szkolnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wyjazdy/wycieczki szkolne.
We wszystkich szkołach podstawowych uruchomiono monitoring wizyjny poprawiający
bezpieczeostwo uczniów. Wartośd prac to 53 730 zł. Przygotowano także dla uczniów szafki
lub skrytki na przybory szkolne za kwotę 33 229,68 zł.

Działalnośd szkół
W 2019 roku uczniowie szkół podstawowych sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w
licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, między innymi powiatowym konkursie
ornitologicznym w Kapturach „Mój ulubiony ptak”, zorganizowanego przez Ligę Ochrony
Przyrody Okręg w Płocku, turnieju wiedzy „Mały Omnibus SKO czyli ekonomia z ekologią za
pan brat”, IV edycji gminnego konkursu Superdzieciak, którego inicjatorem i organizatorem
była Szkolna Kasa Oszczędności, w mazowieckim konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje
w BS,” „Talenty dodajemy” w ramach programu TalentowiSKO, XVI edycji powiatowego
konkursu „Jak zostad rzetelnym dziennikarzem w epoce informacji”, powiatowym Konkursie
Młodych Dziennikarzy, gminnym konkursie plastycznym Drogi do Niepodległości, gminnym
Konkursie Wiedzy o Oszczędzaniu „Jeden z dziesięciu”, ósmej edycji ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego im. Władysława Ślewioskiego pod tytułem „Kocham Polskę… Oblicze
Polskiej Ziemi ”oraz finale IX Wydarzenia Artystycznego „Kocham Polskę…” zorganizowanego
przez Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewioskiego oraz Miejską Bibliotekę
Publiczną w Sochaczewie.
Uczniowie udzielali się wolontariacko, zbierając środki na rzecz WOŚP, w ramach akcji
„Pomoc dla Mikołaja” oraz Razem Na Święta, dla Fundacji Pomóż i Ty. Dawali też jasełkowe
występy dla pensjonariuszy DPS, podczas Wigilii dla samotnych mieszkaoców Młodzieszyna i
okolic, a także w XIII Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
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Kulturalne i krajoznawcze zainteresowania realizowali podczas wycieczek miedzy innymi: do
Teatru Dramatycznego w Płocku na „Opowieśd wigilijną”, Fabryki Bombek w Piotrkowie,
Akademii Dobrych Manier w Warszawie, Łazienek Królewskich, Centrum Olimpijskiego w
Warszawie, Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach, Wilna i Trok, Torunia,
Fromborka, Olsztyna, Mikołajek, Happy Parku w Stróżewku i skansenu w Maurzycach,
Niepokalanowa, Gdaoska i Wrocławia samolotem i pociągiem Pendolino, do Term Uniejów,
MDK Sochaczew na musical „Chłopcy z Placu Broni”.
Swoje zdolności wykazywali także podczas zmagao sportowych. Zdobywali liczne nagrody,
wyróżnienia i tytuły. Odnosili sukcesy w konkurencjach indywidualnych i zespołowych
podczas zawodów na szczeblu powiatu, rejonu i województwa.
Wiedza i umiejętności uczniów poddawane były także zewnętrznym badaniom i ocenom.
Nasi podopieczni osiągali również wysokie wyniki w nauce.
Szkoły kontynuowały udział w projekcie „Akademia Kluczowych Kompetencji w
Młodzieszynie” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020,
podnoszącego kompetencje uczniów poprzez innowacyjne zajęcia rozwijające z fizyki,
chemii, matematyki, informatyki, przyrody i języków obcych. Przystąpiły też do projektu
„Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Młodzieszyn.
Dzięki projektowi utworzono dodatkowe oddziały przedszkolne w Janowie i Kamionie, a w
Młodzieszynie 62 dzieci z oddziałów przedszkolnych uczęszcza na jedno lub kilka zajęd m.in.
wczesnego wspomagania, rewalidacyjne, rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne,
logopedyczne, gimnastykę korekcyjną.
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IX. POLITYKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Młodzieszyn na lata
2014 – 2020
Strategia przyjęta została Uchwałą Nr XXXIX/221/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia
11 grudnia 2013 r. Celem głównym strategii jest utrzymanie podstawowych funkcji rodziny
i zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z uwzględnieniem rodzin niepełnych
i wielodzietnych.
Cele szczegółowe:





zwalczanie bezrobocia i przeciwdziałanie jego skutkom;
organizowanie i rozwijanie kompleksowego wsparcia dla dzieci i młodzieży szkolnej;
organizowanie pomocy w rozwiązywaniu i ograniczaniu patologii;
pomoc rodzinom w uzyskaniu samodzielności finansowej i eliminowanie postaw
roszczeniowych.

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
Wspierania Rodziny.
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 2019 roku skorzystało 497 osób, co stanowiło 8,95% wszystkich
mieszkaoców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 98 osób. Natomiast liczba rodzin,
którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku
poprzedniego o 34 rodziny. 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 2019 roku było kolejno:
długotrwała
lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawnośd,
ubóstwo
bezradnośd w sprawach opiekuoczo-wychowawczych.
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Całkowita kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego wyniosła 5 115 051,60 zł
w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła w związku ze zmianą w ustawie i przyznaniem
prawa do świadczenia każdemu dziecku w wieku do ukooczenia 18 roku życia.
Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie świadczeo rodzinnych, składek na
ubezpieczenie emerytalno – rentowe, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna
wyniosła 1 984 505,34 zł.
W gminie Młodzieszyn środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki
społecznej wyniosły w 2019 roku 8 911 064 zł. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano kwotę
7 528 632 zł co stanowi 84,49% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.
W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano 1 224 470 zł co stanowi 13,74 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano
103 602 zł co stanowi 1,16 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale
854 – Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 54 360 zł co stanowi 0,61 % ogólnych
wydatków w zakresie polityki społecznej.
Gminny program wspierania rodziny na lata 2018 – 2020
Program przyjęty uchwałą Nr XLII/209/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia
2017 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 dysfunkcyjnych w prawidłowym
wypełnianiu opiekuoczo – wychowawczych w gminie Młodzieszyn.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach zadaniowego czasu zatrudnia
asystenta rodziny na umowę o pracę. Liczba rodzin korzystających z pomocy asystenta
w 2019 to 13 rodzin, w porównaniu do 2018 roku zmalała liczba rodzin korzystających
z pomocy asystenta o 1 rodzinę (maksymalna liczba rodzin przypadając na 1 asystenta to 15
rodzin).
Wydatki poniesione w 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 40 523,58 zł
z czego środki własne gminy to 26 354,58 zł dotacja 14 169 zł.
Kwota 14 169 zł została pozyskana z budżetu paostwa z „Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, 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 2019 roku pokrywaliśmy koszty pięciorga dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – w
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rodzinach zastępczych w wysokości 22 713,70 zł. Ponadto należy nadmienid, iż w 2019 roku
w rodzinach zastępczych przebywało nadal pięcioro dzieci.

Wieloletni program Pomoc paostwa w zakresie dożywiania
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 2019 roku w ramach tego programu wydatkowano kwotę 180 000 zł z czego
144 000 zł tj. 80 % pozyskano z budżetu Paostwa, środki własne to kwota 36 000 zł tj. 20%.
W ramach programu opłacano posiłki i wypłacano zasiłki celowe na zakup posiłków
i żywności, skorzystały 283 osoby objęte programem w tym 128 dzieci.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Młodzieszyn na 2019 rok
Program został przyjęty uchwałą NR III/18/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5 grudnia
2018 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.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie dla gminy Młodzieszyn na 2019 rok
Program został przyjęty uchwałą NR III/17/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5 grudnia
2018 r.
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Cele programu:
1. ograniczanie występowania zjawiska przemocy domowej,
2. propagowanie prawidłowych zachowao w relacjach rodzinnych,
3. tworzenie jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wspierania dla osób
zagrożonych przemocą,
4. koordynacja działao lokalnych podmiotów.
W 2019 roku wydatkowano kwotę 500 zł na usługi pocztowe i zakup materiałów biurowych.
W 2019 roku prowadzono procedurę niebieskiej karty dla 15 rodzin, wszczęto procedurę
dla 8 rodzin, odbyło się 50 posiedzeo grup roboczych.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie
Młodzieszyn
Program został przyjęty uchwałą NR III/16/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5 grudnia
2018 r. i obowiązywał w roku 2019. 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 organizowanie wypoczynku oraz wycieczek dla dzieci połączonego z realizacją
programu z zakresu profilaktyki uzależnieo,
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 warsztaty profilaktyczne w szkołach,
o zakupy materiałów profilaktycznych.
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Na te cele w roku 2019 wydatkowano kwotę 102 601,54 zł.
Program szczepieo ochronnych
Realizowano program zdrowotny w zakresie szczepieo ochronnych przeciwko grypie
populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn „Grypa 65 + „ na lata 2018 –
2022. W minionym roku program szczepieo ochronnych przeciwko grypie realizowany był w
okresie od października do 15 grudnia 2019 r.. Realizatorem, wyłonionym w drodze
konkursu, był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Młodzieszynie –
Jarosław Załuski, cena jednostkowa szczepionki wynosiła 36,76 zł.
Mieszkaocy z gminy Młodzieszyn w wieku od 65 roku zgłaszali się do Przychodni i z usług tych
skorzystało 79 osób. Wydatkowano na realizację tego programu kwotę 2 904,04 zł. Były to
koszty związane z zakupem szczepionek przez realizatora.
Gabinet Rehabilitacyjny
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.
W 2019 roku doposażono gabinet w następujący sprzęt rehabilitacyjny:
 aparat wielokanałowy do magnetoterapii i laseroterapii Magnetronic MF-24
zakupiony za kwotę 6 006 zł, wraz z wyposażeniem – dwoma aplikatorami z
przesuwnikiem i stolikiem za kwotę 5 101 zł.
 drobny sprzęt rehabilitacyjny (podwójne i pojedyncze parawany, stół rehabilitacyjny,
stolik trzypółkowy) za kwotę 3 817,36 zł.
Zakup ten był w pełni sfinansowany ze środków budżetu gminy i opiewał na łączną kwotę
14 924,36 zł. Kupno urządzeo było niezbędne dla funkcjonowania gabinetu rehabilitacyjnego
przez wzgląd na znaczące zużycie poprzednich przyrządów. Z zabiegów w gabinecie w 2019
roku skorzystało 364 pacjentów z gminy Młodzieszyn i wykonano 4 620 zabiegów. Mamy
nadzieję, że nowe przyrządy będą długo służyły miejscowemu gabinetowi rehabilitacyjnemu i
pomogą wielu pacjentom.
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X. GOSPODARKA KOMUNALNA
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie w 2019 roku sprzedał ponad 201
tys. m3 uzdatnionej wody oraz oczyszczono ponad 27,3 tys. m3 ścieków dopływających do
oczyszczalni gminną siecią kanalizacyjną. Zakład dokonywał wszelkich starao aby woda dla
mieszkaoców gminy była dostarczana w sposób ciągły, jedynie niekiedy z niższym ciśnieniem.
W 2019 roku wybudowano 30 nowych przyłączy wodociągowych.
W marcu 2019 roku GZGK dokonał wymiany złóż filtracyjnych w trzech odżelaziaczach
pionowych, zlokalizowanych w hali budynku Stacji Uzdatniania Wody w Nowych
Mistrzewicach. Dodatkowo ciśnieniowo oczyszczono wewnętrzną armaturę SUW ze złogów
będących efektem procesów technologicznych uzdatniania wody.
Pracownicy GZGK realizowali uzupełnienia ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg
gminnych. Na bieżąco w miarę potrzeb instalowano także lub uzupełniano /konserwowano
znaki drogowe stojące przy drogach. Posadowiono nowe znaki drogowe, znaki specjalne
(ASF), znaki informujące o zabytkowych miejscach w Kamionie, Młodzieszynie i
Mistrzewicach
oraz
zrealizowano
montaż
wszystkich
znaków
(tablic)
z nazwami poszczególnych ulic, a także miejscowości i numerów porządkowych,
sfinansowanych ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 w m.
Młodzieszyn, Adamowa Góra, Justynów, Radziwiłka.
Kolejne prace montażowe dotyczą wykonania i posadowienia tablic informacyjnych w
sołectwach: Witkowice, Helenka, Młodzieszynek, Kamion Duży, Bieliny, Nowe Mistrzewice
i Juliopol.
W ramach czynności kontrolnych i odtworzeniowych w zakresie infrastruktury wodociągowej
sprawdzono wodomierze pod względem obecności oddziaływania pola magnetycznego oraz
obowiązkowego posiadania plomby. Bez zbędnej zwłoki uzupełniano plomby na
niezaplombowanych wodomierzach, a wodomierze ze stwierdzanym polem magnetycznym
wymieniono na nowe – odporne na działanie pola magnetycznego. Takich przypadków
podczas kontroli na terenie całej gminy odnotowano ponad 40. Konserwatorzy sieci
wodociągowej kontrolowali także sprawnośd techniczną i oznaczali tabliczkami sprawne
hydranty przeciwpożarowe.
W ramach działalności dodatkowej zrealizowano ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w
Witkowach, jak również naprawiono metalowe schody klatki schodowej w budynku
komunalnym przy ulicy Walk nad Bzurą.
W miesiącu grudniu odnotowano informację o zanieczyszczeniu wody pochodzącej z SUW
Młodzieszyn bakteriami z grupy coli. Po podjęciu natychmiastowych działao wyeliminowano
potencjalne zagrożenie. GZGK dostarcza do domów mieszkaoców wodę spełniającą wszelkie
wymagane prawem normy, która jest w przeciągu roku wielokrotnie badana zarówno przez
PSSE w Sochaczewie, jak i przez Zakład - w ramach monitoringu wewnętrznego.
Od października do grudnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonał kontroli
GZGK w Młodzieszynie pod względem funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Inspektorzy
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badali m.in. jakośd ścieków odprowadzanych do Kanału Mistrzewickiego, ciąg technologiczny
oczyszczalni oraz wszelką dokumentację związaną z jej funkcjonowaniem, w tym odpadową.
Kontrola przebiegła pozytywnie.
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XI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALAMI UŻYTKOWYMI
Lokale mieszkalne
Gmina Młodzieszyn posiada 11 budynków komunalnych, położonych w miejscowościach:
Młodzieszyn, Nowy Kamion, Kamion Poduchowny, Mistrzewice, Nowa Wieś, w których
znajduje się 67 lokali mieszkalnych o pow. 2 259,37 m2, zamieszkiwanych przez 95 osób oraz
3 lokale użytkowe o pow. 200 m2 .
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Wójta Gminy Młodzieszyn
bazowa stawka czynszu za 1 m2 lokali mieszkalnych wynosi 1,00 zł, która podlega
zróżnicowaniu w zależności od stanu technicznego budynku:
o w budynku przy ul. Kruczej 16 stawka została podwyższona o 15% i wynosi – 1,25 zł
za 1 m2,
o w budynku Ośrodka Zdrowia została 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 2019 r. w budynku komunalnym przy ul. Walk nad Bzurą 14 w Młodzieszynie wykonano
remont stopni schodowych za cenę 3 200 zł, oraz wykonano wymianę dwóch drzwi
wejściowych w budynku komunalnym przy ul. Kruczej 16 w Młodzieszynie za cenę 3 000 zł.
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XII. K U L T U R A
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalnośd kulturalną dla wszystkich grup wiekowych. W
2019 roku GOK prowadził stałe zajęcia grup artystycznych:













zajęcia wokalne dla dzieci – zespół Akamani,
zajęcia wokalne dla młodzieży – zespół Cantare,
zajęcia wokalne dla dorosłych i seniorów – zespół Marian i Dens Babki,
indywidualna nauka gry na instrumentach (pianino, keyboard, akordeon),
zajęcia teatralne – grupa kabaretowa Nictuponas,
zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci RAM TAM TAM,
zajęcia taneczne dla młodzieży INSCENIZACJE TANECZNE,
zajęcia FITNESS dla pao,
zajęcia z malarstwa i rysunku dla dzieci, młodzieży i dorosłych KUŹNIA ARTYSTYCZNA,
rodzinne zajęcia ceramiczne LEPIMY Z GLINY,
do kooca lutego odbywały się zajęcia z arteterapii „Słucham, tworzę i poznaję z otwartą
buzią”,
do lipca odbywała się bezpłatna nauka jęz. angielskiego dla dorosłych w ramach
Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Łącznie w tygodniu w stałych zajęciach grup artystycznych brało udział ponad 150 osób.
Oprócz tego GOK zorganizował w 2019 r.:











Konkursy - III Gminny Festiwal Piosenki Rozrywkowej „Wiosenne Spotkania Wokalne”,
XXIII Mazowiecki Przegląd Twórczości Plastycznej „WIKTORIANY 2019. Witraż – siła
światła i koloru”, II Gminny Konkurs „Najpiękniejsza Bombka Bożonarodzeniowa”, II
Gminny Konkurs „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”, konkurs na najpiękniejszy
wianek Nocy Świętojaoskiej i na najciekawszy strój halloweenowy,
programy artystyczne: „Karnawałowy wspomnieo czar”, „Dawnych wspomnieo czar”,
kabaret i przedstawienia grupy NICTUPONAS: „Jeden dzieo z życia Romana”,
„Autostopem w lata 60-te”, „Świąteczny galimatias”,
koncerty: „Radośd najpiękniejszych lat” z okazji Dnia Matki, „Uśmiechaj się, do każdej
chwili uśmiechaj” i „Koncert kolęd i pastorałek”,
występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych: „Dla Mamy i Taty” i występ z
okazji MIKOŁAJEK,
wystawę prac uczestników Kuźni Artystycznej „Obrazy inspirowane ikonami” z
prezentacją „Moje spotkanie z ikonami” i koncertem utworów religijnych,
rodzinne wycieczki o różnorodnej tematycznie, często połączone z ciekawymi
wydarzeniami kulturalnymi lub warsztatami,
wyjazdy do teatrów do Płocka, Łodzi i Warszawy,
przedstawienia dla dzieci z gminnych szkół podstawowych i przedszkoli,
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imprezę plenerową: Noc Świętojaoska z puszczaniem wianków i taocami przy ognisku,
ferie zimowe w GOK (warsztaty ceramiczne, biżuterii, makramy, techniki kumihimo,
wikliny papierowej, bal karnawałowy, wycieczki),
wakacje w GOK (ARTYSTYCZNE LATO – różne warsztaty dla dzieci i młodzieży: plastyczne,
rękodzieła, ceramiczne, WAKACYJNY RELAKS – zajęcia rekreacyjne w parku lub w GOK,
ROZŚPIEWANE LATO – warsztaty wokalne, wycieczki rodzinne itp.),
różne warsztaty i spotkania tematyczne.

GOK włączał się w organizowanie gminnych uroczystości takich jak: finał WOŚP, Gminny
Dzieo Kobiet, Koncert Patriotyczny 11 listopada czy Gminne Mikołajki. Współpracowaliśmy z
Gminną Biblioteką Publiczną i SP w Młodzieszynie organizując w GOK po raz kolejny
Narodowe Czytanie, we współpracy z parafią pod wezwaniem NNMP w Młodzieszynie
przeprowadziliśmy II Gminny Konkurs pt. „Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa”, a zespół
„Marian i Dens Babki” wziął udział w kolędowaniu w kościele zorganizowanym przez księdza
proboszcza.
Nasze działania sięgają również poza gminę Młodzieszyn m.in. dzięki występom zespołu
„Marian i Dens Babki”, który dał również koncerty: w Sochaczewie, Wężykach, Iłowie,
Brzozowie Starym i w Warszawie oraz wziął udział w dwóch wydarzeniach zorganizowanych
dla seniorów przez SCK w Sochaczewie. Zespół zdobył popularnośd również poza powiatem
sochaczewskim i jest chlubą nie tylko GOK-u, ale całej gminy. Przede wszystkim jednak
członkowie zespołu pokazują, że można i warto w każdym wieku rozwijad swoje zamiłowania
i talenty. Są więc żywą reklamą misji naszej instytucji.
Dzięki aktywności mieszkaoców gminy, którzy sięgają często po środki z różnych źródeł
finansowania odbyły się też w GOK:
 bezpłatne kursy nauki jęz. angielskiego dla osób z powiatu sochaczewskiego w ramach
projektu finansowanego z Powiatowego Budżetu Obywatelskiego (pomysłodawcą
projektu była Katarzyna Żakowska),
 „Warsztaty rzemiosła artystycznego – szycie, zszywanie, szydełkowanie” i wystawa prac
na zakooczenie projektu dofinansowanego z programu „Działaj lokalnie” PolskoAmerykaoskiej Fundacji Wolności oraz warsztaty pieczenia chleba na zakwasie i
wykorzystaniu ziół w kuchni i leczeniu zorganizowane w ramach programu
Sochaczewskiej Szkoły Liderów Społecznych przy dofinansowaniu z Porozumienia
Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (projekt realizowany przez
nieformalną grupę „Aktywni mieszkaocy gminy Młodzieszyn”),
 druga odsłona pokonkursowej wystawy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
im. Władysława Ślewioskiego pod tytułem: „Kocham Polskę… Oblicze Polskiej Ziemi”
(projekt realizowany przez Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława
Ślewioskiego),
 spotkanie „Zapomniani – przywrócenie pamięci osób zasłużonych dla rozwoju Mazowsza,
spoczywających na cmentarzach ziemi sochaczewskiej” i promocja książki „Zapomniana
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cukrownia w Młodzieszynie” w ramach projektu Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza
dofinansowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (realizacja projektu
przez Andrzeja Kornackiego i Marka Orzechowskiego).
Przy GOK działa Klub Seniora liczący 27 członków, który w 2019 r. zorganizował: 5 bali, 2
spotkania integracyjne i 2 wycieczki krajoznawcze - do Lublina i do Ciechocinka. Odbyła się
też Potaocówka Andrzejkowa dla mieszkaoców gminy dzięki aktywności grupy nieformalnej
„Razem dla Młodzieszyna”.
W lipcu GOK wsparł organizatorów projektu „Średniowieczne Korzenie Powiatu
Sochaczewskiego” zapewniając zaplecze i organizując poczęstunek dla uczestników pokazów
rycerskich i artyleryjskich w parku.
W 2019 roku organizowaliśmy także różne warsztaty poza ośrodkiem np. warsztaty biżuterii
z masy porcelanowej oraz warsztaty robienia palm wielkanocnych dla mieszkaoców Starych
Bud w świetlicy OSP we współpracy z Katarzyną Żakowską i Teresą Kornacką, czy odpłatne
warsztaty decoupage dla uczniów SP nr 6 w Sochaczewie. Prowadziliśmy też odpłatne
warsztaty ceramiczne i szkliwienia prac z gliny oraz warsztaty z masy porcelanowej w naszym
ośrodku dla uczniów SP z Nowej Suchej. Naszą wystawę plenerową „Gmina Młodzieszyn na
dawnej fotografii” mogli oglądad mieszkaocy Kamiona, Starych Bud i dzięki zaangażowaniu
Jarosława Duplickiego również mieszkaocy DPS-u w Młodzieszynie.
Do stałego kalendarza wpisały się również atrakcje organizowane przez GOK dla dzieci
i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji – bale, różne warsztaty (plastyczne, rękodzieła,
wokalne), zajęcia rekreacyjne czy wycieczki rodzinne.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Młodzieszynie w roku 2019 podjęła następujące
działania w zakresie upowszechniania kultury:









Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – kiermasz książek.
Rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki – wystawa w Gminnej Bibliotece oraz Filii,
poświęcona kompozytorowi, mająca na celu przybliżenie jego życia i twórczości.
Pozyskanie środków w kwocie 7 330 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Priorytet 1.
Ferie i wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej – zajęcia literacko–plastyczne z młodymi
czytelnikami. Tematy zajęd: „Zwierzęta Pana Brzechwy”, „Zima na wsi”, „Zakładki do
książek”, Zabawy słowem” (konkursy, rebusy, quizy).
Wakacje w Filii Bibliotecznej w Kamionie – XIII akcja promująca literaturę dla dzieci
i młodzieży pod hasłem „Mały Artysta”.
13 maja – teatrzyk KRAK – ART z bajką dla dzieci „Jacek i Placek”. Zagrał dla dzieci Szkoły
Podstawowej w Janowie oraz dla Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie.
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15 maja – obchody Tygodnia Bibliotek – uroczyste seminarium bibliotekarzy powiatu
sochaczewskiego w Filii Bibliotecznej w Kamionie.
17 maja – z okazji „Tygodnia Bibliotek” Gminną Bibliotekę odwiedziła grupa
przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie (zwiedzanie biblioteki,
podstawowe wiadomości o korzystaniu z biblioteki, czytanie bajek).
2 sierpnia – warsztaty plastyczne zorganizowane w Gminnej Bibliotece i Filii. Temat zajęd:
„Zmaluj coś na worko-plecakach”.
4 października – ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie. Hasło tegorocznej edycji –
„Osiem lektur na ósme narodowe czytanie”. Czytelnicze interpretacje utworów w
wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie. Oprawa muzyczna - przeboje
Wodeckiego, Niemena, Grechuty oraz Jantar śpiewane przez uczennice naszej gminy.
5 października – ogólnopolska akcja „Noc Bibliotek” realizowana pod hasłem: „Znajdźmy
wspólny język”. Wesołe zabawy, zajęcia plastyczne, wyświetlenie filmu „Ptyś i Bil” w Filii
bibliotecznej w Kamionie.
7 listopada – spotkanie autorskie z jednym z najpopularniejszych pisarzy dla dzieci –
Wiesławem Drabikiem w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie i w Janowie.
25 listopada z inicjatywy Wójta Gminy przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
został zorganizowany dla wszystkich dzieci z gminy, kolejny już Gminny Dzieo Pluszowego
Misia w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie. Przedstawienie w wykonaniu autorów z
Teatru Profilaktyki i Edukacji MASK pt. „ Miś Marcel i przyjaciele kłopotów mają wiele”.
Dzieci obdarowano pluszowymi misiami.
28 listopada – rozpoczęto cykliczne czytanie bajek dla dzieci pod hasłem: Książeczki
z bibliotecznej półeczki”. Spotkania prowadzone przez Annę Walczak – dyr. Biblioteki
w punkcie przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Młodzieszynie.
18 grudnia – warsztaty z tworzenia wianków bożonarodzeniowych prowadzonych przez
florystkę Aleksandrę Chaber. Wykonane przez dzieci, przepiękne kolorowe wianki,
przyozdobiły w czasie świąt ich mieszkania lub zajęły centralne miejsce na stole podczas
kolacji wigilijnej.

Biblioteki pracują w systemie bibliotecznym MATEUSZ. Katalog książek jest dostępny on–line.
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XIII. WSPÓŁPRACA GMINY MŁODZIESZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚD POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2019
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 2019 został uchwalony
28 listopada 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Młodzieszyn Nr II/12/2018, 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.
Tryby zlecania zadao publicznych określone są ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Jednakże podstawowym trybem powierzenia zadao jest tryb otwartego
konkursu ofert, w wyniku którego samorząd wybiera organizacje, którym zleca zadania
publiczne i przekazuje dotację na jego realizację.
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, w dniu 15 lutego 2019 r., Wójt Gminy Młodzieszyn
ogłosił konkurs ofert na wykonanie zadao publicznych przez organizacje pozarządowe.
W roku budżetowym 2019 na zadania w zakresie:
1) Kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono kwotę: 12 000 zł.
2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji również przeznaczono
kwotę: 12 000 zł.
W ogłoszonych konkursach stowarzyszenia złożyły łącznie 5 ofert i podpisane zostało
5 umów.
Stowarzyszenia złożyły zapotrzebowanie na łączną kwotę: 25 150 zł, przyznano kwotę
22 600 zł. Zadania zostały przeprowadzone zgodnie z przedłożonymi ofertami, a przekazane
dotacje rozliczone prawidłowo i w terminie.
Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:
1. Konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
Gminy Młodzieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020
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2.
3.
4.
5.
6.

rok. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Gminy Młodzieszyn oraz na tablicy ogłoszeo Urzędu Gminy
w celu wyrażenia opinii bądź uwag;
Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy
merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotacje;
Udzielania informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych;
Udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych
organów administracji publicznej;
Działalnośd informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleo
i publikacji dla organizacji pozarządowych;
Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych
administracji publicznej.

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. 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, Stare Budy, Kamion 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 2019 roku odnotowano na terenie gminy Młodzieszyn 176 wyjazdów do akcji ratowniczo gaśniczych. W porównaniu z rokiem 2018 liczba zdarzeo wzrosła o 6%. Statystycznie co 49
godzin w jednej z czterech jednostek znajdujących się w naszej gminie zawyła syrena
alarmowa.
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: 26.
W 2019 roku jednostka brała udział w 77 działaniach ratowniczo-gaśniczych w tym:
- 40 pożarów,
- 35 miejscowych zagrożeo: kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie
skutków silnych wiatrów i nawałnic itp.
- 1 fałszywy alarm,
oraz jedno zabezpieczenie 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: 28.
W 2019 roku jednostka brała udział w 56 działaniach ratowniczo-gaśniczych w tym:
- 34 pożary,
- 20 miejscowych zagrożeo: kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie
skutków silnych wiatrów i nawałnic itp.
- 2 fałszywe alarmy.
OSP Budy Stare – jednostka spoza Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ilośd
strażaków posiadających wymagane przeszkolenia i badania lekarskie umożliwiające udział w
akcjach ratowniczo-gaśniczych: 27.
W 2019 roku jednostka brała udział w 26 działaniach ratowniczo-gaśniczych w tym:
- 18 pożarów,
- 7 miejscowych zagrożeo: kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie
skutków silnych wiatrów i nawałnic itp.
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- 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: 16.
W 2019 roku jednostka brała udział w 18 działaniach ratowniczo-gaśniczych w tym:
- 15 pożarów,
- 3 miejscowe zagrożenia: kolizje i wypadki drogowe, pompowanie wody, usuwanie skutków
silnych wiatrów i nawałnic itp.
- nie było fałszywych alarmów.
Wyposażenie jednostek
Nazwa OSP

Samochody

Sprzęt

OSP Młodzieszyn

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

Pompa Niagara
Agregat wodny
Agregat prądotwórczy 2 szt.
HOLAMTRO-KOMBI
Piła spalinowa 044
Piła spalinowa 026
Agregat prądotwórczy FOGO FH 7001
5,8kW
Pompa szlamowa
Wentylator „SCORPIO”
Przecinarka typ: DPC 7331

OSP Kamion

Nissan Patrol
Star 660
Mercedes BENZ ATEGO 1429 AF
STAR 200

Motopompa PO 5
Lukas Kombi
Lukas duży
Agregat Honda (prądotwórczy)
Agregat Benza (prądotwórczy)
Agregat GGEKO (prądotwórczy)
Motopompa NIAGARA pływająca
Mercury Mariner (łódź)
Motopompa Honda (szlamowa)
Pilarka spalinowa Stihl 3 szt.
Piła do betonu i stali Stihl
Wentylator osiowy
Pompa pływająca NIAGARA 1
Agregat HONDA (prądotwórczy)

OSP Budy Stare

STAR 266
STAR 660

Piła spalinowa STIHL MS – 251
Piła spalinowa STIHL MS – 251
Agregat prądotwórczy 3KW
Nożyce Hydrauliczne
Wentylator oddymiający
Piła do betonu STIHL TS 420
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Pompa pływająca POSEJDON
Piła spalinowa
Agregat prądotwórczy 2 KW
Pompa pływająca Żabka
OSP Witkowice

Jelcz GCBA

Piła spalinowa
Motopompa Niagara
Agregat oświetleniowy
Podkrzesywarka STIHL HT 101
Piła spalinowa STIHL 044
Pompa szlamowa KOSHIN KTH 80X

Zarządzanie kryzysowe
Samorząd dysponuje 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 celu realizacji zadao z zakresu zarządzania kryzysowego w 2015 roku został wybudowany
Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy i Zarządzania Kryzysowego w Kamionie. Na stanie
magazynu jest m.in. sprzęt do ratownictwa wodnego, worki używane podczas zagrożenia
powodziowego, sprzęt obrony cywilnej, plandeki, motopompy wysokiej wydajności.
Magazyn corocznie jest doposażany w materiały i sprzęt zapewniający bezpieczeostwo
naszym mieszkaocom.
W związku z awarią w oczyszczalni ścieków „Czajka” w Warszawie i przedostaniem się
ścieków do rzeki Wisły, występowało zagrożenie katastrofą ekologiczną. Ścieki przez gminę
Młodzieszyn przepływały nocą 28/29 sierpnia. Miejscowości z gminy Młodzieszyn tj.
Januszew, Nowy Kamion, Kamion Poduchowny, Kamion Mały, Witkowice były cały czas
monitorowane przez druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego na bieżąco monitorował sytuację, był w stałym kontakcie z Paostwową
Powiatową Strażą Pożarną, Paostwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
z Jednostkami OSP i Policją.
Posterunek Policji w Młodzieszynie
W roku 2019 w Posterunku Policji w Młodzieszynie wszczęto:
o 188 postępowao przygotowawczych,
o zakooczono 204 postępowania,
o stwierdzono 151 czynów,
o wykryto 113 przestępstw,
o osiągnięto ogólną wykrywalnośd na poziomie 74,83 %.
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Przeprowadzono 34 postępowania w trybie art. 307 kpk zakooczonych wydaniem
postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Główna częśd dotyczyła przestępstw
przeciwko mieniu tj. : kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie mienia oraz
przestępstwa gospodarcze, nietrzeźwi kierowcy
oraz uchylanie się od obowiązku
alimentacyjnego.
W 2019 roku policjanci z Posterunku Policji w Młodzieszynie:
o nałożyli łącznie 97 mandatów karnych,
o pouczyli 147 osób,
o zatrzymali 7 sprawców na gorącym uczynku z czego 3 nietrzeźwych kierujących,
o zatrzymano 8 osób poszukiwanych przez organy ścigania,
o wylegitymowano 2 023 osoby,
o zatrzymano 5 dowodów rejestracyjnych,
o przeprowadzono 1 276 interwencji.
Ponadto na terenie gminy Młodzieszyn zarejestrowano 81 zdarzeo drogowych i kolizji w tym:
o 6 wypadków drogowych w tym: 2 na DK50, 2 na drogach wojewódzkich, 2 na
drogach gminnych,
o 75 kolizji drogowych w tym: 48 na DK50, 22 na drogach wojewódzkich, 5 na drogach
gminnych.
W ramach realizacji zadao zapewniających bezpieczeostwo naszych mieszkaoców Gmina
Młodzieszyn dofinansowała kwotą 21 250 zł zakup samochodu osobowego segment C
(nieoznakowany) dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie.
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XV. PROMOCJA
W 2019 roku odbyło się wiele wydarzeo, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez i
cyklicznie odbywają się w naszej gminie.
Wydarzenia kulturalne w 2019 roku:
o Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
o Gminny Dzieo Kobiet,
o Gminny Dzieo Sołtysa,
o Dzieo Strażaka,
o Gminny Dzieo Dziecka,
o Pokaz rycerski i artyleryjski „Średniowieczne Korzenie Powiatu Sochaczewskiego”,
o 50-lecie pożycia par małżeoskich z gminy Młodzieszyn,
o Zakooczenie lata w Młodzieszynie z Radiem Sochaczew,
o obchody 80-lecia Bitwy Nad Bzurą, połączone z pochówkiem 6-ciu żołnierzy poległych we
wrześniu 1939 roku,
o Dożynki gminne,
o Obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
o Gminny Dzieo Pluszowego Misia,
o Gminne Mikołajki, połączone z rozdaniem paczek świątecznych dla potrzebujących z
terenu gminy Młodzieszyn,
o Wigilia dla osób starszych i samotnych z gminy Młodzieszyn.
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XVI. PODSUMOWANIE
Rok 2019 wiązał się z kontynuacją przyjętych we wcześniejszych latach założeo
strategicznych z zakresu zrównoważonego rozwoju. Był to okres wytężonej, owocnej pracy
nad realizacją bieżących zadao oraz wzmożonych przygotowao do realizacji inwestycji
zaplanowanych na najbliższe lata. Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne
dążenie do zmian umożliwiły przeprowadzenie w 2019 roku wielu zadao inwestycyjnych,
poprawiających standard i jakośd życia mieszkaoców w gminie.
Przedstawiając Paostwu niniejszy dokument mam świadomośd, że nie wyczerpuje on
wszystkich dziedzin działalności jakie prowadzi gmina Młodzieszyn, zapewne nie odpowiada
na wszystkie Paostwa pytania. Nie sposób przedstawid całego roku pracy wielu osób w
jednym dokumencie, który powinien byd zwięzły i zrozumiały dla każdego odbiorcy.
Sporządzony dokument zawiera wyłącznie najważniejsze informacje o stanie gminy na
koniec 2019 r.
Mam nadzieję, że niniejszy raport zostanie dobrze przyjęty a działania władz gminy uzyskają
Paostwa aprobatę i kredyt zaufania do dalszego działania dla naszego wspólnego dobra.

65 | S t r o n a

