
ZARZĄDZENIE NR 338/133/20 
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2019 rok 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713) - zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za  2019 
rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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I. WSTĘP  
 
 Niniejszy raport zawiera zestawienie najważniejszych działań w ramach realizacji Strategii 
rozwoju miasta i inicjatyw podejmowanych przez Burmistrza Miasta w 2019 roku. Ponadto, 
dokument przybliża przedsięwzięcia budżetu obywatelskiego. Wiele uwagi poświęcone jest 
uchwałom podjętym przez Radę Miasta, dzięki realizacji których zmiany w przestrzeni miasta 
przyjmują realny kształt i wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.   
 Ważny aspektem podjętym w raporcie są informacje na temat realizacji planu finansowego 
miasta. Ilość zdobytych funduszy zewnętrznych, zrealizowane bądź będące w trakcie realizacji 
inwestycje są przykładem dobrego kierunku działań samorządu. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi  i instytucjami kultury i sportu w mieście pokazuje, że te obszary pracy samorządu są 
traktowane priorytetowo. Wzmocnienie relacji z mieszkańcami i wsłuchiwanie się w ich głos  
i potrzeby owocuje wspólnymi działaniami na rzecz miasta. Nowo powstałe Forum Kultury 
zrzeszające mińskich społeczników stanowi dla Miasta ogromne wsparcie merytoryczne w procesie 
kształtowania kultury.  
 Zmiany w krajobrazie miasta, które są konsekwencją inwestycji wykonanych w 2019, 
finansowanych głównie ze środków zewnętrznych, zostały szczegółowo opisane w poniższym 
raporcie. Rozwój miasta to nie tylko nowe inwestycje, ale także modernizacja i przebudowa już 
istniejących. Na uwagę zasługują prace przy rozbudowie ulic z nowoczesnymi strukturami 
odwadniającymi, modernizacja obiektów sportowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej 
budynku przedszkola miejskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Równie ważne do 
uwypuklenia są programy w sferze rozwoju i rewaloryzacji terenów zieleni czy rozbudowa systemu 
retencji. Realizacja  programu Torami Nowej Edukacji skierowanego do uczniów szkół podstawowych 
z pewnością wpłynie na podwyższenie jakości nauczania i będzie skutkować lepszym przygotowaniem 
uczniów do wyzwań nowoczesnego świata. Projekt Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych 
dzielnic pokazuje wartość działań na rzecz inteligentnego samorządu, który podejmuje działania  
w oparciu o diagnozy potrzeb i partycypację społeczną.  
 W raporcie zawarte są także informacje na temat inicjatyw społecznych, wydarzeń 
kulturalnych, które są rezultatem współpracy samorządu z mieszkańcami.  
 Wyróżnienie w kategorii „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” za kształtowanie pozytywnego wizerunku  
instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie 
mazowieckim przyznane przez Mazowieckie Centrum  Ekonomii Społecznej zobowiązuje do dalszej 
rzetelnej pracy nad rozwojem Miasta. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Liczba mieszkańców Mińska Mazowieckiego wg danych BDL GUS na dzień 30 czerwca  

2019 roku wynosiła 40.836 osób, w tym 21.490 stanowiły kobiety, a 19.346 mężczyźni.  

W porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku liczba mieszkańców miasta wzrosła o 163 

osoby. 

Pełne, aktualnie dostępne w bazie BDL GUS dane dotyczące stanu ludności dla miasta Mińsk 

Mazowiecki dotyczą roku 2018. 

 W 2018 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 40.799 osób, z czego 52,6% stanowiły 

kobiety, a 47,4% mężczyźni. Analizując dane z ostatnich 20 lat można stwierdzić, ze liczba 

mieszkańców Mińska od 1998 roku wzrosła o 4757 osób, co oznacza wzrost o 11,6 %. Liczba ludności 

miasta na przestrzeni tych lat zmieniała się dynamicznie. W 1999 roku liczba mieszkańców spadła  

o 565 osób, natomiast w kolejnych latach sukcesywnie wzrastała. Największy wzrost odnotowano  

w 2010 roku (o 944 osoby), zaś najmniejszy w 2017 roku (o 16 osób). W stosunku do roku 2017 liczba 

ludności miasta wzrosła o 400 osób. 

W 2018 roku kobiety stanowiły większość mieszkańców miasta (52,6%), na 100 mężczyzn 

przypadało ich 111. Liczebna przewaga mężczyzn występowała wśród mieszkańców do 24 roku życia, 

natomiast powyżej 25 roku życia liczebną przewagę miały kobiety. Największa różnica pomiędzy 

liczbą kobiet i mężczyzn występowała wśród mieszkańców powyżej 70 roku życia (mężczyźni – 1476, 

kobiety – 2750). 

W 2018 roku 59% mieszkańców miasta stanowiła ludność w wieku produkcyjnym (kobiety 18-

59 lat, mężczyźni 18-64 lat), 21% w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17 lat), a 20% w wieku 

poprodukcyjnym (kobiety powyżej 59 lat, mężczyźni powyżej 64 lat). Analizując dane dostępne  

w bazie BDL GUS od 2002 roku można zauważyć, że liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

utrzymuje się na podobnym poziomie. W 2002 roku osoby poniżej 17 roku życia stanowiły 22,2% 

ogółu mieszkańców. Wartość ta w kolejnych latach wykazywała niewielki spadek, aż do 2010 roku 

(20,3%), kiedy ponownie zaczęła nieznacznie rosnąć (2017 i 2018 rok – 21%). Z kolei odsetek ludności 

miasta w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wykazuje większe wahania. W 2002 roku ludność  

w wielu produkcyjnym stanowiła 64,6% mieszkańców miasta, od 2006 roku (64,9%) wartość ta z roku 

na rok spada. Różnica pomiędzy rokiem 2002 a rokiem 2018 wynosiła 5,6%. Odsetek ludności  

w wieku poprodukcyjnym także znacznie się zmieniał. W 2002 roku ludność w wieku 

poprodukcyjnym, czyli kobiety powyżej 59 roku życia i mężczyźni powyżej 64 roku życia, stanowiła 

13,2% mieszkańców miasta. Od 2002 roku wartość ta ciągle wzrasta i w 2018 roku wynosiła 20% 

(wzrost o 6,8%). 

Wskaźnik obciążenia demograficznego wskazujący relację liczby ludności w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosił dla miasta w 2018 roku 69,4 (osoby)  

i był wyższy niż wartość dla powiatu (66,4), województwa (68,0) i Polski (65,1). Natomiast wskaźnik 

obrazujący relację liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

wynosił dla miasta w 2018 roku 33,8 (osób) i był wyższy niż wartość dla powiatu (31,9), ale niższy niż 

wartości dla województwa (36) i dla całego kraju (35,3). Analizując strukturę wiekową mieszkańców 

Mińska z ostatniej dekady można stwierdzić, że w latach 2008-2011 w mieście była ona 

najkorzystniejsza w układzie miasto-powiat-województwo-kraj. Natomiast od 2012 roku struktura 

wiekowa mieszkańców miasta według ekonomicznych grup wieku jest nieznacznie gorsza niż 

powiatu, ale nadal lepsza niż województwa i Polski. 
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Gęstość zaludnienia na terenie miasta w 2018 roku wynosiła 3096 osób na km2 i była wyższa 

niż wartość dla roku 2017 (3065 osób na km2). Wartość tego wskaźnika na terenie miasta od lat 

stopniowo wzrasta. Dostępne w bazie BDL GUS dane wskazują, że w 2002 roku wynosiła ona 2781 

osób na km2. Oznacza to, że w przeciągu 16 lat wartość ta wzrosła o 315 osób na km2.  

Mińsk Mazowiecki w 2018 roku miał dodatni przyrost naturalny wynoszący 128. Odpowiada 

to przyrostowi naturalnemu 3,15 na 1000 mieszkańców miasta. W 2018 roku urodziło się 496 dzieci,  

w tym 44,8% dziewczynek i 55,2% chłopców. Liczba urodzeń w stosunku do roku 2017 wzrosła o 45. 

Analizując dane z ostatnich dwóch dekad można zauważyć, że najniższy przyrost naturalny w mieście 

występował w latach 1998-2001 (wartości od 40 do 82) oraz w roku 2017 (83), zaś najwyższy  

w 2012 roku (207), 2008 roku (194) i 2014 roku (192). Od 2014 roku liczba urodzeń na terenie miasta 

malała od 192, poprzez 101 (2015 rok), 100 (2016 rok) i 83 (2017 rok), natomiast w 2018 roku 

wzrosła do 128. 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 

zgonów w 2018 roku wyniósł dla miasta 1,34 i był większy od średniej dla powiatu (1,12), 

województwa (1,03) oraz całego kraju (0,93). Współczynnik przyrostu naturalnego – czyli stosunek 

różnicy pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów na 1000 ludności wynosił dla miasta w 2018 

roku 3,15 i był znacznie korzystniejszy niż wartość dla powiatu (1,26), dla województwa (0,33) i kraju 

(-0,68). 

W 2018 roku w mieście odnotowano 368 zgonów, w tym 174 zgony kobiet i 194 zgony 

mężczyzn.  Wskaźnik GUS: zgony na 1000 ludności wyniósł dla miasta 9,05 i jego wartość była niższa 

niż w 2017 roku (9,94) oraz niższa niż wartości dla województwa (10,89) i Polski (10,78). Większość 

zgonów spowodowanych było chorobami układu krążenia, nowotworami oraz chorobami układu 

oddechowego.  

W 2018 roku zarejestrowano 752 zameldowania w ruchu wewnętrznym oraz 513 
wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wyniosło dla miasta 239. W tym samym 
roku 12 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowania za granicę - daje to 
saldo migracji zagranicznych wynoszące 9. Ogólne saldo migracji w 2018 roku wyniosło dla miasta 
248 i było wyższe niż w 2017 roku (26). Saldo migracji z 2018 roku było najwyższe w przeciągu 
ostatniej dekady, kiedy notowano wartości od 14 do 172, a trzykrotnie także saldo ujemne: w 2009 
roku (-4), w 2012 roku (-77) i 2016 roku (-15). 

III. INFORMACJE FINANSOWE 
 
 Budżet Miasta na rok 2019 uchwalony uchwałą Nr II.17.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 17 grudnia 2018 roku, zmieniony w trakcie roku uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami 
Burmistrza Miasta zakładał: 
1) dochody w wysokości 213.963.908,91 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie 207.961.360,50 zł, 
b) dochody majątkowe w kwocie 6.002.548,41 zł; 
2) wydatki w wysokości 219.215.418,64 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące w kwocie 201.682.767,84 zł, 
b) wydatki majątkowe w kwocie 17.532.650,80 zł; 
3) przychody w wysokości 13.021.509,73 zł z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)  
w kwocie 4.000.000 zł, wolnych środków w kwocie 9.021.509,73 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt. 6 ustawy o finansach publicznych; 
4) rozchody w wysokości 7.770.000 zł z przeznaczeniem na: spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 
120.000 zł, wykup obligacji w kwocie 7.650.000 zł; 
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5) deficyt budżetowy w wysokości 5.251.509,73 zł.  
 
1. Plan dochodów bieżących na rok 2019 uwzględniał: 
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 
61.630.895 zł oraz kwotę 38.003.966 zł, stanowiącą część oświatowej subwencji ogólnej; 
2) dochody w kwocie 59.048.118,50 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,  
w tym: 
a) kwotę 54.008.077 zł stanowiącą dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy  
o dowodach osobistych, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu  
i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dodatki 
mieszkaniowe, pomoc dla cudzoziemców, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego oraz  inne świadczenia wspierające rodzinę, 
b) dochody w kwocie 3.748.945,55 zł stanowiące dotacje celowe na realizację własnych zadań 
bieżących Miasta, 
c) dotacje w kwocie 1.196.578,95 zł na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, 
d) dochody w kwocie 55.617 zł,  stanowiące dotację celową na realizację zadań z zakresu 
prowadzenia    biblioteki powiatowej,  przyjętych w drodze porozumienia od Powiatu Mińskiego, 
e) dochody w kwocie 20.000 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie 
porządku i pielęgnację kwater żołnierzy na cmentarzach znajdujących się na terenie Miasta,  
f) dochody w kwocie 18.900 zł stanowiące dotację celową ze środków Ministerstwa  
Przedsiębiorczości i  Technologii na wykonanie zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”; 
3) dochody w kwocie 2.156.572 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych; 
4) dochody z podatków i opłat na łączną kwotę 36.313.120,56 zł, w tym: 
a) kwotę 17.845.000 zł z tytułu  podatku od nieruchomości, 
b) kwotę 7.000.000 zł z tytułu  opłat  pobieranych za gospodarowanie opłatami komunalnymi, 
c) kwotę 1.626.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 
d) kwotę 970.000 zł z tytułu opłaty targowej, 
e) kwotę 17.000 zł z tytułu podatku rolnego, 
f) kwotę 2030 zł z tytułu podatku leśnego, 
g) kwotę 2.551.800,43 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 
h) kwotę 231.000 zł od spadków i darowizn, 
i) kwotę 710.000 zł z tytułu opłaty skarbowej, 
j) kwotę 100.000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 
formie karty podatkowej, 
k) kwotę 950.000 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 
l) kwotę 307.744,50 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 
ł) kwotę 1.470.000 zł z tytułu innych opłat pobieranych  na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłat 
za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania, opłat za zajęcie pasa 
drogowego, 
m) kwotę 1.203.704,50 za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego, 
n) kwotę 386.405 zł z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości, 
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o) kwotę  942.436,13 z pozostałych opłat;   
5) dochody w kwocie 10.808.688,44 zł z pozostałych dochodów bieżących, w tym z tytułu: najmu  
i dzierżawy składników majątkowych, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, odsetek, 
dywidend, usług, spadków i darowizn oraz innych dochodów.  
 
2. Plan dochodów  majątkowych na rok 2019 uwzględniał: 
1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.000.000 zł; 
2) dochody z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 4.728.548,41 zł, w tym 
kwotę 1.196.578,95 zł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE; 
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawa własności w kwocie 259.000 zł; 
4) pozostałe dochody majątkowe w kwocie 15.000 zł. 
 
3. Limit  na wydatki bieżące w kwocie 201.682.767,84 zł  obejmował głównie: 
1)  wydatki  miejskich jednostek budżetowych w kwocie 117.920.994,92 zł, z tego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 73.569.267,73 zł, 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44.351.727,19 zł, 
2) wydatki  na dotacje na zadania bieżące w kwocie 26.357.798,55 zł; 
3) świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 55.073.978,80 zł; 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.095.953,09 zł; 
5) wydatki na obsługę długu 1.234.042,48 zł. 
 
4. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.532.650,80 zł, z tego: na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w wysokości 17.532.650,80 zł, w tym kwotę 3.992.928,28 zł na programy finansowane  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 
 
5.   Informacja o dochodach budżetu Miasta w 2019 roku 

Znaczącym źródłem dochodów dla budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki są wpływy z tytułu 
podatków i opłat. Wśród podatków należy wyróżnić podatek od nieruchomości, podatek rolny, 
podatek leśny i podatek od środków transportowych, a wśród opłat: opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, opłatę targową i opłatę skarbową oraz opłatę za postój pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania.  

Największe znaczenie w wymiarze ekonomicznym wpływów, o których mowa wyżej ma 
podatek od nieruchomości. W 2019 roku dla tego podatku prowadzono w ewidencji podatkowej 
13.842 konta podatkowe, w tym: od osób fizycznych – 13.568, a od osób prawnych – 274. 

  
Przedmiotem opodatkowania były: 

1) budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej ogółem – 1.288.235,85 m2, 
2) budynki lub ich części zw. z działalnością gospodarczą o pow. użytkowej ogółem – 419.764,18 m2, 
3) budynki zajęte na świadczenie zdrowotne o powierzchni użytkowej ogółem – 23.650,10 m2, 
4) budynki pozostałe o powierzchni użytkowej ogółem – 228.216,04 m2, 
5) budowle zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości ogółem – 200.137.601 zł, 
6) grunty zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej  o powierzchni ogółem - 1.724.189 m2, 
7) grunty objęte obszarem rewitalizacji o powierzchni ogółem – 19.850 m2, 
8) grunty pozostałe o powierzchni ogółem – 4.923.860 m2, 
oraz przedmioty zwolnione od podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych: 
1) budynki stanowiące własność Miasta o powierzchni użytkowej ogółem – 5.956,55 m2, 
2) budynki gospodarcze o powierzchni użytkowej ogółem – 1.103,39 m2, 
3) budynki pozostałe o powierzchni użytkowej ogółem – 100.786,97 m2,  
4) grunty stanowiące własność Miasta o powierzchni – 157.863 m2, 
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5) grunty pozostałe o powierzchni ogółem – 1.028.953 m2.   
 W 2019 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą  
Nr XXI.209.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Maz.,  
poz. 9824) oraz uchwałą Nr XXXIV.323.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 
2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 9943).   
 Dochód planowany z tytułu podatku od nieruchomości stanowił kwotę 17.845.000 zł, 
natomiast dochód wykonany stanowił kwotę 18.002.632,25 zł. Celem efektywnego wygaśnięcia 
zobowiązań podatkowych, organ podatkowy podejmował działania informacyjne zmierzające do 
dobrowolnego wykonania przez zobowiązanych obowiązku uregulowania należności. Wysłano 6989 
SMS-ów przypominających o zbliżającym się terminie płatności podatku oraz 1528 SMS-ów 
informujących o istniejących zaległościach.  W stosunku do tych dłużników, którzy mimo to nie uiścili 
zaległości wystawiono 3201 upomnień, a następnie 1103 tytuły wykonawcze.  
  

Przedmiotem podatku rolnego dotyczącego gospodarstw rolnych były użytki rolne  
o powierzchni ogółem 157,659 ha fiz., co stanowiło 89,2583 ha przel. Z cytowanych wyżej użytków, 
użytki o powierzchni 104,5727 ha fiz. – na mocy ustawy o podatku rolnym były zwolnione od tego 
podatku. Dla potrzeb podatku rolnego w zakresie gospodarstw rolnych prowadzono w ewidencji 
podatkowej 87 kont podatkowych. 

Podatkiem rolnym objęte zostały również grunty pozostałe – sklasyfikowane jako użytki rolne 
lecz nie stanowiące gospodarstw rolnych (obejmujące nieruchomości poniżej 1 ha fiz. i 1 ha przel.). 
Powierzchnia tych gruntów stanowiła ogółem 113,6634 ha fiz., w tym powierzchnia gruntów 
zwolnionych z tego podatku na mocy ustawy o podatku rolnym stanowiła 57,4589 ha fiz.   
 Stawkami obowiązującymi w podatku rolnym były stawki wyliczone na podstawie ustawy  
o podatku rolnym z 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1892 ze zm.) oraz Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018  roku w sprawie średniej ceny 
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2019 (M.P. 2018, poz. 1004) – jak poniżej: 

   dla gruntów gospodarstw rolnych: 54,36 zł x 2,5 q = 135,90 zł od 1 ha przel., 

  dla pozostałych gruntów: 54,36 x 5 q = 271,80 zł od 1 ha fiz. 
Dochód planowany z tytułu podatku rolnego stanowił kwotę 17.000 zł, zaś dochód wykonany 

stanowił kwotę 16.485,65 zł. 
 
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym były lasy o powierzchni ogółem 47,7123 ha. 
Obowiązująca w 2019 roku stawka podatku leśnego, wyliczona została na podstawie ustawy 

o podatku leśnym z 30 października 2002 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) oraz Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2018 roku (M.P. z 2018 r. poz. 1005) – jak poniżej:  
191,98 zł x 0,22 m3 = 42,2356 zł od 1 ha lasu. 

Dochód planowany z tytułu podatku leśnego stanowił kwotę 2030 zł, zaś dochód wykonany 
stanowił kwotę 1957,73 zł. 

 
Podatkiem od środków transportowych w 2019 roku objętych było 1070 szt. pojazdów 

podlegających temu podatkowi. W tym celu prowadzono w ewidencji podatkowej 189 kont 
podatkowych. 

W 2019 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą 
Nr XI.123.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10492). 

Dochód planowany z tytułu podatku, o którym mowa wyżej stanowił kwotę 1.626.000 zł, zaś 
dochód wykonany stanowił kwotę 1.592.913,20 zł. W stosunku do zobowiązanych, którzy nie 
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uregulowali zobowiązania w terminie płatności tego podatku wystawiono 71 upomnień i 39 tytułów 
wykonawczych.   
 
      Zgodnie z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
złożonymi przez właścicieli nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim i ujętymi w ewidencji 
podatkowej, przedmiotową opłatą objętych było 37.992 osoby, z czego selektywny sposób zbierania  
i odbierania odpadów obejmował 37.133 osoby, a nieselektywny obejmował 859 osób. 

W roku 2019 obowiązywały stawki tej opłaty, określone uchwałą Nr XXXVI.340.2017 Rady 
Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia 18   grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r.,  
poz. 12481 ze zm.).  

W 216 przypadkach nie uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w wysokości podanej w zawiadomieniach o jej wysokości (doręczonych poszczególnym właścicielom 
nieruchomości) organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem 
dla zobowiązanych 37 decyzji określających wysokość ww. opłaty oraz 179 decyzji umarzających 
postępowanie ze względu na dokonanie wpłaty.   

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
i wprowadzeniem obowiązku zawiadomienia podatników o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz pouczenia ich, że zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, od 6 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wydano 428 stosownych 
zawiadomień.  

Z uwagi na osoby urodzone w 2019 roku i  figurujące w rejestrze mieszkańców miasta Mińsk 
Mazowiecki, a nie zadeklarowane do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, organ 
podatkowy wezwał 153 właścicieli nieruchomości do złożenia nowej deklaracji o wysokości 
przedmiotowej opłaty, bądź złożenia niezbędnych wyjaśnień dotyczących liczby osób 
zamieszkujących na danej nieruchomości.  

Mocą uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 roku 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
w 2019 roku, 2696 osób (należących do rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia  
5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 z późn. zm.) skorzystało  
z 50 % zwolnienia z tej opłaty, a więc o 1029 osób więcej niż w roku 2018.  Ogółem kwota zwolnienia 
wyniosła 177.796 zł. 

Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 7.005.196,96 zł.  
Wszystkie zaległości z tytułu cytowanej opłaty były na bieżąco obejmowane postępowaniem 
zmierzającym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Do 6410 
dłużników przesłano w formie SMS-ów krótkie informacje przypominające o  zbliżającym się terminie 
płatności zobowiązania oraz do 1860 osób przesłano SMS-y informujące o istniejących zaległościach. 
Następnie do tych, którzy mimo powiadomienia nie uregulowali należnej opłaty, wystawiono 
pisemne upomnienia (891 szt.), a w stosunku do tych, którzy nie uiścili zaległości w terminie 7 dni od 
doręczenia upomnienia, wystawiono 283 tytuły wykonawcze i przekazano do realizacji właściwym 
organom egzekucyjnym.  
 
 W 2019 roku obowiązywały stawki opłaty targowej określone uchwałą Nr XI.121.2015 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku  w sprawie opłaty targowej  
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10490). 
 Planowany dochód z tytułu tej opłaty stanowił kwotę 970.000 zł, natomiast dochód 
wykonany stanowił kwotę 932.255 zł. Dochód ten ma charakter szacunkowy. Zależy on od liczby osób 
dokonujących sprzedaży na targowiskach i od zajmowanej przez nich powierzchni. 
 

Kolejną opłatą co do wielkości dochodu dla budżetu Miasta była opłata skarbowa. Planowany 
dochód z tytułu opłaty skarbowej stanowił kwotę 710.000 zł, zaś dochód wykonany stanowił kwotę 
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716.108,71 zł. Dochód ten ma charakter szacunkowy. Uzależniony jest on od rodzaju i ilości 
zaistniałych zdarzeń podlegających opłacie.  

 
W roku 2019 planowano dochód w kwocie 1.200.000 zł z tytułu opłat za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania, natomiast dochód wykonany stanowił kwotę 
1.437.022,29 zł, z czego kwotę: 
1) 840.725,46 zł – stanowiła opłata za postój w SPP; 
2) 278.736,83 zł – stanowiła opłata dodatkowa za postój w SPP; 
3) 258.480 zł – stanowiła opłata abonamentowa dla mieszkańca; 
4) 59.080 zł – stanowiła opłata zryczałtowana. 
 W roku 2019 wystawiono 3086 szt. upomnień z tytułu należnych, a nie zapłaconych opłat 
dodatkowych za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania oraz 508 tytułów 
wykonawczych.         

 
6.  Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2019 roku 
1) Dochody zostały wykonane w kwocie 215.992.269,45 zł - 100,95 % planu, w tym:  
a) dochody bieżące w kwocie 208.791.822,27 zł - 100,40 % planu, 
b) dochody majątkowe w kwocie 7.200.447,18 zł -  119,96 % planu; 
 
2) Wydatki zostały wykonane w kwocie 205.698.464,38 zł - 93,83 % planu, w tym: 
a) wydatki bieżące w kwocie 191.355.372,53 zł - 94,88 % planu, 
b) wydatki majątkowe w kwocie 14.343.091,85 zł - 81,81 % planu. 
 
Na koniec roku budżetowego Miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 10.293.805,07 zł. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatki  wg. poszczególnych tytułów: 
 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 
2018 rok 

Wykonanie 
2019 rok 

I. Dochody bieżące 179.469.914,99 208.791.822,27 

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

54.060.928,00 62.213.865,00 

2. dochody stanowiące część subwencji ogólnej 34.965.098,00 38.003.966,00 

3. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 
na cele bieżące 

45.539.702,98 58.300.698,73 

 w tym:   

1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej  

40.655.445,10 53.982.961,50 

2) dotacje celowe  na realizację własnych zadań 
bieżących Miasta 

3.340.933,28 3.722.593,60 

3)  dotacje otrzymane na sfinansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 
publicznych 

1.468.966,21 500.686,69 

4) dotacja  na realizację zadań z zakresu prowadzenia 
biblioteki powiatowej 

54.366,00 55.617,00 

5) dotacja celowa  z budżetu państwa na utrzymanie 
porządku i pielęgnację kwater żołnierzy na 
cmentarzach znajdujących się na terenie Miasta 

19.992,39 19.939,94 

6) dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie - 18.900,00 
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zadania pn. ,,Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki” 

4. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 

1.960.962,29 2.500.631,62 

5. dochody z podatków i opłat 34.766.277,50 37.025.674,93 

 w tym z tytułu:   

1) podatku od nieruchomości 17.486.527,43 18.002.632,25 

2)  opłat pobieranych za gospodarowanie opłatami 
komunalnymi 

6.695.492,74 7.005.196,96 

3) podatku od środków transportowych 1.751.972,00 1.592.913,20 

4) opłaty targowej 955.768,00 932.255,00 

5) podatku rolnego 16.577,11 16.485,65 

6) podatku leśnego 2.029,81 1.957,73 

7) podatku od czynności cywilnoprawnych 2.175.862,00 2.958.451,20 

8) podatku od spadków i darowizn 118.511,06 270.999,71 

9) opłaty skarbowej 729.685,39 716.108,71 

10) podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 

105.150,29 123.716,48 

11) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

1.020.416,71 1.047.756,06 

12) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 383.740,49 240.847,15 

13)  inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych 
ustaw 

3.334.489,47 4.116.354,83 

6. Pozostałe dochody bieżące 8.176.946,22 13.247.617,61 

II. Dochody majątkowe 5.206.627,36 7.200.447,18 

1. Dochody ze sprzedaży majątku 991.249,06 1.445.213,48 

2. Dochody z tytułu dotacji 4.172.620,85 5.402.803,90 

3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawa własności 

42.757,45 337.429,80 

4.  pozostałe dochody majątkowe  15.000,00 

III. Wydatki bieżące 165.207.265,36 191.355.372,53 

1. wydatki   jednostek budżetowych 99.028.015,94 111.809.416,20 

 w tym:   

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

65.088.549,10 70.059.682,81 

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 
zadań 

33.939.466,84 41.749.733,39 

2. wydatki na dotacje związane z realizacją zadań 
bieżących 

23.409.979,26 23.529.669,23 

3.  wydatki na świadczenia na  rzecz osób fizycznych 41.430.618,13 54.759.619,36 

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

215.982,74 191.375,75 

5. wydatki na obsługę długu 1.122.669,29 1.065.291,99 

IV. Wydatki majątkowe 11.820.183,85 14.343.091,85 

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.819.469,65 14.343.091,85 

 w  tym:   

1) wydatki na programy finansowane z udziałem 2.833.128,92 3.361.049,69 
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środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych 

2. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 714,20 - 

 

IV. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 
 
 Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym jest demokratycznym procesem, 
w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie 
kolejnego roku budżetowego. Oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje zadań do 
budżetu na następny rok. Propozycje te są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji,  
a następnie te z nich, które pomyślnie przejdą weryfikację, poddaje się pod powszechne 
i bezpośrednie głosowanie mieszkańców miasta. W procesie budżetu obywatelskiego może 
uczestniczyć każdy mieszkaniec Mińska Mazowieckiego, mając możliwość bezpośredniego 
decydowania o tym, na co będzie wydatkowana część środków z budżetu Miasta oraz mając realną 
szansę realizacji własnych pomysłów i zmiany wizerunku swojego otoczenia.  
 Konsultacje społeczne dotyczące zadań zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego  
i realizowanych w 2019 roku prowadzone były w 2018 roku w oparciu o Uchwałę Nr XLI.405.2018 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk 
Mazowiecki na rok 2019 oraz Zarządzenie Nr 1047/322/18 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia harmonogramu oraz wzorów dokumentów 
związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2019. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku 
przeznaczono kwotę 500.000 zł. 
 
 W ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego mieszkańcy Miasta w okresie  
od 10 do 14 września 2018 roku mogli zgłaszać propozycje zadań w 4 kategoriach: 
1/ infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe,  
2/ kultura,  
3/sport i rekreacja,  
3/ zieleń miejska i zadrzewienia. 

 
Zgłoszonych zostało łącznie 10 zadań, zaś 8 z nich zostało zweryfikowanych i zaopiniowanych 
pozytywnie. 
1.  Cztery zadania z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego: 
1)  remont ul. Klimaszewskiego - remont drogi gruntowej poprzez ułożenie nawierzchni z kostki 
betonowej na ul. Klimaszewskiego, na odcinku od ul. Bocznej do ul. Królewieckiej, 
2) Mińsk Mazowiecki – Bezpieczne Miasto – roczny cykl praktycznych szkoleń i pokazów z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego reagowania przy nagłych zdarzeniach, takich jak 
wypadki drogowe, zasłabnięcia, pożary itp. przeprowadzonych dla mieszkańców Miasta przez 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Mińsku Mazowieckim, 
3) budowa ulicy Piaskowej – opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie budowa ulicy  
z kostki brukowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym, 
4) zakup 10 szt. ławek i ich montaż na ul. Piłsudskiego, od ul. Mireckiego w kierunku południowym 
oraz na skwerze u zbiegu ul. Piłsudskiego i dworca kolejowego. 
2. Jedno zadanie z zakresu kultury: Wydanie płyty archiwizującej i promującej twórczość mińskich 
zespołów muzycznych „Mińskie Zagłębie Muzyczne 2019”. 
3. Trzy zadania z zakresu sportu i rekreacji: 
1) rolkowisko z wypożyczalnią rolek oraz zakupem ramp do wjazdu na rolkach oraz zakup tablicy 
wyników do hokeja na lodzie i rolkach, 
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2) specjalistyczna opieka medyczna dla mińskich sportowców – objecie 300 sportowców 
specjalistyczną opieką medyczną lekarza medycyny sportowej, kardiologa i dietetyka w celu 
wczesnego wykrywania czynników ryzyka,  
3) budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 3. 
4. Nie zgłoszono żadnego zadania w kategorii zieleń miejska i zadrzewienia. 
 
Dwa zadania – spacerniak dla psów oraz zakup i montaż 2 wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej 
Nr 6 nie spełniały wymogów określonych w Uchwale Nr XLI.405.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 21 czerwca 2018 roku i nie zostały zakwalifikowane do listy projektów na które mieszkańcy 
mogli oddawać swoje głosy. 
 
 W głosowaniu trwającym od 10 do 17 października 2018 roku wzięły udział 3154 osoby. 
Za pośrednictwem specjalnej strony internetowej oddało swój głos 1417 osób, a 1749 zagłosowało  
w formie papierowej. Liczba ważnych kart do głosowania wyniosła 3151, liczba kart nieważnych: 15. 
Najwięcej głosów – 65% oddali mieszkańcy w przedziale wiekowym 26-49 lat (36% głosów 
mieszkańcy w wieku: 36-49 lat, 29% w wieku: 26-35 lat), 12% - mieszkańcy do 25 roku życia, 14% 
mieszkańcy w wieku 60 lat i więcej oraz 9% mieszkańcy w przedziale wiekowym 50-59 lat. 
 
 W porównaniu do roku 2017, kiedy przeprowadzane były konsultacje budżetu 
obywatelskiego na rok 2018 znacznie wzrosła ogólna liczba oddanych głosów (wzrost o 40%). W roku 
2018 liczba głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej była zbliżona, natomiast 
znacznie wyższa była liczba złożonych kart do głosowania w formie papierowej. Rozkład głosów 
według grup wiekowych nie zmienił się. 
  
 W wyniku głosowania do realizacji wybrane zostały 4 zadania: budowa placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej Nr 3 (1149 głosów), rolkowisko z wypożyczalnią rolek (692 głosy), Mińsk 
Mazowiecki – Bezpieczne Miasto (664 głosy), remont ul. Klimaszewskiego (518 głosów). 

 
 W 2019 roku zrealizowane zostały wszystkie zadania, które zwyciężyły w drugiej edycji 
budżetu obywatelskiego w Mińsku Mazowieckim. 
  
 Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 wybudowany został nowy plac zabaw dla dzieci. Projekt 
budowy placu zabaw opracowało na zlecenie miasta Centrum Kontroli Placów Zabaw Spółka z o. o.  
z Piastowa, zaś roboty budowlane realizowane były przez konsorcjum wykonawców wyłonionych  
w drodze przetargu nieograniczonego: Adam Bujakiewicz „A&M PARTNERS, EKO-PARTNER”  
z Warszawy. W ramach I etapu budowy na powierzchni ok. 234 m2  wykonano kolorową nawierzchnię 
bezpieczną amortyzująca upadki z granulatu EPDM oraz zamontowano: huśtawkę wahadłową 
dwuosobową, zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, trampolinę, 2 szt. równoważni w kształcie węża, 
huśtawkę wagową. Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej, na którym namalowano gry 
sprawnościowe. Roboty budowlane wykonywane były w okresie wakacji. Od 1 września 2019 roku 
plac zabaw został oddany do użytku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 457.980,53 zł. 
 
 Wykonano remont ul. por. Władysława Klimaszewskiego na odcinku od ul. Bocznej do  
ul. Królewieckiej o długości 105 m. Remont obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm wraz z ustawieniem 
krawężników betonowych 15x30 i regulacją urządzeń podziemnych. Koszt remontu wyniósł 
77.584,88 zł. 
  
 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Mińska Mazowieckiego w okresie od 13 stycznia  
2019 roku do 1 grudnia 2019 roku przeprowadziła 12 praktycznych szkoleń i pokazów z udzielania 
pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w nagłych sytuacjach zagrażających życiu  
i zdrowiu.  

Id: F4B45451-7893-484A-8B52-B790457D551F. Podpisany Strona 14



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2019 rok 
 

Cykl pokazów i ćwiczeń spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta,  
w szczególności podczas plenerowych pokazów skutków pożarów przy wykorzystaniu makiet  
i urządzeń kuchennych (pokazy obejrzało ok. 1800 osób). Uczestnicy szkoleń chętnie zapoznawali się 
z urządzeniami i sprzętem ratowniczym oraz brali czynny udział w ćwiczeniu czynności ratowniczych 
na fantomach i torze przeszkód. Około 500 osób zostało bezpośrednio przeszkolonych z zakresu 
wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz opatrywania ran.  
 Podczas realizacji zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 75.075,21 zł na zakup: 
materiałów medycznych (fantomy, defibrylator z trybem szkoleniowym, materiały opatrunkowe), 
sprzętu ratowniczego (węże pożarnicze, zabezpieczenie kierownicy, zestaw podkładów i klinów, 
gaśnice, koce gaśnicze, czujki tlenku węgla i dymu), zabezpieczenia logistycznego pokazów (m.in. 
namiot, materiały do budowy makiet, zestawy do pozoracji ran, wytwornica i płyn dymu, reflektory) 
umundurowania specjalnego pożarniczego i koszarowego, materiałów edukacyjnych i promocyjnych 
(m.in. ulotki, plakaty, banery, roll-upy, gadżety). 
  
 Na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zrealizowane zostało zadanie „Rolkowisko  
z wypożyczalnią rolek oraz zakupem ramp do wjazdu na rolkach oraz zakup tablicy wyników do 
hokeja na lodzie i rolkach”.  
 W ramach zadania za kwotę 68.000 zł zakupiono następujące rampy: fala (1 szt.), mini rampa 
(1 szt.), grindbox (1 szt.), podesty (2 szt.), kickery (3 szt.), plank rail (1 szt.), podest i grindbox 
rozkładany, schody. Ponadto zakupiono 56 par rolek dla dorosłych i 30 par dla dzieci w zróżnicowanej 
rozmiarówce oraz 28 kasków za kwotę 55.325,40 zł. Zaś za kwotę 26.568 zł zakupiono wielofunkcyjną 
tablicę wyników sportowych o wymiarach 400x150 cm ze sterowaniem bezprzewodowym i zegarem 
LED o wymiarach 100x50 cm. Łącznie na zadanie została przeznaczona kwota 149.893,40 zł 
 W okresie od 4 października do 10 listopada 2019 roku z rolkowiska (czynne w środy, piątki  
i niedziele 19.00-22.00) skorzystało 749 osób, w tym czasie wypożyczono 153 pary rolek i 91 sztuk 
kasków. 
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW i STRATEGII  
 

A. Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025  
 
 Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025 przyjęta Uchwałą Nr XI.118.2015 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku jest najważniejszym dla rozwoju miasta 
dokumentem lokalnym. Strategia wyznacza kluczowe cele i kierunki działania dla rozwoju miasta,  
a także jest punktem wyjścia dla planów i programów szczegółowych.  
 Strategia wskazuje pięć pól szczególnego zainteresowania – obszarów strategicznych –  
w ramach których mieszczą się najważniejsze zdiagnozowane w czasie jej tworzenia problemy. Są to 
obszary współzależne i przenikające się. Dla każdego z tych obszarów wyznaczony został jeden cel 
strategiczny, a w ramach celu kierunki działań grupujące podejmowane w ramach realizacji strategii 
przedsięwzięcia. Cele strategiczne to:  
A. Rozbudowany lokalny rynek pracy, 
B. Sprawny system komunikacji, 
C. Wysokiej jakości otoczenie społeczne, 
D. Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego, 
oraz jako cel horyzontalny: E. Rozwinięte sieci współpracy. 
 
 W 2019 roku realizacja Strategii obejmowała wszystkie kierunki działań – choć z różną 
intensywnością i przybliżyła Mińsk Mazowiecki do spełnienia zamierzonych celów. Realizacja 
odbywała się najintensywniej w wymiarze prospołecznym (cele C i D) oraz w sferze komunikacji - cel 
B. 
  
 Pierwszy cel strategiczny - A. Rozbudowany lokalny rynek pracy - zapisana w Strategii wizja 
Mińska Mazowieckiego w 2025 roku zakłada, że na szczególną atrakcyjność miasta składała się będzie 
m. in. rozwijająca się lokalna przedsiębiorczość. Cel strategiczny - Rozbudowany lokalny rynek pracy, 
służy właśnie realizacji tej wizji i jest odpowiedzią na zidentyfikowane w trakcie diagnozy zagrożenia  
i potencjały miasta w tym zakresie  tj. znaczne uzależnienie od warszawskiego rynku pracy oraz 
wskazane jako potencjał - atrakcyjne położenie miasta w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Cel 
ten skupia się na tworzeniu warunków inwestycyjnych dla nowych firm oraz wspieraniu 
przedsiębiorców już działających na terenie miasta.  
 W ramach celu w 2019 roku prowadzona była stała promocja oferty inwestycyjnej działek  
w południowo-wschodniej część miasta (ul. Chróścielewskiego) na stronie internetowej miasta oraz 
stronie internetowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w bazie ofert inwestycyjnych. Zapewniono 
również wsparcie szkoleniowe i informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw – zorganizowano 
wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego spotkanie informacyjne na temat 
niskooprocentowanych pożyczek finansowanych z funduszy unijnych i bezpłatne konsultacje 
dotyczące funduszy europejskich ze specjalistami z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, 
podczas których każda osoba zainteresowana otrzymaniem dofinansowania mogła dowiedzieć się 
więcej na temat zasad aplikowania do poszczególnych programów i rozliczania dofinansowania. 
Uczestniczono również ze wsparciem informacyjnym w XVII Mińskich Targach Pracy  
i Przedsiębiorczości organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i „Tygodniu Przedsiębiorcy” 
organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 
 Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego A: 
 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Nowozarejestrowane 
podmioty 

15,6 15,3 13,9 14,5 15,1 15,4 b/d 

średnia z lat 2013-2015 średnia z lat 2016-2018  
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gospodarcze na 1000 
mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

14,93 15,00 - 

2. Pracujący na 1000 
mieszkańców 

275 271 269 271 274 276 b/d 

średnia z lat 2013-2015 średnia z lat 2016-2018  

272 274 - 

3.  Zarejestrowani 
bezrobotni 

1728 1446 1263 1016 814 772 748 

 
 Drugi cel strategiczny - B. Sprawny system komunikacji obejmuje działania związane  
z poprawą możliwości przemieszczania się w obrębie samego miasta, jak i działania na rzecz 
kompleksowej organizacji systemu przesiadkowego na potrzeby codziennych migracji w ramach 
aglomeracji. Kompleksowe działania w tym zakresie mają stanowić odpowiedź na wyzwanie wzrostu 
liczby mieszkańców miasta i otoczenia, nasilającego się indywidualnego transportu samochodowego  
i zwiększonej presji na środowisko. „Do 2025 roku, a najpewniej także i później, cel komunikacyjny 
musi być nastawiony na tworzenie alternatyw dla indywidualnego ruchu samochodowego w ramach 
codziennych migracji w mieście i szerzej – wewnątrz aglomeracji” (Strategia, s. 30). 
 W ramach celu w 2019 roku realizowane były przedsięwzięcia budowy, modernizacji  
i rozbudowy istniejących dróg i chodników oraz opracowania niezbędnej na te cele dokumentacji 
projektowej, jak również bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. W 2019 roku wykonano 
roboty budowlane związane z budową ul. Janka Paruzela, Zofii Kalinowskiej, Ignacego 
Paderewskiego; zakończono rozbudowę ul. Osiedlowej oraz budowę ul. Marii Grochowskiej i Hipolita 
Konopki. W 2019 roku rozpoczęto budowę ul. Żwirowej i zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz 
przebudowy zbiorników retencyjnych. Wykonano także budowę oświetlenia ulicznego w ul. Piotra 
Skrzyneckiego i dobudowę oświetlenia w ul. gen. Stanisława Maczka. W 2019 roku miasto przekazało 
Powiatowi Mińskiemu pomoc finansową w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn.: 
„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP PLK 
linii 13 Krusze-Pilawa w miejscowości Mińsk Mazowiecki w ciągu ul. K. Sosnkowskiego  
i A. Chróścielewskiego”. Wykonano prace remontowe na ul. por. Władysława Klimaszewskiego (na 
odcinku od ul. Bocznej do Królewieckiej), ul. Słonecznej i na sięgaczu od ul. Mikołaja Kopernika do  
ul. Jana Heweliusza. 
 
 W 2019 roku intensywnie realizowane były również zadania w ramach kierunku B5. 
Organizacja systemu komunikacji autobusowej.  
 Z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzona została Strefa Płatnego Parkowania (SPP), która 
po jej rozszerzeniu od dnia 1 kwietnia 2018 roku i 1 września 2019 roku obejmuje swym zasięgiem 
ścisłe centrum miasta. Miejsca parkingowe w SPP są płatne od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.30 do 16.30. Mieszkańcom Strefy przysługują karty uprawniające do bezpłatnego parkowania  
w obrębie podstrefy, w której mieszkają. Aby ułatwić korzystanie ze Strefy uruchomiona została 
możliwość zakupu biletu poprzez aplikacje mobilne Skycasch i Pango, w parkometrach (płatność 
gotówką i kartą) oraz możliwość zakupu karty abonamentowej i ryczałtowej.  
 W 2019 roku osoby parkujące w SPP pobrały 430.629 biletów za kwotę 871.566,80 zł. 85,4%  
z tych transakcji dokonano gotówką, a 14,6 % kartą. W porównaniu do roku 2018 zakupiono o 78.787 
biletów więcej, za kwotę 173.681,30 zł. 
 Najwięcej biletów w 2019 roku pobrano z parkometrów: przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 
(31.884 bilety), Kazikowskiego 26 (26.119 biletów), Kościuszki 9 (24.475 biletów) i Konstytucji 3 Maja 
5 (22.300 biletów), zaś najmniej z parkometru przy ul. Zielonej 1 (52 bilety). W 2019 roku wydano 
2271 kart uprawniających do korzystania ze strefy płatnego parkowania. W związku z naruszeniem 
zasad parkowania w SPP wystawiono 9733 wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie 
opłaty za postój pojazdu samochodowego.  
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 W dniu 8 stycznia 2018 roku na terenie miasta została uruchomiona komunikacja miejska 
składająca się z trzech linii autobusowych M1, M2 i M3, które swym zasięgiem objęły całe miasto. 
Autobusy kursują przez 7 dni w tygodniu z częstotliwością co 30 minut w szczycie i co 60 minut poza 
nim. W soboty i niedziele kursy komunikacji są rzadsze. Rozkłady jazdy są stale aktualizowane  
i dostosowywane do zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb oraz rozkładów jazdy PKP. Na terenie 
miasta można korzystać z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej działającej w oparciu o serwis 
internetowy kiedyPrzyjedzie.pl. Dzięki niemu pasażerowie mają dostęp do rzeczywistych odjazdów 
autobusów z dowolnego przystanku komunikacji miejskiej.  
 Bezpłatne przejazdy przysługują: mieszkańcom - posiadaczom Mińskiej Karty Mieszkańca  
(w 2018 roku wydano 9001 takich kart, w 2019 roku dodatkowo 1477 kart), dzieciom, uczniom szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia 21 roku życia, zasłużonym krwiodawcom, 
inwalidom I grupy wraz z opiekunami, inwalidom wojennym i wojskowym, osobom, które ukończyły 
65 rok życia oraz umundurowanym funkcjonariuszom Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej 
podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pozostałe osoby korzystające z komunikacji 
wykupują bilet jednorazowy za 2 zł - normalny i za 1 zł - ulgowy. Bilety miesięczne w obrębie 
wszystkich linii kosztują 60 zł normalny i 30 zł ulgowy. Bilety jednorazowe można zakupić u kierowcy 
realizującego przejazd, zaś bilety miesięczne w Urzędzie Miasta. Ulgi na przejazdy przysługują 
studentom szkół wyższych oraz emerytom i rencistom do ukończenia 65 roku życia.  
 Usługa komunikacji miejskiej realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu autobusów: Karsan ATAK (2 szt.), ZAZ 
A10 (2 szt.) i rezerwowego SCANIA. Kursujące autobusy są niskopodłogowe, przystosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych.  
 Liczba pasażerów komunikacji miejskiej jest trudna do oszacowania ze względu na dużą liczbę 
osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych przejazdów, w tym w szczególności dzieci i uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21 roku życia na podstawie ważnej 
legitymacji szkolnej oraz obywateli polskich, którzy ukończyli 65 rok życia na podstawie dokumentu 
tożsamości, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jednak obserwowana frekwencja w autobusach, jak 
również liczba sprzedanych biletów jednorazowych wynosząca 27.851 szt. (normalnych) oraz 6939 
(ulgowych) świadczy o dużej popularności tego elementu mobilności miejskiej wśród mieszkańców.  
 W marcu 2019 roku została zawarta umowa z PHU Batex Barbara Stępel z Kobyłki na 
prowadzenie kontroli dokumentów przewozu osób w pojazdach komunikacji miejskiej, w tym 
pobieranie opłat dodatkowych, których sposób ustalania określa Uchwała Nr XXXVIII.364.2018 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat 
dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz 
wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki. W 2019 roku przeprowadzono łącznie 935 kontroli, podczas których wystawiono 304 
wezwania do zapłaty za przejazd bez biletu lub uprawnień do darmowego korzystania z komunikacji 
miejskiej wynikających z uchwały Rady Miasta. 
 
Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego B: 
 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Łączna długość 
ścieżek 
rowerowych na 
terenie miasta 

2,4 km 2,6 km 3,8 km 3,8 km 4,7 km 4,7 km b/d 

2. Długość dróg 
miejskich 
budowanych/ 
modernizowanych 
w danym roku 

b/d 0,8 km 0,9 km 0,6 km 1,3 km 1,9 km 1,8 km 
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3.  Łączna liczba 
wydzielonych 
miejsc 
parkingowych na 
terenie miasta 

b/d b/d b/d 4908 (w 
tym 89 
dla os. 

Niepełn
osprawn

ych) 

b/d 5206 (w 
tym 136 
dla osób 
niepełno
sprawny
ch) 

5215 (w 
tym dla 

niepełno
sprawny
ch 136) 

4. Liczba połączeń 
autobusowych 
liniami komunikacji 
miejskiej 

- - - - - 106 106 

 
 Trzeci cel strategiczny - C. Wysokiej jakości otoczenie społeczne, jest to cel wielotematyczny, 
w którym zestaw jedenastu kierunków działań ma wzmacniać jakość życia i tożsamość lokalną. Ten 
cel Strategii dotyczy szeroko rozumianego otoczenia dla funkcjonowania społeczności lokalnej: 
instytucjonalnego, infrastrukturalnego i przestrzennego.  
 W ramach celu w 2019 roku realizowane były zadania inwestycyjne mające wzbogacić 
jakościowo i ilościowo ofertę oświatową miejskich placówek m.in. budowa placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) czy modernizacja bieżni 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.  
 W 2019 roku opracowano także dokumentację projektową budowy Przedszkola Miejskiego 
Nr 2 oraz wykonania otworu drzwiowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. We wrześniu  
2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy tych robót, a w styczniu 
2020 roku zawarto umowę z Zakładem Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURIP” S.A. 
Małogoszcz. Roboty budowlane rozpoczęły się 28 lutego 2020 roku. W ramach zadań inwestycyjnych 
w 2019 roku doposażono plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 6, a także zakupiono urządzenia 
zabawowe oraz klimatyzatory do sal przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 4. Dzięki 
dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku udało się również 
wzbogacić wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej o fortepian półkoncertowy 
klasy mistrzowskiej.  
 W ramach budowy kompleksowego systemu wsparcia aktywności sportowej w 2019 roku 
miasto przeznaczyło środki finansowe w wysokości 18.700 zł na nagrody dla 29 sportowców 
reprezentujących Mińsk Mazowiecki i odnoszących sukcesy w mistrzostwach wojewódzkich, 
międzywojewódzkich, mistrzostwach Mazowsza i Polski. Najwięcej nagród otrzymały osoby trenujące 
Taekwon-do (9 osób) i biorące udział w mistrzostwach pojazdów zabytkowych (6 osób). W 2019 roku 
w ramach zadań inwestycyjnych wykonano przyłącze wodociągowe do stadionu sportowego przy  
ul. Sportowej 1 oraz montaż siatki mesh na budynku Aquaparku i ogrodzenie budynku od strony  
ul. Granicznej. Ponadto zakupiono i zamontowano ciepłomierze obwodowe na obiekcie basenowym 
oraz zakupiono rampy, rolki i wielofunkcyjną tablicę wyników (zadanie realizowane w ramach 
budżetu obywatelskiego). 
  
 W kierunek działań – Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców wpisały się zadania 
realizowane w 2019 roku w ramach projektu „Mińsk Mazowiecki – Miasto inteligentnych dzielnic” 
(konkurs „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców”) tj. diagnoza 
potrzeb mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki. 
 Diagnozowanie potrzeb mieszkańców to identyfikowanie najważniejszych problemów 
utrudniających codzienne funkcjonowanie, ale także wskazanie na kluczowe potencjały, które 
odpowiednio stymulowane mogą pomóc przezwyciężyć istniejące niedobory. W ramach diagnozy 
potrzeb mieszkańców Mińska przeprowadzono 385 bezpośrednich wywiadów oraz zorganizowano 3 
spotkania (z przedstawicielami seniorów, młodzieży i organizacji pozarządowych). Przeprowadzone 
badanie pozwoliło na poznanie odczuć mieszkańców co do jakości życia, ocenę dotychczasowej 
aktywności mieszkańców oraz określenie oczekiwań w zakresie poprawy jakości życia w mieście.  
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 80% badanych osób stwierdziło, ze Mińsk jest bardzo dobrym lub dobrym miejscem do życia, 
uznając za największy atut miasta skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz potencjał rozwoju 
gospodarczego. Jako mocną stronę wskazywano stosunkowo tanie nieruchomości oraz możliwość 
rozwoju zawodowego i środowisko naturalne. Za najbardziej widoczną w ciągu ostatniej dekady  
w mieście zmianę uznano zmodernizowanie ciągów komunikacyjnych, co usprawniło ruch 
samochodowy oraz poprawiło bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Spośród poszczególnych 
aspektów funkcjonowania miasta najlepiej oceniono estetykę przestrzeni publicznej i dostępność do 
zieleni miejskiej, oświatę i opiekę nad dziećmi (szkoły, przedszkola i żłobki) oraz komunikację 
publiczną i infrastrukturę techniczną (wodociągi, kanalizacja). Najgorzej zaś oceniono dostęp do usług 
publicznych np. służby zdrowia, lokalny rynek pracy i sytuację ekologiczną miasta (zanieczyszczenie 
powietrza, rzeki i zbiorników wodnych). W ramach diagnozy oceniano także poziom aktywności  
i zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalnej społeczności. Badani mieszkańcy pozostawali 
stosunkowo bierni w działaniach na rzecz lokalnej wspólnoty, tylko ok. 1/3 z nich deklarowała 
uczestnictwo w minionym roku w działaniach związanych ze sprawami lokalnymi, a najczęstszą formą 
aktywności było włączanie się w dyskusje internetowe na temat tych spraw. Tylko 6% badanych 
działało nieodpłatnie w lokalnej organizacji pozarządowej, a 3% zbierało podpisy pod petycją lub 
interweniowało w Urzędzie Miasta w sprawie dotyczącej kwestii lokalnych. Zdaniem badanych aby 
poprawić poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne należy realizować program 
cyklicznych spotkań konsultacyjnych w sprawach ważnych dla miasta, stworzyć system ankietowy 
umożliwiający głosowanie w ważnych sprawach czy organizować konkursy na najlepsze 
rozwiązania/pomysły wśród mieszkańców i instytucji. Trzecim celem przeprowadzonego badania było 
określenie oczekiwanych zmian i kroków jakie powinny zostać podjęte w zakresie poprawy jakości 
życia w mieście. Badani mieszkańcy wskazali jako jedne z najistotniejszych zagadnień – poprawę 
dostępu do usług publicznych m.in. służby zdrowia, placówek administracji, poprawę sytuacji 
ekologicznej miasta (walka z niską emisją) oraz poprawę sytuacji na rynku pracy i wsparcie lokalnej 
gospodarki. Wśród kwestii, które wymagałyby najszybszych działań naprawczych wskazywano także 
rozwiązanie problemu zwiększonego ruchu samochodowego i skorelowanego z nim braku 
dostępności do miejsc parkingowych oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez rozbudowę systemu 
monitoringu. 
  
 W 2019 roku zrealizowano kilka ważnych przedsięwzięć wpisujących się w kierunek działań – 
Wprowadzenie rozwiązań ekologicznych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dzięki 
dofinansowaniu z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 
zakupiono 4 sensory Airly monitorujące stan powietrza w następujących lokalizacjach: ul. Małopolska 
11, Sosnkowskiego 7, Wyszyńskiego 56 i Przemysłowa 7. Sensory te mierzą w czasie rzeczywistym 
parametry: PM1, PM2,5, PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność, a niektóre również, NO, O, SO  
i CO. Na stronie miasta w zakładce „Sprawdź jakość powietrza w Mińsku Mazowieckim” można 
znaleźć odczyty tych czujników. Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 
niezbędnego do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup i montaż 14 urządzeń grzewczych  
w budynkach komunalnych w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zadanie to jest częścią projektu 
„Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki” w ramach którego dofinansowana zostanie także wymiana 42 kotłów w budynkach 
mieszkańców miasta. Korzystając także ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 
zrealizowano zadanie „Zakup mobilnego systemu pomiarowego do badania zanieczyszczenia 
powietrza wraz z dronem”, w ramach którego zakupiono: platformę (dron) wraz z baterią zapasową  
i wyposażeniem tj. gimbal do kamery, adapter do kamery, dodatkowa ładowarka oraz dodatkowy 
zapas baterii; kamerę światła widzialnego; kamerę termowizyjną oraz laboratorium do pomiaru 
jakości powietrza. Ponadto od lipca 2019 roku zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracownicy Urzędu Miasta w każdą środę 
udzielają informacji o programie „Czyste Powietrze”, doradzają w skompletowaniu poprawnych 
załączników i wypełnieniu wniosku. 
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 W ramach kierunku działań – Uzupełnianie i unowocześnianie infrastruktury technicznej  
w 2019 roku kontynuowano projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim – I etap”, który swoim zakresem objął budowę kanalizacji deszczowej  
w ul. Osiedlowej (dł. kanalizacji - 1382,4 mb), w ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki (łączna 
długość budowanego odcinka - 658 mb) i w ul. Ignacego Paderewskiego (dł. kanalizacji - 82 mb).  
W związku z rozszerzeniem projektu, w 2019 roku możliwe było wykonanie kanalizacji wód 
opadowych w ulicach: Zofii Kalinowskiej i Janka Paruzela oraz rozpoczęcie robót budowlanych 
związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Żwirowej.  
 
Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego C: 
 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Mieszkania oddane 
do użytkowania w 
nowych budynkach w 
mieście 

245 420 287 185 191 368 b/d 

w gminie Mińsk Mazowiecki 

116 87 89 79 74 125 b/d 

2. Liczba ludności 
miasta względem 
2016 roku (pierwszy 
rok realizacji 
Strategii) 

- - - 100 100,2 101,0 b/d 

3. Liczba zameldowań 
na pobyt stały (w 
ruchu wewnętrznym) 
na 1000 
mieszkańców 

16,85 13,98 12,57 11,51 12,00 18,43 b/d 

średnia z lat 2013-2015 średnia z lat 2016-2018  

14,47 13,98 - 

4. Odsetek dzieci w 
wieku 3-5 lat 
objętych opieką 
przedszkolną 

92,4% 94,8% 99,4% 95,7% 102,6% 105,2% b/d 

5.  Liczba wniosków 
składanych za 
pomocą strony 
internetowej i poczty 
elektronicznej 

b/d 331 443 375 1925 2662 3980 

6.  Ćwiczący w klubach 
sportowych na 
10.000 mieszkańców 

- 260 os. - 301 os. - 298 os. - 

7.  Łączna liczba 
mieszkań socjalnych i 
komunalnych 
dostępnych na 
terenie miasta 

b/d 422 410 425 
 

406 438 396 

 
 Czwarty cel strategiczny - D. Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego skupia trzy 
kierunki, które w swoim założeniu obejmują działania inwestycyjne polegające na budowie, 
rozbudowie lub wyposażeniu obiektów mogących służyć spędzaniu wolnego czasu, działania służące 
poprawie komunikacji między poszczególnymi organizatorami oferty spędzania wolnego czasu, jak  
i między organizatorami, a odbiorcami tej oferty oraz działania służące rozbudowie oferty zajęć 
pozaszkolnych kierowanych do młodzieży.  
 W ramach tego celu w 2019 roku wykonany został remont w budynku Miejskiego Domu 
Kultury polegający na dostosowaniu pomieszczeń i instalacji do przepisów przeciwpożarowych.  
Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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 W ramach wzmacniania oferty spędzania wolnego czasu w 2019 roku odbyło się wiele 
przedsięwzięć z zakresu kultury, rozrywki i sportu m.in. sztandarowe imprezy ponadlokalne: Festiwal 
Himilsbacha, Piotra Skrzyneckiego, 4 M, Aleja Gwiazd Literatury, Ogólnopolskie Biegi Uliczne 
„Mazowiecka Piętnastka” oraz liczne inicjatywy o mniejszym zasięgu skierowane do różnych grup 
odbiorców. Podejmowanych było również wiele przedsięwzięć na rzecz rozbudowy oferty zajęć 
pozaszkolnych dla młodzieży. Realizowano zajęcia o charakterze sportowym oraz zajęcia 
pozasportowe m.in organizowane przez MOSiR,  Miejską Bibliotekę Publiczną  i Miejski Dom Kultury 
inicjatywy typu „Wakacje z MOSiR 2019”, „Ferie z MOSiR”, „Wakacje w Czytelni & aQuarium”, „Ferie 
zimowe w Bibliotece”, „Ferie w Pałacu” czy „Wakacje w Pałacu”. 
 
Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego D: 
 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Uczestnicy imprez na 
1000 mieszkańców 

726 1140 2024 1650 1658 867 b/d 

średnia z lat 2013-2015 średnia z lat 2016-2018  

1297 1392 - 

2.  Liczba osób 
uczestniczących w 
zajęciach 
pozalekcyjnych 

b/d 22.158 26.960 27.068 23.265 24.631 27.431 

 
 Cel horyzontalny: E. Rozwinięte sieci współpracy realizowany był przez szereg przedsięwzięć 
umożliwiających budowanie relacji partnerskich Urzędu Miasta z podmiotami publicznymi  
i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta, z gminą Mińsk Mazowiecki  
i partnerami zagranicznymi.  
 W 2019 roku szereg zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, 
kultury, sportu i ekologii zlecanych było organizacjom pozarządowym. Miejskie jednostki 
organizacyjne w realizacji tych zadań intensywnie wspierały organizacje pozarządowe służąc im 
personelem, zapleczem technicznym i wsparciem merytorycznym. Z inicjatywy Urzędu Miasta  
i dyrektorów instytucji kultury powołane zostało Forum Kultury. Grupa mieszkańców 
zaangażowanych w życie miasta została zaproszona do współtworzenia oferty kulturalnej Mińska, tak 
by razem podejmować decyzje na temat działań w zakresie kultury, konsultować pomysły wydarzeń 
itp. Dzięki współpracy Miasta, Fundacji EBU i młodzieży szkolnej powstała Międzyszkolna Inicjatywa 
Samorządowa. 26 lutego 2019 roku w Miejskiej Szkole Artystycznej odbył się pierwszy zorganizowany 
przez Międzyszkolną Inicjatywę Samorządową bankiet samorządowy, w którym wzięli udział 
nastoletni i dorośli samorządowcy z Mińska Mazowieckiego. To innowacyjne wydarzenie było 
pierwszym krokiem do budowania przestrzeni dla dialogu między młodzieżą a osobami decydującymi 
o sprawach miasta.  
 W ramach współpracy z gminą Mińsk Mazowiecki w 2019 roku przedstawiciele samorządów 
podpisali umowę o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu „Mińsk Mazowiecki – miasto 
inteligentnych dzielnic” w konkursie „Human Smart Cities”. Realizacja tego projektu w 2019 roku 
objęła diagnozę mieszkańców 4 sołectw gminnych: Huta Mińska, Stojadła, Targówka i Karolina. 
Przeprowadzono 40 indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz zorganizowano 4 spotkania dla 
mieszkańców tych sołectw. 
 Spośród partnerów zagranicznych, w 2019 roku aktywne działania podejmowane były  
z litewskim Telsiai, czeskim Krnov i francuskim Saint-Egreve. Mińskie delegacje dwukrotnie gościły  
w litewskim Telsiai, w dniach 12-14 lipca 2019 roku z okazji uroczystości związanych z 800-leciem 
Żmudzi oraz w dniach 4-6 października 2019 roku w ramach corocznego spotkania miast siostrzanych. 
W czerwcu 2019 roku francuskie Saint-Egreve odwiedziła mińska delegacja, która wzięła udział  
w festiwalu muzycznym w ramach łączenia Europy z okazji „Święta muzyki”. 8 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 wzięło udział w Międzynarodowym Obozie Sportowym 
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w czeskim Krnov; III i IV miejsce zajęli młodzi sportowcy (rocznik 2007 i 2008) w Międzynarodowym 
Turnieju Piłkarskim „Telsiai City Cup”. 
 

B. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025  
 
 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025 w obowiązującym 
brzmieniu został przyjęty Uchwałą Nr XXVII.250.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 
2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki do roku 2025. 
 Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym narzędziem prowadzenia 
rewitalizacji, czyli kompleksowego procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, skoncentrowanego terytorialnie i prowadzonego poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. GPR wpisuje się w proces realizacji Strategii 
Rozwoju Miasta, w której zapisana została potrzeba wykreowania wysokiej jakości otoczenia 
społecznego m.in. poprzez rewitalizację przestrzeni miasta.  
 Podstawą do opracowania GPR było wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 
rewitalizacji czyli obszarów o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta, na których planowane były 
działania rewitalizacyjne, a które cechowało wysokie natężenie negatywnych zjawisk w szczególności 
w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej.  Obszar rewitalizacji w podziale na 
dwa podobszary wyznaczony został uchwałą Nr XVII.185.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
27 czerwca 2016 roku. Obszar ten znajduje się w centralnej i wschodniej części miasta.  
 Gminny Program Rewitalizacji wyznacza cele i kierunki działań mające służyć wzmocnieniu 
funkcji społecznych i gospodarczych oraz integracji przestrzennej obszaru rewitalizacji. W GPR 
wskazanych zostało 17 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i 11 grup, w których zebrane 
zostały pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Są to projekty infrastrukturalne i działania 
społeczne, które są wzajemnie komplementarne i zmierzają do osiągnięcia założonych celów 
rewitalizacji.  
 
 W 2019 roku sporządzony został raport z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki za lata 2016-2018. W raporcie opisana została realizacja celów 
szczegółowych i kierunków działań wyznaczonych w GPR.  
  
 Cel szczegółowy – wzmocnienie funkcji gospodarczych realizowany był przy pomocy 
projektów dedykowanych w szczególności obszarowi rewitalizacji, ale także poprzez działania  
o charakterze ogólnomiejskim. W ramach przedsięwzięcia 9.13 zgłoszone zostały dwa projekty 
wzmacniające funkcje gospodarcze obszaru rewitalizacji poprzez wyrównywanie możliwości 
edukacyjnych: budowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Mińsku Mazowieckim oraz przebudowa 
stołówki i kuchni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Obydwa projekty zostały zrealizowane  
w całości, a obiekty oddane do użytku. Obydwie inwestycje oprócz tego, że realizują cele społeczne, 
są też odpowiedzią na problem niskiej aktywności zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Założono, że lepsza dostępność do opieki nad małymi dziećmi w przedszkolach miejskich oraz 
możliwość zapewnienia większej liczbie dzieci ciepłego posiłku w ciągu dnia ułatwią niepracującym 
rodzicom z obszaru rewitalizacji powrót na rynek pracy. Podobną rolę w przyszłości odegrać ma 
zaplanowana na lata 2019-2021 budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 w ramach Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Dąbrówki 10. W 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowa, 
a w lutym 2020 rozpoczęły się prace budowlane związane z budową przedszkola. 
 Na terenie podobszaru A i podobszaru B duży problem infrastrukturalny stanowił stan sieci 
kanalizacyjnej. Z punktu widzenia wzmacniania funkcji gospodarczych szczególne znaczenie miała 
budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w podobszarze A przy ul. Huberta. Dotychczasowa sieć 
była przestarzała, o zbyt małej przepustowości i nieszczelna, co dodatkowo skutkowało 
przedostawaniem się ścieków do środowiska. Modernizacja została wykonana w całości. Wpływ 
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projektu na wzmocnienie funkcji gospodarczych obszaru rewitalizacji może być rozpatrywany  
w kategoriach poprawy uzbrojenia terenów inwestycyjnych i produkcyjnych w mieście oraz 
stworzenia dodatkowej zachęty do inwestowania na tym obszarze.   
 
 Cel szczegółowy – wzmocnienie funkcji społecznych obszaru rewitalizacji realizowany był  
w większości przy pomocy projektów ogólnomiejskich, wykorzystując zasadę, że działań 
dedykowanych osobom wymagającym wsparcia nie można ograniczyć wyłącznie do osób z obszaru 
rewitalizacji.  
 Założone w GPR wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej opierało się przede 
wszystkim o prowadzone przez jednostki miasta i organizacje pozarządowe zajęcia animacyjne, 
warsztaty, spotkania tematyczne, wydarzenia kulturalne, szkolenia skierowane zarówno do 
młodzieży, jak i starszych odbiorców. Przykładem wzrostu aktywności mieszkańców miasta były 
konsultacje budżetu obywatelskiego. Liczba mieszkańców biorących udział w I edycji budżetu 
obywatelskiego wyniosła 1883 osoby, w II edycji – 3154 osoby (wzrost o 40%), zaś w III edycji – 4288 
osób. 
 GPR zakłada, że wsparcie aktywności sportowej na obszarze rewitalizowanym będzie oparte  
z jednej strony na modernizacji istniejących lub budowie nowych obiektów infrastruktury sportowej, 
a z drugiej na działaniach upowszechniających aktywność fizyczną. Biorąc pod uwagę ogromne 
znaczenie sportu w wychowaniu młodego pokolenia oraz jego wartość cywilizacyjną, kulturową  
i społeczną, założono, że sport będzie pomocny w wyrównywaniu szans pomiędzy osobami 
mieszkającymi na obszarze rewitalizacji oraz poza nim, a także w promowaniu nawyków i zachowań 
prozdrowotnych. W 2019 roku modernizacji obiektów sportowych towarzyszyły działania promujące 
aktywność ruchową oraz organizacja różnych zajęć sportowych np. wakacje i ferie z MOSiR, 
Mazowiecka Piętnastka, olimpiada przedszkoli, początek ferii z parkour, tydzień z parkour.  
W 2019 roku zmodernizowana została bieżnia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, wykonano 
nową nawierzchnię, zeskocznię do skoku w dal i rzutnię do pchnięcia kulą.  
 Jednym z ważniejszych przedsięwzięć zapisanych w GPR jest rozwój funkcji miejskich na 
terenie byłego poligonu wojskowego w podobszarze rewitalizacji B. Były poligon uznany został za 
strategiczny obszar rozwojowy, szczególnie z punktu widzenia możliwości lokalizacji funkcji 
mieszkaniowych i towarzyszących im usług, a przede wszystkim szansy na rozproszenie lokali 
komunalnych i socjalnych zlokalizowanych obecnie m.in. w sąsiedniej części miasta przy  
ul. Warszawskiej 250. W dłuższym horyzoncie czasowym zagospodarowanie w/w terenu, realizacja 
placówek handlowo-usługowych na nowym osiedlu mieszkaniowym ma podnieść jakość życia, 
przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej na obszarze rewitalizacji i stworzyć nowe miejsca 
pracy. Dotychczas zakończono I etap inwestycji – wybudowano 4 zespoły budynków socjalnych  
w zabudowie kontenerowej, łącznie 32 mieszkania socjalne. W ramach inwestycji zostały wykonane 
również  32 miejsca parkingowe, chodniki, drogi wewnętrzne oraz place utwardzone pod kontenery 
na odpady stałe, teren został oświetlony i ogrodzony. W 2019 roku wykonano oświetlenie przy  
ul. Skrzyneckiego. W 2019 roku dokonano również szacowania wartości opracowania dokumentacji 
projektowej budowy bloków socjalnych w budownictwie wielorodzinnym tradycyjnym, jednak środki 
finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na zlecenie wykonania tej dokumentacji okazały się 
niewystarczające. 
 Realizacji kierunku - Przestrzeń społeczna na rzecz aktywizacji obszaru rewitalizacji w całości 
dedykowane było przedsięwzięcie 9.10: Bezpieczne przestrzenie do wypoczynku i rekreacji.  
W 2019 roku wybudowano na podobszarze rewitalizacji A plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3. 
Natomiast mieszkańcy podobszaru B, którzy w badaniach ankietowych wskazywali na niską estetykę 
przestrzeni międzyblokowych, brak miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego oraz niskie poczucie 
bezpieczeństwa zostali objęci projektem „Mińsk Mazowiecki – Miasto inteligentnych dzielnic”.  
W ramach tego projektu przy udziale mieszkańców powstanie dokumentacja projektowa oraz 
zostanie wykonana wzorcowa przestrzeń publiczna przy ul. Warszawskiej 250. W 2019 roku 
realizowany był pierwszy etap projektu – diagnoza potrzeb mieszkańców miasta, mieszkańców gminy 
Mińsk Mazowiecki i potencjalnych mieszkańców miasta. 

Id: F4B45451-7893-484A-8B52-B790457D551F. Podpisany Strona 24



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2019 rok 
 

  
 Celowi szczegółowemu – wzrost integracji przestrzennej obszaru rewitalizacji - zostały 
przypisane dwa kierunki działań skupiające przedsięwzięcia  mające na celu ukierunkowanie 
aktywności organizacji pozarządowych „do” obszaru rewitalizacji oraz inwestycje mające służyć 
usprawnieniu przemieszczania się i integracji mieszkańców.  
 Główne przedsięwzięcie przypisane temu celowi wiąże się z realizowaną od kilku lat 
rewaloryzacją terenów zieleni w centrum Mińska (przedsięwzięcie 9.1). Dotychczas uporządkowano  
i zagospodarowano tereny zieleni w parku miejskim, wykonano remont i przebudowę alei 
parkowych, wybudowano nową kładkę, dokonano rozbiórki oczyszczalni ścieków położonej w parku, 
odbudowano zieleń na odzyskanym terenie po oczyszczalni, odmulono koryto i zabezpieczono przed 
rozmywaniem oraz erozją oba brzegi rzeki Srebrnej, wymieniono oświetlenie parku wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, wymieniono ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo wykonano rewaloryzację terenów 
zieleni na Placu Stary Rynek, zamontowano 2 fontanny pływające oraz 2 słupki blokujące wjazd na 
dziedziniec przy MDK. W 2019 roku wykonywano prace pielęgnacyjne nasadzeń dokonanych w latach 
wcześniejszych.  
 Kompleksowa modernizacja parku i stworzenie z niego atrakcyjnej enklawy rekreacji  
i odpoczynku w mieście zwiększyło integrację mieszkańców, a także korzystnie wpłynęło na 
zwiększenie aktywności społecznej. Aktywność społeczna na terenie parku jest silnie związana ze 
zlokalizowany tam Miejskim Domem Kultury, który również został objęty działaniami 
modernizacyjnymi. Przeprowadzono prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku, wykonano 
wentylację i klimatyzację, zakupiono sprzęt w celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej 
MDK. W 2019 roku w Miejskim Domu Kultury kontynuowane były prace remontowe. Wykonano 
prace zabezpieczające i dostosowujące budynek do wymogów przeciwpożarowych.  
 Jednym z najważniejszych przedsięwzięć sprzyjających integracji obszaru rewitalizacji oraz 
ogólnie przestrzeni całego miasta było uruchomienie komunikacji miejskiej. Od 2018 roku 
funkcjonują trzy linie autobusowe (M1, M2 oraz M3), które obsługują łącznie 60 przystanków 
rozlokowanych w przestrzeni całego miasta. Równolegle z komunikacją autobusową wprowadzono 
strefę płatnego parkowania na terenach, na których występował deficyt miejsc postojowych.  
W 2019 roku strefa płatnego parkowania została poszerzona o teren przy Szkole Podstawowej Nr 1 
oraz wprowadzony został nowy obszar II stanowiący podstrefę 4 – SPP (P4) w okolicy targowiska 
miejskiego obejmując obszar ograniczony ul. Targową, Chełmońskiego, 11 Listopada i Topolową.  
 

C. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki  

na lata 2013-2020  
 
 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-
2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/266/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia  
2013 roku. 
 Program zawiera w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego 
zasobu mieszkaniowego miasta, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne; analizę 
potrzeb oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali wynikający z ich stanu technicznego; 
planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych. Program  określa także zasady polityki czynszowej, warunki 
obniżania czynszu, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta, a także wysokość kosztów z tym związanych w poszczególnych 
latach. 
 
 Zasobem mieszkaniowym miasta zarządza Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku 
Mazowieckim zgodnie ze Statutem Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckiej 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.25.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
16 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim. 
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 W 2019 roku plan dochodów i wydatków na gospodarkę mieszkaniową miasta Mińsk 
Mazowiecki prezentował się następująco: 
1) dochody w kwocie 1.357.495 zł, z czego uzyskano 1.268.883,99 tj. 93,50 % planu; 
2) wydatki w kwocie 3.139.814 zł, z czego wydatkowano 3.065.399,42 zł tj. 97,60 % planu. 
 Uzyskane dochody pochodziły z wpłat mieszkańców z tytułu czynszu oraz opłat niezależnych 
od właściciela - miasta Mińsk Mazowiecki za dostawę do lokali mieszkaniowych i użytkowych 
stanowiących zasób miasta, energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór ścieków i nieczystości ciekłych. 
Kwota 17.042,50 zł to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat, przy planowanych na 2019 rok – 
42.500 zł.  
 Poprawa ściągalności należności mieszkaniowych w  2019 roku to poza wzrostem dochodów 
obywateli, efekt: 
1) 25 postępowań sądowych, w tym 6 o eksmisję; 
2) 18 postępowań komorniczych; 
3) 314 szt. wysłanych wezwań do zapłaty. 
 
 Wydatki związane z zasobem mieszkaniowym miasta Mińsk Mazowiecki w 2019 roku 
dotyczyły m. in.: 
1) opłat za media dla potrzeb mieszkańców zasobu mieszkaniowego – 220.000 zł; 
2) remontu elewacji z ociepleniem budynków zasobu mieszkaniowego miasta przy ul. Chełmońskiego 
20, ul. Huberta 5, ul. Stankowizna 19 oraz dokończenia termomodernizacji budynku przy  
ul. Piłsudskiego 27 wykonane jako zadanie inwestycyjne za kwotę 248.900 zł; 
3) remontu zasobu mieszkaniowego za kwotę 399.900 zł, w tym: 
a) remontu opróżnionych mieszkań – 20 lokali, 
b) wymiany urządzeń (okna, drzwi, wyposażenie) – 38 szt., 
c) remontu dachów i awarii – 8 szt., 
d) rozbiórki budynków – 5 szt. (3 oficyny na ul. Kościelnej 4 oraz 2 budynki ul. Warszawska 250), 
e) napraw i remontów drobnych i bieżących. 
4) opłat na rzecz budżetu Zarządu Gospodarki Komunalnej (opłata za wywóz odpadów, podatek od 
nieruchomości) – 111.200 zł; 
5) podatku od towarów i usług VAT – 3400 zł; 
6) opłat za administrowanie i koszty mediów w lokalach miasta zarządzanych przez wspólnoty 
mieszkaniowe – 456.700 zł; 
7) zakupu usług na rzecz mieszkańców (konserwacje, kanalizacja, dystrybucja energii elektrycznej, 
ubezpieczenia, itp.) – 332.500 zł; 
8) odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom z wyrokiem eksmisyjnym – 86.700 zł. 
 
 Problematyka odszkodowań od lat ciąży finansom miasta. Beneficjentami systemu 
odszkodowawczego są lokatorzy, którzy mimo wyroków eksmisyjnych nadal mieszkają  
w dotychczasowych lokalach, ponieważ miasto nie posiada lokali, do których właściciel mógłby 
najemców wyeksmitować. Takich spraw Zarząd Gospodarki Komunalnej prowadzi 30, z czego 10 
spraw lokatorów, którzy płacą odszkodowania właścicielom lokali oraz 20 spraw lokatorów, którzy 
nie uiszczają opłat pomimo nielegalnego zajmowania lokalu. Podjęte działania doprowadziły do: 
1) uzyskania wyroków sądowych pozwalających na rozpoczęcie egzekucji z 7 zakończonych spraw;  
2) 6 spraw czeka na termin w sądzie; 
3) 7 spraw jest w przygotowaniu do postępowania sądowego. 
W 2019 roku zaproponowano 5 rodzinom lokale socjalne umożliwiając tym samym opuszczenie lokali 
objętych wyrokami eksmisyjnymi. Z tych ofert skorzystała jedna rodzina. 
 
 W ramach uchwały Nr XXXIX.372.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca  
2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności  
o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 3562) w trakcie 2019 roku, wniesiono 11 podań o umorzenie należności 
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lokatorskich, 10 podań mimo wezwań do uzupełnienia braków umorzono, a 1 osoba zrezygnowała  
z umorzenia należności. 
 W 2019 roku złożono 8 podań o rozłożenie należności budżetowych na raty, z tej liczby, 
pomimo wezwań, 6 osób nie uzupełniło braków niezbędnych do rozpatrzenia wniosków, 1 osoba 
zrezygnowała z ubiegania się o rozłożenie na raty, a 1 osobie udzielono ulgi rozkładając zadłużenie na 
24 raty. 
 
W 2019 roku zostały odzyskane i ponownie zasiedlone lokale w wyniku: 
1) śmierci najemców – 4 szt.; 
2) eksmisji – 1 szt.; 
3) dobrowolnego opuszczenie lokalu – 6 szt.; 
4) zamiany – 9 szt. 
 
 Aktualnie miasto Mińsk Mazowiecki dysponuje 396 lokalami mieszkalnymi, w tym 121 
mieszkania to lokale socjalne. Lokale mieszkalne pozostające we własności miasta Mińsk Mazowiecki, 
na koniec 2019 roku zajmowało 1052 osoby. 
 
 W 2019 roku złożono 58 wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, z tego 37  
o lokal komunalny i 21 o lokal socjalny. Na uzupełniającej liście do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego znalazło się 12 wnioskodawców, w tym 7 rodzin na najem socjalny. Tym samym 
do końca 2019 roku na liście znajduje się 35 nazwisk, w tym 11 rodzin oczekujących na lokal socjalny. 
 

D. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki  
 
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki został przyjęty Uchwałą  
Nr III.26.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015 roku. 
 Głównym celem programu jest określenie polityki ekologicznej miasta, natomiast cele 
szczegółowe odnoszą się do ograniczenia emisji substancji i energii, ochrony zasobów środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu, racjonalnego gospodarowania środowiskiem oraz zwiększenia 
aktywności obywatelskiej i stanu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta.  
 
 W 2019 roku realizacja poszczególnych celów szczegółowych i operacyjnych odbywała się 
następująco: 
1) cel szczegółowy: Ograniczenie emisji substancji i energii. 
a) cel operacyjny: Osiągnięcie lepszej jakości wód.  
 
 Od 2017 roku Miasto realizuje projekt pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami 
opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap" w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu 
wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 
naturalne i monitoring środowiska”, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest 
realizowany w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 18 sierpnia 2017 roku nr POIS.02.01.00-00-
0008/17-00. W roku 2019 w ramach projektu zakończono budowę sieci kanalizacji deszczowej  
w ulicach: Grochowskiej, Konopki, Osiedlowej, Kalinowskiej, Paruzela, Paderewskiego oraz 
rozpoczęto budowę systemu odwodnienia w ulicy Żwirowej. Bezpośrednim celem projektu jest 
poprawa gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta poprzez budowę kanalizacji 
deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Celem nadrzędnym projektu jest natomiast poprawa 
środowiska naturalnego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Cele pośrednie projektu to: poprawa 
jakości życia mieszkańców, zmniejszenie wydatków publicznych w związku z koniecznością ingerencji 
służb ratowniczych w wyniku podtopień i powodzi, ochrona stanu technicznego budynków 
zlokalizowanych w obszarze oddziaływania projektu. 
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 W 2019 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach modernizacji 
istniejących oraz budowy nowych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej wykonało zadania 
inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej o długości 2077,46 mb i sieci kanalizacji 
sanitarnej o długości 328,31 mb w ulicach: Siedleckiej, 1 Maja, Plac Dworcowy, Grochowskiej, 
Małopolskiej, Mickiewicza, Konstytucji 3 Maja, Wiejskiej, Szpitalnej za łączna kwotę 1.616.868,30 zł. 
W latach 2020-2022 planowane są kolejne modernizacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  
w tym m.in. ul. Nadrzecznej, Zygmuntowskiej, Krótkiej, Budowlanej, Chełmońskiego, Szpitalnej, na 
osiedlu w rejonie ul. Armii Krajowej, sieci wody surowej (ok. 2 km). 
 
 W 2019 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przejęło od spółki Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. prawa własności sieci wodociągowej  
w ul. Sosnkowskiego oraz przejęło sieci wodociągowe zlokalizowane na osiedlu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Kolejarz i na osiedlu Sosnowa. 
 Ponadto PWiK Sp. z o.o. realizowało fazę przygotowawczą inwestycji polegającą na 
opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w ulicach: Małaszczyckiej, Zygmuntowskiej i Królewieckiej, od ul. Szpitalnej wraz  
z łącznikiem z ul. Grzeszaka, w osiedlu Klonowa od ul. Ludowej. Nowe inwestycje związane z budową 
sieci zwłaszcza kanalizacyjnej zapewnią mieszkańcom możliwość podłączenia swoich budynków  
i rezygnację z poboru wody ze studni lokalnych oraz z użytkowania szamb. 
  
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi inwestycje, mające na celu 
eliminacje nieszczelności sieci zwłaszcza kanalizacyjnej, niwelując infiltrację wód gruntowych do 
kanalizacji i eksfiltrację ścieków do środowiska gruntowego. W 2019 roku Spółka przeprowadziła 
inwestycję pn. „Przebudowa kolektora sanitarnego „0” etapy 0 i II, która obejmowała odcinki od 
oczyszczalni ścieków do ul. Chochołowskiej oraz od ul. Łąkowej do ul. Warszawskiej. Podczas etapu 0 
i II zmodernizowano łącznie 1801,98 mb kolektora sanitarnego. Była to kontynuacja działań 
wykonanych w 2015 roku, kiedy to zrealizowany został etap I  tej inwestycji. Wykonywana renowacja 
kolektora sanitarnego „0” odbyła się metodą bezwykopową z zastosowaniem technologii rękawa 
termoutwardzalnego. Metoda ta polegała na wprowadzeniu przez studzienki kanalizacyjne 
elastycznego rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi, zapewniła 
ona całkowite uszczelnienie przewodu rurowego kolektora oraz wszystkich studni rewizyjnych. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 2.987.325,50 zł. 
 W 2019 roku w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Informatycznego dokonano 
wdrożenia i integracji kontroli dostępu na obiektach Spółki oraz uruchomiono platformę systemowo-
sprzętową. W 2019 roku kontynuowane było także wdrażanie modelu hydraulicznego. W 2019 roku 
odebrane zostały dwa etapy zadania na łączną kwotę netto 814.300 zł, na ostatni III etap Spółka 
podpisała aneks wydłużający termin realizacji umowy do dnia 28 lutego 2020 roku. W ramach aneksu 
Spółka otrzymała 100 godzin bezpłatnych konsultacji w okresie pierwszych miesięcy eksploatacji 
produktu.  
 W 2019 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie  
z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na etap 0 i II inwestycji pn. 
„Przebudowa kolektora sanitarnego „0” w kwocie 1.273.138 zł.  
 
b) cel operacyjny: Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia emisji 
pyłów i odorów. 
  
 W 2019 roku zakupiony został mobilny system pomiarowy do badania zanieczyszczenia 
powietrza wraz z dronem. Bezzałogowy statek powietrzny (dron) służy do przenoszenia laboratorium 
do pomiaru jakości powietrza oraz kamery termowizyjnej i kamery światła widzialnego. Na zadanie to 
miasto uzyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” w wysokości 47.064 zł. Emisja  
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z domowych kotłów, pieców i kominków stanowi główne źródło zanieczyszczenia powietrza, kontrola 
nad tym co jest spalane, w jakich urządzeniach i w jakich warunkach jest podstawą przeciwdziałania 
zanieczyszczeniu powietrza. 
 W 2019 roku podpisane zostały umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie 
niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”  
w wysokości 765.139,65 zł. Głównym celem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na 
terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. W ramach projektu zamontowanych zostanie 42 szt. kotłów  
o łącznej mocy 1,17 MW.  
 W trakcie roku Straż Miejska podejmowała doraźne działania, reagując na zgłaszane przez 
mieszkańców podejrzenia spalania odpadów w kotłowniach lub paleniskach. Przeprowadzono 121 
kontroli, w trakcie których ujawniono 13 przypadków spalania odpadów w piecach c.o., nałożono 6 
mandatów, 6 osób pouczono z art. 191 w związku z art. 155 ustawy o odpadach oraz sporządzono 1 
wniosek o ukaranie do sądu. 
 W 2019 roku Miasto aktywnie działało na rzecz zmniejszenia niskiej emisji powstałej na 
skutek komunikacji liniowej poprzez rozwój komunikacji miejskiej oraz zachęcanie mieszkańców do 
korzystania z tej formy transportu. Powiększona została istniejąca w mieście Strefa Płatnego 
Parkowania. 
 Zarząd Gospodarki Komunalnej w 2019 roku dokonywał regularnego zamiatania ulic wraz ze 
zraszaniem co znacząco redukowało zanieczyszczenia pod względem ich ilości jak i składu 
fizykochemicznego.  
  
 W 2019 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. zrealizowało szereg inwestycji 
zmierzających do ograniczenia emisji substancji oraz osiągnięcia lepszej jakości powietrza m.in. 
poprzez budowę przyłączy cieplnych do budynków o długości 662,3 mb za łączną kwotę 673.937,25 zł 
oraz przebudowę sieci cieplnej o długości 312,6 mb za kwotę 476.654,87 zł. Ponadto 
przeprowadzono remont ciepłowni przy ul. Jana Pawła II 10 oraz wykonano wewnętrzną i zewnętrzną 
instalację gazową do ciepłowni gazowej przy ul. Skrzyneckiego 6. Inwestycja ta pozwoliła na zmianę 
zasilania ciepłowni gazowej z gazu płynnego LPG na gaz ziemny G250. 
 W roku 2019 PEC Sp. z o. o. kontynuowało realizację inwestycji pn.: „Budowa 
elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”. Spółka w roku 2018 złożyła wniosek o dofinansowanie 
realizacji tej inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji, konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-003/17. W dniu 18 grudnia 2018 roku została 
podpisana z NFOŚiGW umowa o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w formie dotacji. W dniu 
27 marca 2019 roku podpisana została umowa z Konsorcjum firm: Introl – Energomontaż Sp. z o.o.  
z siedzibą w Chorzowie oraz Ferox Energy Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na realizację 
inwestycji. Wartość podpisanego kontraktu to 30.743.850 zł. Wykonawca zobowiązał się wybudować 
oraz oddać do użytkowania obiekt do dnia 30 czerwca 2020 roku. W dniu 23 kwietnia 2019 roku 
została podpisana umowa z firmą Safege Oddział w Polsce na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 
dla zadania pn. „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”. Wartość podpisanej umowy 
wyniosła 419.897,40 zł. W dniu 9 maja 2019 roku podpisana została umowa z NFOŚiGW  
o dofinansowanie inwestycji w formie pożyczki w wysokości do 14.021.320 zł celem uzupełnienia 
wkładu własnego. W dniu 30 maja 2019 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o. o. 
uzyskało pozwolenie na budowę obiektu elektrociepłowni. W dniu 14 czerwca 2019 roku rozpoczęto 
roboty budowlane. W roku 2019 wykonano zasadnicze obiekty budowlane  wraz z zamontowaniem 
dwóch kompletnych agregatów CHP i innych ważnych elementów elektrociepłowni.  
 
 W 2019 roku Uchwałą Nr VI.43.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki przyjęto „Program 
ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Głównym celem programu jest likwidacja 
źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW niespełniających wymagań „ekoprojektu” w sektorze 
komunalno-bytowym, sektorze usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
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Realizacja programu odbywać się będzie poprzez cele cząstkowe: akcje informacyjne uświadamiające 
mieszkańcom miasta zagrożenia środowiskowe wynikające z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki 
energetycznej w budynkach; wskazanie kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia 
energii na cele grzewcze; wskazanie korzyści ekonomicznych z eksploatacji nowoczesnych 
wysokosprawnych urządzeń grzewczych oraz wskazanie źródeł finansowania tych zadań. 
 W 2019 roku realizowano działania informacyjne o podjętej przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego i obowiązującej od 11 listopada 2017 roku Uchwale Nr 162/17 w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwale antysmogowej”. 
Zamieszczano informacje na stronie internetowej, prowadzono akcje edukacyjne dla dzieci  
w szkołach i przedszkolach.  
 
c) cel operacyjny: Minimalizacja wytwarzania oraz składowania odpadów oraz osiągnięcie 
maksymalnych poziomów odzysku odpadów 
 
 W 2019 roku zdemontowanych i przekazanych do utylizacji zostało 3141 m2,  
tj. 37,690 Mg pokryć dachowych, wykonanych z płyt cementowo – azbestowych, w różnym stopniu 
uszkodzenia. Na powyższe zadanie Miasto uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 6443,55 zł, pozostałą kwotę realizacji 
zadania w wysokości 7501,75 zł pokryto z budżetu miasta. O dofinansowanie w ramach tego zadania 
mogli ubiegać się właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta (osoby fizyczne), na 
których nie była prowadzona działalność gospodarcza.  
 W 2019 roku przeprowadzona została aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie miasta. Na powyższe zadanie uzyskano dotację z Ministerstwa Przedsiębiorczości  
i Technologii w wysokości 18.900 zł, pozostałą kwotę realizacji zadania w wysokości 5700 zł pokryto  
z budżetu miasta. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest została przeprowadzona wraz z ich 
oceną stanu technicznego, a pozyskane dane zostały wprowadzone do Bazy azbestowej prowadzonej 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Dokonana inwentaryzacja sprzyjać ma 
sprawowaniu ścisłego nadzoru nad eliminacją azbestu ze środowiska. 
  
 Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta, na których zamieszkują  
i nie zamieszkują mieszkańcy i na których powstają odpady komunalne mają możliwość selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych „u źródła”. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta prawidłowe prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, popiół i żużel z palenisk domowych, 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady należy zbierać w pojemnikach/workach 
stosując poniższe zasady: papier – pojemnik/worek koloru niebieskiego, szkło – pojemnik/worek 
koloru zielonego, tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek 
koloru żółtego, odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – 
pojemnik/worek koloru brązowego, niesegregowane odpady – pojemnik/worek koloru czarnego, 
pozostałe odpady dla każdej frakcji zbieranej odrębnie – pojemnik/worek z napisem określającym 
rodzaj odpadów. 
 Na terenie miasta funkcjonuje stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej, do którego właściciele nieruchomości w ramach 
uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą dostarczać selektywnie zebrane 
odpady komunalne takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające 
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biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 
 Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki nie ma możliwości przetwarzania wytworzonych 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych ulegających 
biodegradacji oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno–biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Zapisy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nakładają na podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 
Odebrane z obszaru miasta niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w 2019 roku trafiały do  
instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP prowadzonych 
przez: 
a) MPK PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce: 
- Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Studziankach,  
- Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do 
kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w miejscowości Ławy, gmina Rzekuń; 
b) Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. - Instalacje mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
  
 Odbierane z obszaru miasta odpady komunalne są poddawane innym niż składowanie 
procesom przetwarzania, w wyniku czego miasto osiąga poziomy wskazane w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów. Poziomy recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w poszczególnych latach wyniosły (%): 
 

 Określony w Rozporządzeniu (%) Osiągnięty przez miasto Mińsk 
Mazowiecki (%) 

2012 rok 10 10,53 

2013 rok 12 21,19 

2014 rok 14 25,31 

2015 rok 16 17,31 

2016 rok 18 21,83 

2017 rok 20 26,17 

2018 rok 30 51,60 

2019 rok 40 b/d 

 
 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki jako jedno z ważniejszych działań 
wskazuje prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej właściwego postępowania  
z odpadami komunalnymi. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych prowadzone są na spotkaniach władz Miasta z mieszkańcami, poprzez 
dostarczanie mieszkańcom broszur dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi oraz ulotek informujących, jak prawidłowo segregować odpady komunalne, jak 
również w szkołach miejskich na zajęciach lekcyjnych. Szczegółowe informacje są także zamieszczane 
w gazecie samorządowej MIM oraz na stronie internetowej miasta. W Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych osoby dostarczające posegregowane odpady komunalne mogły 
otrzymać materiały promujące PSZOK, takie jak kubki, koszulki i torby ekologiczne z nadrukiem. 
Celem promowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podczas odbioru odpadów 
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mieszkańcy otrzymują kolorowe worki z napisem określającym rodzaj odpadów. Ponadto  
w 2019 roku miasto zakupiło i wyposażyło swoje placówki oświatowe w kompostowniki celem 
kompostowania wytworzonych bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 
 
d) cel operacyjny: Zapobieganie skutkom awarii przemysłowych. 
 W 2019 roku zintegrowano istniejący miejski system ostrzegania i alarmowania ludności  
o zagrożeniach obejmujący 9 syren elektronicznych, stację pogodową, detektor do wykrywania 
skażeń chemicznych, detektor do wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz centralę sterująco-
kontrolną z systemem Województwa Mazowieckiego.  
 
2) cel szczegółowy: Ochrona zasobów środowiska i krajobrazu. 
a) cel operacyjny: Ochrona przyrody i krajobrazu. 
 W 2019 roku Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał nasadzenia drzew w pasach drogowych 
ulic: róg Chełmońskiego i Tuwima, Okrzei, Kazikowskiego, Dąbrówki, Grzeszaka, róg Chełmońskiego  
i 11 Listopada. Ponadto Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał obsadzenia różami okrywowymi 
zieleńców w pasach drogowych ulic: Topolowa, róg Chełmońskiego i Tuwima, Chełmońskiego, 
Parkowa, Kopernika, Okrzei, Spółdzielcza, Żwirowa, Chrobrego, Kazikowskiego, Dąbrówki, róg 
Chełmońskiego i 11 Listopada, 11 Listopada, 1 PLM Warszawa. Wykonano również obsadzenia 
roślinami sezonowymi i kwiatowymi: rabat, donic, kwietników, rond, zieleńców w pasach drogowych, 
donic z ławkami, rzeźby kwiatowej. 
 Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał projekty i koncepcje: obsadzeń kwiatowych 
(wiosennych i letnich) rabat, donic, kwietników i rond, obsadzeń kwiatowych kwietników w parku 
miejskim, obsadzeń zieleńców w pasach drogowych, obsadzeń donic z ławkami, rzeźby kwiatowej, 
obsadzeń roślinami sezonowymi donic, kwietników, rond i zieleńców w pasie drogowym. 
 W 2019 roku Zarząd Gospodarki Komunalnej zajmował się bieżącym utrzymaniem zieleni oraz 
porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, usuwaniem martwych i zagrażających 
bezpieczeństwu drzew z parku, skwerów i pasów zieleni ulicznej wraz z przygotowaniem projektów 
nasadzeń zastępczych. 
 
3) cel szczegółowy: Racjonalne gospodarowanie środowiskiem  
a) cel operacyjny: Usprawnienie zarządzania środowiskiem 
 W 2019 roku Uchwałą Nr IV.31.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki przyjęto Miejski Plan 
Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030 z perspektywą do roku 2090.
 Cel strategiczny zapisany w tym dokumencie brzmi następująco: społeczność miasta jest 
przygotowana na nadchodzącą zmianę klimatu, sprawnie łagodzi jej skutki i zapobiega ich 
wystąpieniu przy akceptowalnych kosztach ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Miejski 
Plan Adaptacji zakłada realizację i osiągnięcie  następujących celów szczegółowych: ochronę zdrowia 
mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, w szczególności fal upałów 
(program „W cieniu parasola”), ochronę mienia prywatnego i publicznego oraz infrastruktury 
komunalnej przed nadmiarem wody, w sytuacjach ekstremalnych opadów (program „Sucha stopa”), 
tworzenie i wzmocnienie infrastruktury zielonej i błękitnej na terenie miasta (program „Zielony 
parasol”). 
 

E. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki  
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki w obowiązującym brzmieniu 
przyjęty został Uchwałą Nr XVII.189.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca  
2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem o charakterze strategicznym, 
zawierającym szczegółową analizę energetyczną stanu miasta na rok bazowy 2010, pod kątem 
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identyfikacji zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej (odnawialne i nieodnawialne) oraz 
nośniki wtórne tj. ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

 
Celem PGN jest przedstawienie zakresu możliwych do realizacji działań zmierzających do 

ograniczania zużycia energii końcowej we wszystkich sektorach na terenie miasta, a co za tym idzie  
redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na 
poprawę jakości życia mieszkańców miasta.  

 
Strategiczne cele działań w ramach PGN to: 

1) zmniejszenie emisji CO2 w stosunku do roku bazowego,  
2) wzrost udziału energii odnawialnej w zużywanej energii końcowej,  
3) ograniczenie zużycia energii końcowej przez odbiorców,  
4) obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
 
Cele szczegółowe PGN obejmują:  
1) realizację konkretnych rozwiązań w istniejących i planowanych budynkach użyteczności publicznej 
sprowadzających się do: termomodernizacji obiektów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
do zaspokajania potrzeb energetycznych obiektów i osób pracujących w tych obiektach, wymiany 
źródeł ogrzewania budynków na bardziej efektywne i mniej emisyjne, racjonalizacji zużycia energii 
elektrycznej przez m.in. wymianę źródeł światła; 
2) podejmowanie w budownictwie mieszkaniowym, zarówno wielorodzinnym jak i jednorodzinnym 
działań zmierzających również do: termomodernizacji obiektów, wykorzystywania OZE do 
zaspokajania potrzeb energetycznych budynków i ich mieszkańców, racjonalizacji zużycia energii 
elektrycznej przez m.in. wymianę źródeł światła; 
3) zastępowanie w gospodarstwach domowych starego, zużytego sprzętu AGD nowym, bardziej 
efektywnym energetycznie; 
4) wykorzystywanie instalacji prosumenckich opartych na OZE dla zabezpieczenia własnych potrzeb 
energetycznych oraz innych użytkowników energii. 
 
W roku 2019 zrealizowano szereg inwestycji związanych z poprawą jakości powietrza i ograniczeniem 
niskiej emisji: 
1) Zadania prowadzone przez Straż Miejską - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Straż 
Miejska przeprowadziła 121 kontroli dotyczących spalania odpadów w piecach c.o. Obszarem 
objętym kontrolą był teren całego miasta. Nałożono 6 mandatów, a w 6 przypadkach pouczono 
mieszkańców o zakazie spalania odpadów. W jednym przypadku złożono wniosek o ukaranie do sądu. 
2) Akcje edukacyjne prowadzone przez szkoły. 
3) Działania prowadzone przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim: 
a) przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Stankowizna: powierzchnia użytkowa - 
325,80 m2, liczba lokali mieszkalnych - 6, rozpoczęcie zadania – 15 lipiec 2019 roku, zakończenie 
zadania – 30 wrzesień 2019 roku, wydatkowano – 79.984,80 zł, 
b) przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Chełmońskiego: powierzchnia użytkowa – 
283,30 m2, liczba lokali mieszkalnych - 8, rozpoczęcie zadania – 1 sierpień 2019 roku, zakończenie 
zadania – 20 wrzesień 2019 roku, wydatkowano – 31.500 zł, 
c) przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Huberta: powierzchnia użytkowa –  
350,23 m2, liczba lokali mieszkalnych - 15, rozpoczęcie zadania – 10 lipiec 2019 roku, zakończenie 
zadania – 30 listopad 2019 roku, wydatkowano – 79.580 zł, 
d) przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Piłsudskiego: powierzchnia użytkowa –  
435 m2, rozpoczęcie zadania – 5 grudzień 2018 roku, zakończenie zadania – 15 maj 2019 roku, 
wydatkowano – 63.425 zł, 
4) Działania prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 
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a) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ul. Klonowej - nowy odbiorca: długość przyłącza – 
41 mb, rozpoczęcie zadania – 15 kwiecień 2019 roku, zakończenie zadania 27 maj 2019 roku, 
wydatkowano 49.646 zł; , 
b) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ul. Piłsudskiego - nowy odbiorca: długość 
przyłącza – 8 mb, rozpoczęcie zadania – 15 kwiecień 2019 roku, zakończenie zadania – 19 czerwiec 
2019 roku, wydatkowano – 16.666 zł, 
c) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ul. Spółdzielczej - nowy odbiorca: długość 
przyłącza – 308 mb, rozpoczęcie zadania – 23 kwiecień 2019 roku, - zakończenie zadania –  
26 czerwiec 2019 roku, wydatkowano – 349.446 zł, 
d) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ul. Siennickiej - nowy odbiorca: długość przyłącza 
– 75 mb, rozpoczęcie zadania – 15 kwiecień 2019 roku, zakończenie zadania – 19 czerwiec 2019 roku, 
wydatkowano 56.071 zł, 
e) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ul. Chełmońskiego - nowy odbiorca: długość 
przyłącza – 155 mb, rozpoczęcie zadania – 24 lipiec 2019 roku, zakończenie zadania – 26 wrzesień 
2019 roku, wydatkowano 140.205 zł, 
f) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ul. Budowlanej - nowy odbiorca: długość przyłącza 
–  75,3 mb, rozpoczęcie zadania – 24 czerwiec 2019 roku, zakończenie zadania – 4 październik  
2019 roku, wydatkowano 61.903,25 zł, 
g) przebudowano sieć cieplną przy ul. Kopernika i ul. Jana Pawła II o łącznej  długość 312,6 mb, 
rozpoczęcie zadania – 4 kwiecień 2019 roku, zakończenie zadania 31 październik 2019 roku, 
wydatkowano – 476.654,87 zł, 
h) wykonano wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazową do ciepłowni gazowej przy  
ul. Skrzyneckiego 6 w Mińsku Mazowieckim, rozpoczęcie zadania – 26 lipiec 2019 roku, zakończenie 
zadania – 26 listopad 2019 roku, wydatkowano – 56.211 zł, 
i) przeprowadzono bieżące remonty ciepłowni przy ul. Jana Pawła II 10, wydatkowano 470.332,15 zł, 
j) kontynuowano realizację inwestycji pn. „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” –  
w 2019 roku wykonano zasadnicze obiekty budowlane wraz z zamontowaniem dwóch kompletnych 
agregatów CHP i innych ważnych elementów elektrociepłowni. 
5) Działania prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: 

na terenie oczyszczalni ścieków realizowany jest odzysk energii w postaci biogazu. Spalając biogaz 
(ok. 62% CH4) wytwarzana jest energia cieplna i elektryczna która wykorzystywana jest na cele 
własne instalacji oczyszczalni ścieków, co znacząco pomniejsza koszty oczyszczania ścieków. 
Urządzenia oczyszczalni wyposażone są w filtry i chłodnice eliminujące emisję szkodliwych związków  
i nadmierną temperaturę spalin. Rozpoczęta w 2019 roku inwestycja pn. „Kompleksowe rozwiązanie 
systemu gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim" zapewni 
m.in. ograniczenie energochłonności procesów technologicznych oraz zwiększenie odzysku biogazu, 
w celu zwiększenia produkcji ciepła i energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne oczyszczalni, zaś 
rozpoczęta w 2019 roku modernizacja SUW Kędzierak przewiduje m.in. zlikwidowanie kotłowni 
miałowej i zapewnienie ogrzewania obiektu inwerterową, jednostopniową pompą ciepła.  

 

F. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
 
 Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mińsk Mazowiecki został przyjęty Uchwałą  
Nr VI.43.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 roku. 
 Głównym celem programu jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW 
niespełniających wymagań „ekoprojektu” w sektorze komunalno-bytowym, sektorze usług i handlu 
oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez 
cele cząstkowe: uświadomienie mieszkańcom miasta zagrożeń środowiskowych wynikających  
z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej w budynkach (akcja informacyjna); wskazanie 
kierunków działań prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele grzewcze; wskazanie 
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korzyści ekonomicznych z eksploatacji nowoczesnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych oraz 
wskazanie źródeł finansowania tych zadań. 
 W 2019 roku podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej 
emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”  
w wysokości 765.139,65 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa IV „Przejście na 
gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 
4.3.1. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektów: 
„Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych”. Głównym celem tego  projektu jest 
redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta. W ramach projektu zamontowanych 
zostanie 42 szt. kotłów o łącznej mocy 1,17 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych wyniesie 174 tony równoważnika CO2.  
 Miasto aktywnie działa na rzecz zmniejszenia niskiej emisji powstałej na skutek komunikacji 
liniowej.  Rozwój komunikacji miejskiej oraz atrakcyjne ulgi w przejazdach zachęcają mieszkańców do 
korzystania z tej formy transportu. Przejazdy są bezpłatne dla posiadaczy Mińskiej Karty Mieszkańca 
oraz dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia 21 roku życia, 
zasłużonych krwiodawców, inwalidów I grupy, inwalidów wojennych i wojskowych, 
umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej podczas 
wykonywania obowiązków służbowych oraz osób, które ukończyły 65 rok życia. Dla pozostałych osób 
ceny biletów w obrębie jednej linii wynoszą odpowiednio: 2 zł normalny, 1 zł ulgowy. 
 W 2019 roku powiększona została istniejąca w mieście Strefa Płatnego Parkowania, która 
swym zasięgiem obejmuje obecnie ścisłe centrum miasta. Głównym celem funkcjonowania Strefy 
Płatnego Parkowania jest zapewnienie jak najczęstszej rotacji pojazdów na parkingach miejskich. SPP 
obsługiwana jest przez 67 parkometrów oraz 3 osoby kontrolujące. Od momentu funkcjonowania 
płatnych miejsc parkingowych w sposób widoczny zwiększyła się liczba wolnych miejsc do 
zaparkowania oraz w większym stopniu przywrócono przestrzeń pieszym przez uspokojenie ruchu w 
centrum. Mieszkańcy miasta również dostrzegają zmniejszenie ruchu komunikacyjnego, jak również 
mniejszą ilość pojazdów parkujących w centrum spoza terenu miasta. Duże zainteresowanie 
komunikacją miejską świadczy również o zmianie nawyków kierowców, którzy coraz chętniej 
korzystają z transportu miejskiego. Strefa płatnego parkowania pośrednio wpływa na zmniejszenie 
zanieczyszczeń emitowanych przez ruch samochodowy. 
 Jednostki organizacyjne miasta swoimi działaniami  także wspierały realizację Programu 
ograniczenia niskiej emisji. W 2019 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. 
przeprowadziło szereg inwestycji na rzecz ograniczenia emisji substancji oraz osiągnięcia lepszej 
jakości powietrza, np.: budowa przyłącza cieplnego do budynków przy: ul. Klonowej, Piłsudskiego, 
Spółdzielczej, Siennickiej, Chełmońskiego, Budowlanej. Ponadto dokonano przebudowy sieci cieplnej 
przy ul. Kopernika i Jana Pawła II, wykonano wewnętrzną i zewnętrzną instalację gazową do 
ciepłowni gazowej przy ul. Skrzyneckiego, inwestycja ta pozwoliła na zmianę zasilania ciepłowni 
gazowej z gazu płynnego LPG na tańszy gaz ziemny G250, przeprowadzono bieżące remonty  
w ciepłowni przy ul. Jana Pawła II 10. Zarząd Gospodarki Komunalnej w 2019 roku przeprowadził 
termomodernizacje budynków przy ul. Stankowizna, Chełmońskiego, Huberta, oraz Piłsudskiego.  
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od dawna zajmuje się produkcją energii 
ze źródeł odnawialnych poprzez uzyskiwanie ciepła w kotłowni biogazowej. Od roku 2015 Spółka 
produkuje energię elektryczną i cieplną w kogeneracji. Urządzenia te są wyposażone w filtry  
i chłodnice eliminujące emisję szkodliwych związków i nadmierną temperaturę spalin. Obecnie 
realizowane są kolejne inwestycje intensyfikujące te działania. Inwestycja pn. „Kompleksowe 
rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim" 
zapewni m.in. ograniczenie energochłonności procesów technologicznych oraz zwiększenie odzysku 
biogazu w celu zwiększenia produkcji ciepła i energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne 
oczyszczalni. Przewiduje się, że po realizacji inwestycji, ilość wyprodukowanej ze ścieków i osadów 
energii cieplnej i elektrycznej w 90% zaspokoi potrzeby oczyszczalni ścieków. Kolejnym 
przedsięwzięciem jakie PWiK Sp. z o.o. zamierza zrealizować jest modernizacja SUW Kędzierak. 

Id: F4B45451-7893-484A-8B52-B790457D551F. Podpisany Strona 35



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2019 rok 
 

Podczas tej budowy zostanie m.in. zlikwidowana kotłownia miałowa. Ogrzewanie obiektu po 
modernizacji zapewni inwerterowa, jednostopniowa pompa ciepła o mocy 14-59 kW.  

 

G. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 

2030 z perspektywą do roku 2090 

 
 Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030  
z perspektywą do roku 2090 został przyjęty Uchwałą IV.31.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 21 stycznia 2019 roku. 
 Miejski Plan Adaptacji (MPA) jest dokumentem strategicznym, diagnozującym wrażliwość 
przestrzeni miejskiej na prognozowane zmiany klimatu oraz wskazującym optymalne kierunki działań 
obniżających presję klimatyczną. Inicjatywa ta wpisuje się w politykę klimatyczną kraju, podążając za 
wytycznymi rządowego programu „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Miasta wskazane są tam jako obszary 
priorytetowe, dla których należy wdrożyć priorytetowe działania adaptacyjne w najbardziej 
wrażliwych na zmiany klimatu obszarach i sektorach. Strategia wchodzi w skład ramowej polityki Unii 
Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, której celem jest poprawa odporności państw 
członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu. Celem działań jest lepsze przygotowanie do 
ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcja związanych z tym kosztów 
społeczno - ekonomicznych.  
 MPA składa się z 3 części: prognozy klimatu w 2 horyzontach – do 2030 oraz 2090 roku, 
diagnozy wrażliwości miasta oraz ryzyka klimatycznego i rekomendacji działań adaptacyjnych.  
 Realizacja wizji zapisanej w MPA: społeczność Mińska Mazowieckiego sprawnie  
i odpowiedzialne odpowiada na zmiany klimatu, zamierza się osiągną poprzez cel strategiczny i cele 
szczegółowe. 
 Przyjmuje się następujący cel strategiczny: Społeczność miasta jest przygotowana na 
nadchodzącą zmianę klimatu, sprawnie łagodzi jej skutki i zapobiega ich wystąpieniu przy 
akceptowalnych kosztach ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Cele szczegółowe to: 
1) Ochrona zdrowia mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych,  
w szczególności fal upałów (program „W cieniu parasola”) - istotą tego celu jest stworzenie systemu, 
który pozwoli ostrzegać mieszkańców przed zjawiskami ekstremalnymi, wyposażyć ich w narzędzia do 
ochrony przed tymi zjawiskami oraz wspomóc w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Do realizacji celu 
przyczyni się z jednej strony prowadzenie działań edukacyjnych na temat charakteru i skali zagrożeń 
związanych z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, a z drugiej strony wdrożenie systemu 
informacji dotyczącego zjawisk ekstremalnych, jak i postępowania w czasie ich występowania. 
2) Ochrona mienia prywatnego i publicznego oraz infrastruktury komunalnej przed nadmiarem wody 
w sytuacjach ekstremalnych opadów (program „Sucha stopa”) - realizacja tego celu to przede 
wszystkim stworzenie lub odtworzenie systemów gospodarowania wodą deszczową w mieście. To 
także uwzględnienie w procesie przygotowania, konsultowania oraz realizacji planów przestrzennego 
zagospodarowania konsekwencji zmian klimatu i to zarówno wynikających z długoletnich trendów, 
jak i coraz częstszych oraz o większej sile ekstremalnych zjawisk atmosferycznych związanych z wodą. 
Szczególnie ważnym jest zwrócenie uwagi na zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią,  
a także budowanie systemu pozwalającego kontrolować przepływy wody. 
3) Tworzenie i wzmocnienie infrastruktury zielonej i błękitnej na terenie miasta (program „Zielony 
parasol”) - zwrócenie uwagi na konieczność równoprawnego traktowania infrastruktury zielonej  
i błękitnej w stosunku do infrastruktury technicznej oraz terenów zabudowanych. Infrastruktura 
zielona i błękitna z jednej strony jest instrumentem łagodzenia i adaptacji do zmiany klimatu,  
a z drugiej strony jest nimi zagrożona oraz wymaga ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami 
atmosferycznymi, np. suszą lub porywistymi wiatrami czy nadmiernym opadem śniegu. Dokonująca 
się zmiana w podejściu do tej infrastruktury każe także zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia 
usług ekosystemów. Dotyczy to takich usług jak: warunki do zaopatrzenia w żywność dobrej jakości, 
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zaopatrzenie w wodę pitną i drewno, regulacja klimatu i ochrona przed naturalnymi zagrożeniami, 
kontrola erozji gleb czy miejsce rekreacji. 
  
 Plan adaptacji obejmuje bardzo szeroki wachlarz działań, zarówno miękkich (edukacyjnych, 
informacyjnych), jak i twardych (inwestycyjnych), dotykających praktycznie wszystkich obszarów 
funkcjonowania miasta. 
 Miejska infrastruktura techniczna, na którą składają się m.in. kanalizacja deszczowa, 
kanalizacja sanitarna, oczyszczalnia ścieków wymaga dostosowania w zakresie przyjmowania dużych 
ilości wód deszczowych zwłaszcza podczas ekstremalnych opadów, które w wyniku postępujących 
zmian klimatycznych są zjawiskiem nasilającym się. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. wprowadziło stałe działania związane z ograniczaniem zezwoleń na odprowadzanie wód 
opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez odpowiednie zapisy na etapie wydawania warunków 
technicznych. Jednocześnie wskazywana jest konieczność retencjonowania wód opadowych na 
nieruchomościach mieszkalnych w tym deweloperskich, usługowych i zakładów przemysłowych. 
Systematycznie przeprowadzane są kontrolę nieruchomości w zakresie sposobu odprowadzania wód 
opadowych. Niestety z  przeprowadzonych już inspekcji wynika, że duża część  gospodarstw 
odprowadza wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, a w efekcie końcowym na oczyszczalnię 
ścieków. Właściciele tych nieruchomości są zobowiązywani do przebudowy niewłaściwych podłączeń 
i kontrolowani w tym zakresie. Spółka współpracuje z miastem w obszarze zagospodarowania wód 
opadowych. Nowe inwestycje zwłaszcza drogowe, gdzie powstają nowe systemy odprowadzania wód 
deszczowych uwzględniają już retencjonowanie deszczówki w zamkniętych lub otwartych 
zbiornikach. 
 Zmiany klimatyczne odznaczają się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, a do nich należą 
również upalne okresy letnie. W tym czasie następuje wzrost zapotrzebowania na wodę. Dobowa 
zdolność produkcyjna wszystkich stacji uzdatniania wody w naszym mieście wynosi 8600 m3/d. 
Obecnie niejednokrotnie występują już rozbiory dobowe przekraczające 8 tys. m3/d. W 2019 roku  
(12 czerwca) odnotowano dobowe zapotrzebowanie na wodę dla miasta w ilości 8485 m3/d. Dlatego 
PWiK Sp. z o.o. rozpoczęła już inwestycję związaną z modernizacją SUW Kędzierak pod kątem 
zwiększenia zdolności produkcyjnych oraz w zakresie poszukiwania dodatkowych źródeł wody. 
 

H. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2019 rok 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
na terenie miasta Mińsku Mazowieckim na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr VI.40.2019 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 roku. Program ten obejmuje m.in. zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, odławianie 
bezdomnych zwierząt, sterylizację albo kastrację zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej  
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Na realizację programu w 2019 roku 
przewidziano kwotę 140.000 zł. Kwota ta została przeznaczona w szczególności na: 
1) odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie ich i umieszczanie w schronisku oraz 
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt – 85.000 zł; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 20.000 zł; 
3) zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów – 
30.000 zł; 
4) inne wydatki – 5000 zł. 
  
 W 2019 roku odłowiono 45 psów zgłoszonych przez mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki 
jako bezdomne: 
1) 42 psy zostały adoptowane; 
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2) 3 psy trafiły do schroniska. 
Koszt realizacji zadań związanych z odławianiem bezdomnych zwierząt, przetrzymywaniem ich  
i umieszczaniem w schronisku oraz zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w 2019 roku wyniósł 38.554,57 zł. 

 
W celu realizacji zadań dotyczących opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmiania oraz zapobiegania bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację podpisano 
dwie umowy o realizację zadania publicznego: 
1) umowę nr GK.6140.8.2019 pod tytułem: „Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”; 
2) umowę nr GK.6140.9.2019 pod tytułem: „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację 
albo kastrację wolno żyjących kotów na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”. 
Umowy zostały zawarte dnia 13 maja 2019 roku z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
– Viva! w Warszawie i obejmowały termin realizacji od dnia 9 maja 2019 roku do dnia 31 grudnia 
2019 roku. 

Zadanie dotyczące opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta miało na celu 
utrzymanie odpowiedniej jakości populacji tych zwierząt poprzez m. in. regularne ich dokarmianie 
oraz zapewnienie wody do picia. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. 
Regularnie dokarmiano ok. 200 wolno żyjących kotów będących pod opieką wolontariuszek Fundacji 
Viva! oraz 22 społecznych karmicieli kotów. 

W celu dokarmiania zwierząt zakupiono 3190 kg karmy. Dwie wolontariuszki Fundacji Viva! 
oraz wolontariuszka z terenu miasta zajmowały się: zakupem karmy, dokarmianiem kotów, 
nawiązywaniem kontaktu z karmicielami, dystrybucją karmy, budową domków dla kotów, dbałością  
o stan zdrowotny populacji. Wolontariusze rozwozili karmę tym karmicielom, którzy osobiście nie 
mogli jej odebrać ze względu na wiek czy niepełnosprawność. Na zadanie przeznaczono kwotę  
20.000 zł. 
 Zadanie dotyczące ograniczenia bezdomności kotów i utrzymania ich prawidłowego stanu 
liczebnego i zdrowotnego realizowane było poprzez zabiegi sterylizacji oraz kastracji. Zakładane cele 
realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Wykonano 200 zabiegów sterylizacji kotek i 40 
zabiegów kastracji kotów. Dzięki zabiegom sterylizacji i kastracji, a także dzięki leczeniu i dokarmianiu 
zwierząt nastąpiła poprawa warunków bytowania kotów wolno żyjących. Wśród karmicieli 
propagowano zabiegi sterylizacji oraz kastracji jako najbardziej humanitarne sposoby ograniczenia 
populacji zwierząt bezdomnych. Zwiększona została również świadomość mieszkańców miasta na 
temat możliwości kontroli populacji stad osiedlowych oraz korzyści z tego płynących.  Realizacja w/w 
zadania polegała na odławianiu, dostarczaniu do lecznic, poddawaniu zabiegom, a następnie 
wypuszczaniu w dotychczasowe miejsce bytowania kotów wolno żyjących z terenu miasta. Na 
zadanie przeznaczono kwotę 30.000 zł. 
 Pismem z dnia 24 czerwca 2019 roku Przychodnia Weterynaryjna „Na Skraju”, ul. Topolowa 4 
lok. 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki przedstawiła ofertę dotyczącą leczenia kotów wolno żyjących na 
terenie miasta przed wykonaniem u nich zabiegów sterylizacji i kastracji. Leczeniu zostało poddanych 
8 kotów wolno żyjących. Na zadanie przeznaczono kwotę 5000 zł. 

 

I. Program „Rodzinny Mińsk”  
 

Program „Rodzinny Mińsk” został wprowadzony Uchwałą Nr XXXI/305/13 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013 roku. 

Realizacja programu, w tym zapewnienie rodzinom wielodzietnym świadczeń wynikających  
z tego programu, realnie przyczynia się do tworzenia dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny 
wielodzietnej, promowania takiego modelu rodziny i pozytywnego jej wizerunku. Działania  
i świadczenia dla rodzin w ramach programu przyczyniają się także do wzmacniania rodziny 
wielodzietnej i przeciwdziałania jej wykluczeniu, wyrównania szans rozwojowych i życiowych dzieci  
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i młodzieży z tych rodzin, tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi oraz tworzenia 
dobrych warunków do rozwoju każdego dziecka. 

Programem objęte są rodziny wielodzietne (w tym rodziny zastępcze) zamieszkałe w Mińsku 
Mazowieckim, bądź wskazujące w zeznaniu podatkowym Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce 
zamieszkania, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 
18 lub do 24 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę, niezależnie od sytuacji 
materialnej.  

 
W 2019 roku złożonych zostało 55 nowych wniosków o wydanie Mińskiej Karty Dużej 

Rodziny, na podstawie których wydano 265 nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych.  
W sumie na dzień 31 grudnia 2019 roku do programu „Rodzinny Mińsk” przystąpiło łącznie 488 
rodzin, dla których łącznie wydano 2403 karty. Pokazuje to stały wzrost liczby osób zainteresowanych 
posiadaniem Mińskiej Karty Dużej Rodziny. W 2018 roku kartę posiadali członkowie 433 rodzin,  
a w 2017 roku 375 rodzin.  

W 2019 roku liczba partnerów programu „Rodzinny Mińsk” wynosiła 60. Program wspierały 
podmioty niepubliczne deklarujące posiadaczom Mińskiej Karty Dużej Rodziny wieloprocentowe 
zniżki na oferowane przez nich towary i usługi. Liczba Partnerów w porównaniu do lat poprzednich 
utrzymywała się na zbliżonym poziomie i pomimo rezygnacji z partnerstwa przez niektóre firmy 
(najczęściej z powodu likwidacji,  upadłości przedsiębiorstwa lub zmiany zakresu oferowanych usług  
i towarów) do programu dołączali nowi przedsiębiorcy. W 2019 roku do programu dołączyło 2 
nowych partnerów tj. Centrum Medyczne Complex-Med Sp. z o.o. oraz Uczniowski Klub Sportowy 
Duet.  

 
Dzięki programowi „Rodzinny Mińsk” osoby posiadające Mińską Kartę Dużej Rodziny miały   

w miejskich jednostkach organizacyjnych prawo do ulgi: 
1) w wysokości 50% od ceny biletu wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom 
Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz od ceny biletu wstępu na 
wszystkie obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji; 
2) w wysokości 25% w opłacie za świadczenia miejskich (samorządowych) przedszkoli w zakresie 
przekraczającym podstawę programową. 
 
W 2019 roku członkom rodzin wielodzietnych udzielono następujących ulg: 
1) Miejski Dom Kultury –  6797,50 zł; 
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji –  36.232,14 zł, 
3) Miejska Biblioteka Publiczna –  9,35 zł, 
4) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2271,25 zł, 
5) Przedszkole Miejskie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 –  626,50 zł, 
6) Przedszkole Miejskie Nr 3 – 1362,50 zł, 
7) Przedszkole Miejskie Nr 4 – 1914,58 zł,  
8) Przedszkole Miejskie Nr 5 – 3295,25 zł, 
9) Przedszkole Miejskie Nr 6 – 1348,50 zł. 

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińska Mazowieckiego z dnia  
27 czerwca 2016 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w 2019 roku ulga dla rodzin wielodzietnych wyniosła 177.796 zł. 

 
Łącznie kwota ulg udzielonych przez miejskie jednostki organizacyjne i miejskie przedszkola 

oraz kwota zwolnień z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od dnia  
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku wyniosła 231.653,57 zł. Dla porównania w 2018 roku z tego 
samego tytułu udzielono zniżek w wysokości 169.091,38 zł. 
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1 września 2019 roku w naszym mieście podczas pikniku sportowo-rekreacyjnego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji pod hasłem „Dookoła Globu” świętowany był uroczyście Szósty Miński 
Dzień Rodziny.  

 

J. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki  

na lata 2017-2021  
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata  
2017-2021 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII.268.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
27 marca 2017 roku. 

Strategia określa najważniejsze cele mające zapewnić bezpieczeństwo socjalne mieszkańcom 
miasta oraz wskazuje kierunki działań zmierzających do poprawy warunków zaspokajania potrzeb 
przez wybrane kategorie osób i rodzin. Strategia wyznacza ogólne cele i działania w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych, natomiast w wielu obszarach są one szczegółowo określane 
w innych dokumentach, w tym: Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki, Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Mińsk Mazowiecki, 
Programie Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki, Programie Wsparcia i Aktywizacji 
Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki oraz Programie Aktywności Lokalnej. 
Jednostką odpowiedzialną za koordynację Strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 
W ramach realizacji celu strategicznego 1 - Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu  

i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby  
i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb,  
a także udziela pomocy w zapewnieniu warunków bytowych odpowiadających godności człowieka. 
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej są objęte szeregiem form wsparcia np. 
pomocą pieniężną w formie wypłaty różnego rodzaju zasiłków, pomocą w naturze np. w formie 
talonów do sklepów, zakupu opału czy odzieży, pomocą w formie usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych, szeroko rozumianą praca socjalną, a w przypadku 
konieczności sprawowania stałej, całodobowej opieki, skierowaniem do domu pomocy społecznej. 
Duże znaczenie dla zaspokojenia podstawowych potrzeb niektórych osób objętych wsparciem 
pomocy społecznej ma pomoc w formie gorącego posiłku. Poza formami pomocy wynikającymi  
z ustawy o pomocy społecznej w 2019 roku klienci Ośrodka objęci byli wsparciem np. w formie 
paczek świątecznych dla dzieci organizowanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

W roku 2019 kontynuowano działalność funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Klubu Integracji Społecznej „Aktywni”.  

W ramach działalności Klubu prowadzone były prace społecznie użyteczne. Łącznie do prac 
skierowano 21 osób bezrobotnych, liczba osób wykonujących prace była ruchoma. Ostatecznie prace 
społecznie użyteczne zakończyło 14 osób. Wypracowano łącznie 4658 godzin.  
Prace wykonywane były w następujących miejskich jednostkach organizacyjnych: 
1. Miejski Dom Kultury – łącznie 6 osób bezrobotnych (proste prace porządkowe wokół i wewnątrz 
obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin), 
2. Muzeum Ziemi Mińskiej – łącznie 8 osób bezrobotnych (proste prace porządkowe wokół obiektu, 
prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin), 
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  - łącznie 4 osoby bezrobotne (proste prace porządkowe wokół  
i wewnątrz obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin), 
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - łącznie 3 osoby bezrobotne (proste prace opiekuńcze wobec 
osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, pomoc w rodzinach otrzymujących świadczenie „Za 
życiem”). 
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 Instrument ten jest cennym narzędziem aktywizacji społeczno-zawodowej. Efektem 
trzyletniej realizacji programu jest podjęcie zatrudnienia i powrót na otwarty rynek pracy przez 4 
uczestników prac społecznie użytecznych. 

 
W związku z realizacją celu operacyjnego dotyczącego pomocy osobom zagrożonym 

bezdomnością i bezdomnym w 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał osobom 
bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pomocy finansowej i rzeczowej w szerokim zakresie. Było 
to przede wszystkim zapewnienie posiłku (w jadłodajni), schronienia (Ośrodek pokrywał koszty 
pobytu), zasiłki celowe m.in. na zakup leków czy zakup odzieży i obuwia. W 2018 roku do schroniska 
skierowanych zostało 20 bezdomnych, a w 2019 - 25 bezdomnych wyraziło zgodę na przebywanie  
w schronisku. Pracownicy socjalni kładli szczególny nacisk na to, aby osoby bezdomne były 
ubezpieczone np. przez mobilizowanie ich do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, a jeśli nie 
było takiej możliwości wydawane były decyzje administracyjne przyznające tym osobom uprawnienia 
do świadczeń zdrowotnych. 

Z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością prowadzona była szeroko rozumiana 
praca socjalna. Pracownicy socjalni we współpracy ze Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji, 
szczególnie w okresie zimowym monitorowali miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. Praca 
socjalna była również prowadzona z uwagi na występujący wśród bezdomnych problem z alkoholem. 
Osoby z tym problemem były motywowane do podjęcia terapii. Z osobami bezdomnymi były 
zawierane kontrakty socjalne mające na celu mobilizowanie tych osób do zmiany swojej sytuacji 
życiowej i wyjścia z bezdomności. 

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 
2018 w okresie od stycznia do maja 2019 roku pomocą objęto 460 osób. 

 
W ramach realizacji celu strategicznego 2 - Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju 

dzieci i młodzieży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku w ramach resortowego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej realizował program „Asystent Rodziny 2019”. 
Program realizowało 2 asystentów pracujących łącznie z 28 rodzinami, w których pozostawało 55 
dzieci. Z 10 rodzinami zakończono pracę. Głównym celem pracy asystentów rodziny było 
wspomaganie i towarzyszenie rodzinie przeżywającej trudności w zapobieżeniu odebrania dzieci  
i umieszczeniu ich w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka. 

 Ponadto w ramach realizacji projektu socjalnego „Poradnictwo specjalistyczne STOP 
przemocy” działał Miejski Punkt Konsultacyjny prowadzący poradnictwo medyczne, prawne, rodzinne 
oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie z poradnictwa specjalistycznego 
skorzystało 141 osób, udzielono 271 porad. 

 
 W ramach realizacji celu strategicznego 3 - Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych  
w środowisku zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej oprócz świadczeń pieniężnych i w naturze oferował pomoc w formie usług 
opiekuńczych. 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program Aktywizacji i Wsparcia 
Seniorów na lata 2015-2020”, który stanowił kontynuację i uszczegółowienie działań zapisanych  
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Program kierowany był zarówno do osób 
aktywnych fizycznie i społecznie, samodzielnych, jak i osób częściowo zależnych, potrzebujących 
wsparcia i opieki, jak również osób niesamodzielnych, całkowicie zależnych od innych. 

W mieście funkcjonują placówki zajmujące się opieką nad osobami starszymi tj. Dzienny Dom 
Pomocy dla Osób Starszych prowadzony przez „Caritas” Diecezji Warszawsko-Praskiej, Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 18, Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 43 będący dziennym ośrodkiem 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
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W ramach realizacji celu strategicznego 4 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście, 
działania skupiały się na dwóch zagadnieniach: przeciwdziałaniu przestępczości, w tym wśród 
nieletnich oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Realizowany był szeroki wachlarz 
programów, prelekcji i pogadanek profilatyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych mający na 
celu zwiększenie świadomości młodzieży. Ponadto na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
wpłynęło 6 nowych inwestycji drogowych oraz 42 kamery monitorujące życie w mieście. Ich obecność 
umożliwiała podejmowanie natychmiastowych interwencji w przypadkach naruszeń prawa o ruchu 
drogowym czy zdarzeń komunikacyjnych. 

 
    W ramach realizacji celu strategicznego 5 - Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, 

pracownicy służb społecznych stale podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach 
oraz kursach, jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim spełniał 
standardy zatrudnienia  wynikające z ustawy o pomocy społecznej.  

 
Dotychczasowa realizacja założeń zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017-2021 wpłynęła na poprawę kondycji lokalnej 
społeczności, zmniejszyła negatywne zjawiska w dysfunkcyjnych rodzinach zapobiegając wykluczeniu 
społecznemu. Działania realizowane w ramach strategii rozwijały świadomość społeczną oraz 
pogłębiały wiedzę na temat skutecznego przeciwdziałania problemom społecznym. Strategia ma 
istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańcom miasta, a także jest 
impulsem do podejmowania dalszych działań w kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego.  

 

K. Program Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lat 2019-2021  
 

„Program Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2021" został 
przyjęty Uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr VI.41.2019 z dnia 4 marca 2019 roku. 
Jego koordynowaniem, monitorowaniem i realizacją zajmuje się w Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

 
Program adresowany jest do rodzin z dziećmi przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności do 
prawidłowego wypełniania tej funkcji. Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny i przyjmuje 
zasadę wczesnej interwencji. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich 
warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm związanych z ich 
wychowaniem. Praca z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci ma na celu 
przywrócenie członkom rodziny zdolności do wypełniania ich ról. Natomiast praca z rodziną 
biologiczną w przypadku, gdy zaistniała konieczność umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej ma na 
celu jak najszybszy powrót dziecka do rodziny. 

 
W ramach realizacji celu szczegółowego 1 – Poprawa jakości życia rodzin z dziećmi poprzez 

wzmacnianie ich rozwoju osobistego i zapobieganie marginalizacji wykonywano następujące zadania: 
1) Realizacja Mińskiej Karty Dużej Rodziny – w 2019 roku programem „Rodzinny Mińsk” zostało 
objętych 488 rodzin wielodzietnych, w programie wzięło udział łącznie 69 instytucji, w tym 60 firm 
prywatnych i 9 instytucji miejskich.  
2) Udzielanie pomocy finansowej, materialnej i rzeczowej rodzinom żyjącym w trudnych warunkach 
materialnych – przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń 
pieniężnych i w naturze jest jednym z głównych instrumentów wykorzystywanych w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną.  
 W roku 2019 pomocą społeczną objęto łącznie 679 rodzin, w tym udzielono następujących 
form pomocy: 
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a) zasiłki stałe w 2019 roku otrzymało 139 osób: 111 to osoby samotnie gospodarujące, a 28 osób 
pozostawało w rodzinie. Ogólna liczba udzielonych świadczeń tego typu wyniosła 1405 (wzrost o 47 
świadczeń w stosunku do roku 2018), 
b) zasiłki okresowe w 2019 roku otrzymało 17 osób, wypłacono 43 zasiłki okresowe (w 2018 roku 
świadczenie to otrzymało 12 osób, wypłacono 40 zasiłków), 
c) z zasiłków celowych skorzystało 529 rodzin (w porównaniu do 2018 roku spadek o 36 rodzin), 
d) stypendia szkolne w 2019 roku wypłacono 142 uczniom mińskich szkół (w 2018 roku świadczenie 
otrzymało 160 uczniów), 
e) zakupiono 74 paczki świąteczne dla dzieci. 
 Dominującymi powodami udzielania osobom i rodzinom wsparcia świadczeń pomocy 
społecznej było ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
alkoholizm. 
 W 2019 roku naliczono 2828 dodatków mieszkaniowych oraz 422 dodatki energetyczne. 
W 2019 roku udzielono 21.407 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
a) urodzenia dziecka - 107, 
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 772, 
c) samotnego wychowywania dziecka - 1051, 
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 988, 
e) rozpoczęcia roku szkolnego - 2134, 
f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 211, 
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 3004, 
h) świadczenia rodzicielskie - 1085 świadczeń, 
i) świadczenie „Za życiem" - naliczono 5 świadczeń, 
j) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 329 zapomóg, 
k) świadczenie pielęgnacyjne - naliczono 1544 świadczenia, 
l) zasiłek dla opiekuna – 2 zasiłki, 
ł) specjalny zasiłek opiekuńczy - 228 zasiłków, 
m) zasiłek pielęgnacyjny - 8356 zasiłków. 

 W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił wzrost otrzymanych zasiłków rodzinnych i dodatków 
do zasiłków rodzinnych o 318 świadczeń. W 2019 roku wypłacono 78.829 świadczeń wychowawczych 
dla 9552 dzieci, co oznacza wzrost przyznanych świadczeń w stosunku do roku 2018 o 25.858. 
Ponadto w 2019 roku naliczono 3286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (spadek w porównaniu 
do 2018 roku o 306 świadczeń), w ramach programu „Dobry Start” udzielono 5397 świadczeń (wzrost 
o 107 świadczeń w porównaniu do 2018 roku). 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2019 realizował w ramach Resortowego 
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej program „Asystent Rodziny 2019”. 
Program realizowało 2 asystentów pracujących łącznie z 28 rodzinami, w porównaniu do ubiegłego 
roku nastąpił wzrost liczby rodzin, z którymi współpracował asystent rodziny o 3 rodziny. 

W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów zrealizował dwa projekty „Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny” oraz Mińską Akademię 
Seniora „Aktywni 55+”- edycja II, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 
 
3) Udzielanie pomocy w formie pokrywania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z terenu miasta  
w szkołach i przedszkolach – w 2019 roku liczba dzieci dożywianych w ramach rządowego Programu 
„Posiłek w szkole i w domu” wynosiła 379 (wzrost w porównaniu do roku 2018 o 30 dzieci). 
Zrealizowano również pomoc dla 5 dzieci bez konieczności przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/369/14 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego 
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programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 – 2020. Dzieci objęte tą formą pomocy zazwyczaj pochodziły z rodzin 
niepełnych bądź wielodzietnych, dotkniętych długotrwałą chorobą, bezrobociem lub 
niepełnosprawnością. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc żywnościową 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W Podprogramie 2018 od 
stycznia do maja 2019 roku z paczek żywnościowych skorzystało 460 osób, zaś w Podprogramie 2017 
od stycznia do czerwca 2018 roku - 495 osób, a w Podprogramie 2018 od października do grudnia 
2018 roku - 452 osoby.  
 
4) Opracowanie informatora dotyczącego oferty wsparcia dla rodzin w mieście Mińsk Mazowiecki - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował publikację pod nazwą Miński Informator dla 
Rodziny, stanowiącą kompendium wiedzy np. o dostępnych udogodnieniach dla młodych rodziców,  
o opiece i edukacji dzieci, możliwościach przystąpienia do programu Rodzinny Mińsk, ofercie 
kulturalnej, sportowej i społecznej, dostępnych programach pomocowych. Aktualna edycja 
Informatora została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.  
  
 W ramach celu szczegółowego 2 - Wspieranie rodziny naturalnej w procesie wychowania 
dzieci poprzez podnoszenie kompetencji rodzicielskich oraz umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych, realizowano następujące zadania: 
1) Prowadzenie zajęć w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – w 2019 roku Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Perspektywa” realizował projekt „Punkt 
Wsparcia Dziecka i Rodziny”, w ramach którego prowadzona była Szkoła dla Rodziców. Warsztaty 
skierowane były do rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym 
przeżywających problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, szczególnie objętych 
wsparciem asystenta rodziny. Łącznie w warsztatach wzięło udział 19 osób. Spotkania były 
skoncentrowane na wymianie doświadczeń, dzięki którym uczestnicy mogli wypracować rozwiązania 
zmierzające do podniesienia wiedzy i umiejętności rodzicielskich.  
2) Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej - w 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Perspektywa” przeprowadził 2 dwugodzinne warsztaty skierowane do dzieci  
i rodziców dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni. Zajęcia "Bezpieczeństwo dzieci w internecie" 
prowadzone były przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji, w warsztatach udział wzięło 21 
uczestników.  
3) Udzielanie poradnictwa specjalistycznego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy pomoc 
psychologiczną dla mieszkańców miasta w miejscu ich zamieszkania i w siedzibie Ośrodka.  
W 2019 roku psycholog współpracował z 58 osobami wymagającymi pomocy psychologicznej, 
przeprowadzono 373 konsultacje. Tematy podejmowane w pracy psychologicznej oscylowały przede 
wszystkim wokół zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, bezrobocia, 
niedostosowania bądź wykluczenia społecznego, kompetencji społecznych i rodzicielskich, trudności 
w relacjach rodzinnych, problemu samotności i przemocy w rodzinie. 
 Ponadto w ramach Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny utworzono Poradnię dla Rodziny, 
której usługi kierowane były zarówno do dzieci, jak i dorosłych członków rodzin. Celem działalności 
poradni było zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom  
i rodzinom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Poradnia zapewniała poradnictwo 
rodzinne uwzględniając równość płci w wymiarze psychologicznym, szczególnie poprzez wzmacnianie 
poczucia autonomii i separacji u kobiet oraz kształtowanie prospołecznych zachowań i empatii  
u mężczyzn. Konsultacje miały formę indywidualną i odbywały się w formie dyżurów specjalistów  
z zakresu: prawnego (udzielono 35 porad), psychologicznego (udzielono 32 porady), pedagogicznego 
(udzielono 38 porad), logopedycznego (udzielono 35 porad), wychowawczego (udzielono 40 porad). 
Łącznie udzielono 180 porad. 
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 W ramach celu szczegółowego 3 - Wspieranie rodziny naturalnej poprzez działania 
interdyscyplinarne realizowano następujące zadania:  
1) Monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem w ramach opracowanej diagnozy 
rodzin przeżywających trudności – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu ochrony praw dziecka 
prowadzi działania zmierzające do zabezpieczenia potrzeb dziecka przebywającego w rodzinie 
zagrożonej kryzysem bądź przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– 
wychowawczej.  
 W 2019 roku pracownicy socjalni zdiagnozowali 39 rodzin mających problemy w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowywało się 78 dzieci (6 dzieci przebywało w 
pieczy zastępczej), z tego 15 rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny, a 14 rodzin 
wymagało prowadzenia monitoringu przez pracownika socjalnego (w tym 5 rodzin było objętych 
wsparciem asystenta rodziny). W tych rodzinach wychowywało się 31 dzieci. Rejonowi pracownicy 
socjalni wskazali także 6 rodzin zagrożonych umieszczeniem dziecka  w pieczy zastępczej.  
 Wszystkie działania zaplanowane w ramach tego obszaru koncentrowały się przede 
wszystkim na wzmocnieniu systemu umożliwiającego rodzinie specjalistyczne wsparcie i niezbędną 
pomoc poprzez: powoływanie zespołów koordynujących ds. rodziny, udzielanie rodzinom pomocy  
w formie asystenta rodziny, wsparcia psychologa, współpracy ze służbami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny. 
2) Asystentura rodzin - w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej w 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Asystent Rodziny 
2019”. Program realizowało 2 asystentów pracujących łącznie z 28 rodzinami, w których pozostawało 
55 dzieci. Z 10 rodzinami zakończono pracę. Głównym celem pracy asystentów było wspomaganie  
i towarzyszenie rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
Ponadto asystenci współpracowali na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodzin 
biologicznych. W 2019 roku 2 rodzinom biologicznym, z którymi współpracował asystent sąd 
przywrócił  opiekę nad  dziećmi. 
3) Powoływanie rodzin wspierających - zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Niestety, 
pomimo prowadzonej od kilku lat akcji informacyjnej dotychczas nie udało się ustanowić żadnej 
rodziny wspierającej dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej. Kontynuowano kampanię informacyjną o zadaniach i funkcjach rodziny wspierającej 
„I Ty możesz zostać RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ". 
 
 W ramach realizacji celu szczegółowego 4 – Zapobieganie sytuacjom kryzysowym,  
w szczególności oddzielenia dziecka od rodziny naturalnej poprzez podnoszenie/zwiększanie 
kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej - w 2019 roku pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej brali udział w 53 szkoleniach. Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej prowadzona była superwizja pracy socjalnej dla pracowników socjalnych i asystentów 
rodziny. Odbyło się 10 sesji superwizyjnych, w których wzięło udział 12 pracowników socjalnych i 2 
asystentów rodziny. 

 
 W ramach celu szczegółowego 5 - Prowadzenie działalności profilaktycznej sprzyjającej 
umacnianiu rodziny w wypełnianiu roli opiekuńczo–wychowawczej realizowano następujące zadania: 
1) Organizowanie lokalnych imprez integracyjnych - w 2019 roku zorganizowanych zostało 10 imprez 
dedykowanych rodzinom oraz 6 imprez lokalnych na rzecz dzieci, w których łącznie wzięło udział 
około 2819 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Centrum Aktywności Lokalnej 
zorganizował akcję „Piknik Rodzinny” skierowaną do rodzin zamieszkujących przy ul. Chełmońskiego 
75. W ramach Centrum dla mieszkanek bloku przy ul. Chełmońskiego 75 prowadzony był także „Klub 
Fajnych Matek”, w 2019 roku odbyło się 12 spotkań tego klubu. 
2) Wyrównywanie szans i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci z rodzin zagrożonych - 
w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej zostały przeprowadzone projekty socjalne skierowane 
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do dzieci: „Święto rodziny”, „Piknik rodzinny”, „Tolerancja”, które miały na celu przeciwdziałanie 
dyskryminacji i nienawiści. Projekty socjalne miały formę warsztatów, spotkań, konkursów, 
aktywności fizycznej, kampanii społecznej i imprez plenerowych. Celem tych działań było wskazanie 
alternatywnych form spędzania czasu wolnego, aktywizacja, rozwijanie zainteresowań oraz 
poszerzenie wiedzy i rozwijanie prawidłowych umiejętności opiekuńczo–wychowawczych. Łącznie  
w projektach socjalnych wzięło udział 198 osób. 
 Ponadto w celu wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty wypoczynku letniego dla dzieci  
i młodzieży. W okresie wakacyjnym z wypoczynku letniego ogólnie skorzystało 27 dzieci, w tym 19 
dzieci z wypoczynku organizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Mazowsze Mińsk 
Mazowiecki i 8 dzieci z wypoczynku organizowanego przez PCPR Mińsk Mazowiecki Chorągiew 
Mazowiecka ZHP Warszawa. 
 
 Cel szczegółowy 6 – Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności 
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców naturalnych - w 2019 roku w pieczy zastępczej 
przebywało łącznie 43 dzieci z terenu miasta, w tym w 6 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach 
zastępczych w 2019 roku. W porównaniu do roku 2018 liczba dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej zmniejszyła się o 14. Głównymi przyczynami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej były: 
niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodziców, uzależnienia, choroby uniemożliwiające właściwe 
realizowanie władzy rodzicielskiej przez dorosłych. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej uczestniczyli 3 razy w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego  
w pieczy zastępczej organizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 14 razy  
w zespołach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz powrotu dziecka 
do rodziny biologicznej. Współpraca specjalistów: pracowników socjalnych, asystentów  
i koordynatorów pieczy zastępczej z rodziną biologiczną miała na celu zmianę funkcjonowania 
rodziców oraz wyeliminowanie przyczyny, dla której została podjęta decyzja o umieszczeniu dziecka 
w pieczy zastępczej. Założeniem planów pracy z rodziną była integracja rodziny, wzmacnianie więzi 
między jej członkami, zintegrowanie rodziny z otoczeniem społecznym oraz odbudowanie jej funkcji. 
W 2019 roku 6 dzieci powróciło z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców biologicznych. 

 

L. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 w mieście Mińsk Mazowiecki 
 
 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017 - 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII.269.2017 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 roku.  
 Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na 
sprawców. Do programu został wprowadzony harmonogram działań służących realizacji ustalonych 
celów. Zgodnie z zapisami harmonogramu podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu są: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny. 
 
 W ramach celu operacyjnego 1 – Realizacja działań profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowano m.in. następujące działania:  
1) Opracowanie Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Mińsk Mazowiecki za rok 2018. 
2) Działania profilaktyczno-wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży z zakresu zapobiegania 
cyberprzemocy, agresji i uzależnieniom realizowane w szkolnych świetlicach opiekuńczo-
wychowawczych, świetlicach i klubach dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutycznych. Liczba 
świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży w 2019 roku wynosiła 7, ponadto działał 1 klub 
socjoterapeutyczny – „Port” (miesięczna liczba osób korzystających – 210) oraz 1 świetlica 
środowiskowa z elementami socjoterapii (liczba osób korzystających w 2019 roku – 23) , liczba dzieci  
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i młodzieży objętych pomocą w ramach działalności profilaktyczno-edukacyjnej wyniosła w 2019 roku 
-7548. 
3) Działania profilaktyczne skierowane do osób starszych (projekt: „Akademia Seniora Aktywni 55+") 
ukierunkowane na aktywizację i integrację seniorów, ukazanie dostępnych sposobów na spędzanie 
czasu, a także wzrost świadomości na temat zagrożeń i sposobów radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. 
4) Kampania informacyjna na temat wzmacniania opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 
rodziców, alternatywnych wobec stosowania przemocy, realizowana była w okresie kwiecień – 
grudzień 2019 roku. Wydane zostały 4 artykuły dotyczące problematyki przemocy: „Dzieci  
w Internecie. Zagrożenia i Bezpieczeństwo”, „Przemoc w Sieci”, „Dziecko w Sytuacji Rozpadu 
Rodziny”, „Zaniedbanie to Przemoc”. 
5) W grudniu 2019 roku zrealizowano projekt socjalny „Tolerancja - profilaktyka, przeciwdziałania 
dyskryminacji i nienawiści”. W ramach projektu Pani Agnieszka Mikulska – Jolles z Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka przeprowadziła 4 warsztaty w czterech szkołach na terenie miasta. Warsztaty 
skierowane były do młodzieży ze szkół średnich, wzięło w nich  udział 100 osób.  

 

 W ramach celu operacyjnego 2 – Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz 
wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie realizowano następujące działania:  
1) Interwencje w rodzinach dotkniętych przemocą w rodzinie - w 2019 roku pracownicy socjalni 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wszczęli 6 procedur „Niebieskiej Karty". 
2) Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej - w 2019 roku przemoc w rodzinie stanowiła powód 
przyznania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie decyzji 15 rodzinom, w których pozostawało 
38 osób. 
3) Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - pracą 
socjalną z powodu przemocy w rodzinie objęto 102 rodziny. Praca socjalna realizowana była  
w szczególności poprzez wizyty w środowisku, wsparcie informacyjne i psychoedukacyjne, 
monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, współpracę z podmiotami  
i instytucjami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udziałem  
w posiedzeniach grup roboczych. 
4) Poradnictwo psychologiczne - ogólna liczba osób korzystających z poradnictwa psychologicznego 
uwikłanych w sytuacje przemocy w rodzinie w 2019 roku wyniosła 41, w tym 27 kobiet i 14 mężczyzn.  
5) Realizacja projektu socjalnego „Poradnictwo specjalistyczne STOP przemocy", w ramach którego 
funkcjonował Miejski Punkt Konsultacyjny. 
6) Zadanie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie, realizowane było również przez: 
a) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w 2019 roku 18 osób uwikłanych  
w przemoc zostało zgłoszonych do objęcia procedurą leczenia odwykowego.  
b) w ramach działalności Mińskiego Centrum Profilaktyki z pomocy skorzystało 941 osób, w tym 64 
osoby zgłaszające problem występowania przemocy w rodzinie.    
c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zapewniające dostęp do 
poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz do mediacji rodzinnych. 
d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który okresowo zapewnił 
schronienie 4 rodzinom z terenu miasta (9 osób). Ponadto udzielono wsparcia w formie porad, 
konsultacji, wsparcia psychologa - 19 osobom zgłaszającym problem przemocy w rodzinie. 
e) Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", Miejska Rada 
Seniorów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Mińsku Mazowieckim, 
Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa", Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, 
to organizacje z którymi Ośrodek podejmował współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 
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 W ramach celu operacyjnego 3 – Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób 
stosujących przemoc w rodzinie, realizowano następujące działania:  
1) Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany 
był w 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Sześć osób z terenu miasta przystąpiło 
do programu, w 50% spotkań uczestniczyły 4 osoby. 10 osób zostało zgłoszonych do udziału  
w programie przez Zespół Interdyscyplinarny. 
2) Interwencje w środowisku w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" - w 2019 roku interwencje 
podjęto w 102 rodzinach. W 89 przypadkach procedura została wszczęta przez Policję, 6 „Niebieskich 
Kart" zostało sporządzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 5 przez placówki 
oświatowe, 1 przez placówkę ochronę zdrowia i 1 przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ponadto w 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził 24 procedury rozpoczęte  
w 2018 roku. 
3) W 2019 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 12 spotkań. 
4) W 2019 roku powołano 79 grup roboczych. Grupy robocze odbyły 261 spotkań. Osoby stosujące 
przemoc każdorazowo były informowane o możliwości uczestniczenia w programach korekcyjno-
edukacyjnych. 

 

Ł. Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 

2015-2020 
 
 Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata  
2015-2020 został przyjęty Uchwałą Nr IV.41.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 
2015 roku. 
 Celem programu jest wspieranie aktywności osób starszych w życiu zawodowym  
i społecznym, jak również wykorzystanie potencjału starszych mieszkańców miasta przez społeczności 
lokalne i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Niezwykle ważnym przedsięwzięciem jest 
również promowanie aktywnego starzenia się i budowanie pozytywnego wizerunku seniora. 
 W 2019 roku w ramach programu realizowane były działania zawarte w projekcie 
Stowarzyszenia „Perspektywa” – „Mińska Akademia Seniora – Aktywni 55+” – II edycja. Zadaniem 
projektu było stworzenie ludziom starszym warunków do aktywizacji, edukacji, integracji i utrzymania 
ich kontaktów ze środowiskiem. Jest to kontynuacja dotychczasowych zadań z zakresu wsparcia  
i aktywizacji seniorów miasta Mińsk Mazowiecki. Celem Mińskiej Akademii Seniora „Aktywni 55+”- 
edycja II było podtrzymanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej seniorów, a także 
budowanie więzi międzyludzkich, w tym międzypokoleniowych, integrowanie środowiska ludzi 
starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia. Istotnym zadaniem było podniesienie świadomości 
seniorów na temat znaczenia aktywności fizycznej oraz zachowania zdrowia, celem spowolnienia 
procesu starzenia i przeciwdziałania jego skutkom. Łącznie w projekcie udział wzięło 59 seniorów  
w wieku 57-83 lata. W działania zaangażowanych było również 11 wolontariuszy ze szkoły 
podstawowej. 
 W roku 2019 w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” przeprowadzono następujące 
działania: 
1) Spotkania w ramach cyklu „Zdrowy Senior”. 
 W dniach 6 i 20 sierpnia 2019 roku odbyły się 2-godzinne warsztaty dla seniorów.  
W pierwszym spotkaniu wzięło udział 33 seniorów, a w drugim 31 seniorów. Pierwsze spotkanie 
dotyczyło tematyki z zakresu podologii. Seniorzy dowiedzieli się jak zapobiegać i leczyć schorzenia 
stóp. Podolog przedstawił teoretyczną wiedzę i w ramach warsztatu zaprezentował praktyczny pokaz 
dotyczący właściwej pielęgnacji stóp. Drugie spotkanie dotyczyło „Mocy ziół”. Prowadził je 
profesjonalista z tego zakresu – mgr farmacji. Seniorzy zdobyli wiedzę o właściwościach 
poszczególnych ziół i możliwościach ich praktycznego stosowania.  
2) Zajęcia rekreacyjno-sportowe – Nordic Walking. 
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 W miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku odbyło się 6 zajęć sportowych typu nordic 
walking. Obejmowały one 2-godzinne wyjścia na terenie stadionu MOSiR oraz pobliskiego lasu. 
Zajęcia prowadził profesjonalny instruktor z Centrum Rehabilitacji KINESION. We wszystkich 
spotkaniach uczestniczyło łącznie 20 osób. Celem powyższych zajęć było podniesienie sprawności 
psychofizycznej, promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród seniorów oraz integracja 
społeczna.  
3) Warsztaty i trening „Bezpieczny Senior”. 
 W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 roku odbyły się warsztaty związane  
z bezpieczeństwem seniorów. Działania były podzielone na dwie części: edukacyjną i praktyczną. 
Część edukacyjną poprowadzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim 
pokazując praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Policjanci 
przedstawili metody działania oszustów i złodziei („na policjanta”, „na wnuczka” itp.). Przybliżyli 
sprawy bezpieczeństwa dokumentów, danych, finansów, korzystania z kart bankowych, bankowości 
internetowej. Drugą część działań stanowiły zajęcia z samoobrony, dostosowane do wieku  
i możliwości fizycznych uczestników. Spotkania prowadzone były przez profesjonalnego instruktora w 
klubie FIT&JOY. W warsztatach z bezpieczeństwa wzięło udział 30 osób, natomiast w ćwiczeniach  
z samoobrony średnio 11 osób.  
4) Gimnastyka dla seniorów z elementami rehabilitacji „Zdrowy Kręgosłup”. 
 Przez 2 miesiące, w lipcu i sierpniu 2019 roku przeprowadzono cykl 6 jednogodzinnych zajęć 
dla seniorów w Klubie FIT&JOY. Zajęcia z gimnastyki prowadził profesjonalny instruktor, stosując 
również elementy rehabilitacji. Każdorazowo z gimnastyki korzystało średnio 22 osoby.  
5) Aktywizacja kulturalna seniorów 
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów zorganizowano wyjście do kina MUZA dla 
grupy 31 osób. Zakupiono bilety na film wybrany przez seniorów „Legiony”. Wspólne wyjście do kina 
sprzyjało nawiązywaniu relacji, miłemu zagospodarowaniu czasu wolnego oraz ubogaceniu 
kulturalnemu. 
6) Kampania społeczna „Seniorzy wśród nas”. 
 W ramach kampanii w dniach 3 i 14 października 2019 roku w Klubie Seniora odbyły się 
trzygodzinne spotkania, w których wzięło udział łącznie 35 osób. Kampania nawiązywała do 
obchodzonego w dniu 20 października Europejskiego Dnia Seniora. W trakcie spotkań uczestnicy 
aktywnie brali udział w projektowaniu plakatu, ulotki oraz poradnika senioralnego. Powstało 50 
poradników, 50 ulotek i 20 plakatów. W poradniku „Miński Senior” zawarto wskazówki dotyczące 
sposobów na zdrowe i długie życie oraz zaprezentowano fotografie prac artystycznych wykonanych 
przez seniorów. 
7) Zajęcia taneczne „Roztańczone pokolenia”. 
 Najbardziej oczekiwanymi przez seniorów spotkaniami były zajęcia taneczne. Odbyło się 10 
warsztatów tanecznych z cyklu „Roztańczone pokolenia” w terminie od 1 sierpnia do 31 października 
2019 roku. W spotkaniach brała udział grupa od 15 do 21 osób. Zajęcia prowadził profesjonalny 
instruktor tańca w Klubie FIT&JOY.  
8) Nuty dla ojczyzny. 
 Zorganizowano 2 dwugodzinne warsztaty edukacyjno - artystyczne we współpracy  
z pedagogiem szkolnym z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1. W dniu 28 października 2019 roku 
odbył się pierwszy warsztat, uczestnicy – seniorzy i młodzież szkolna wykonywali śpiewniki pieśni 
patriotycznych i niepodległościowych, a następnie wspólnie śpiewali pieśni niepodległościowe.  
W spotkaniu wzięły udział 42 osoby. W dniu 28 listopada 2019 roku uczestników pierwszego 
warsztatu zaproszono na uroczysty apel z okazji święta 11 Listopada zorganizowany w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Seniorzy aktywnie włączali się w przebieg uroczystości, spontanicznie 
śpiewali pieśni patriotyczne wspólnie z uczniami, z zainteresowaniem brali czynny udział  
w konkursach historycznych, wygrywając interesujące nagrody. Uroczystości zakończono słodkim 
poczęstunkiem dla seniorów i uczniów. 
9) Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne. 
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 W okresie od 1 lipca do 31 października 2019 roku zorganizowano poradnictwo 
psychologiczne dla uczestników projektu. Zajęcia były prowadzone w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przez doświadczonego psychologa, który udzielił 26 porad dla 16 seniorów.  
   

M. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok  
 
 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr XLIV.413.2018 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 września 2018 roku. 
  
 Program ten zakładał wielostronne oddziaływania koncentrujące się na zapobieganiu 
powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszeniu rozmiaru 
szkód związanych z już występującymi problemami uzależnień oraz tworzeniu warunków do 
zwiększania potencjału podmiotów lokalnych prowadzących działalność w tym obszarze.  
 Realizując zadania określone w programie poszukiwano rozwiązań dla różnych grup 
wiekowych z naciskiem na wybór abstynencji, uczenie kontroli nad piciem osób dorosłych, 
ograniczenie ryzyka rozwoju problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,  
a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
 
 Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki w 2019 roku obejmowała następujące 
działania: 
1) W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią w Mińskim Centrum Profilaktyki 
zapewniono: 
a) dostęp do profesjonalnej psychoterapii indywidualnej, prowadzonej przez 3 psychoterapeutów 
oraz psychoterapii grupowej prowadzonej przez certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień  
i instruktora uzależnień. W 2019 roku z indywidualnej specjalistycznej pomocy terapeutycznej 
korzystało 178 osób, psychoterapeuci udzielili 631 porad. 
b) udział w spotkaniach grupy edukacyjno-terapeutycznej zapobiegania nawrotom problemów 
związanych z uzależnieniem. W 2019 roku zajęcia były prowadzone dla osób uzależnionych od 
alkoholu i środków psychoaktywnych, które wcześniej ukończyły podstawowy program terapii 
uzależnień. Łącznie odbyło się 12 sobotnio-niedzielnych spotkań terapeutycznych, w tym 2 
wyjazdowe, dla grupy liczącej od 18 do 21 osób. 
c) udział w warsztatach zdobywania praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu  
i narkotyków. Warsztaty adresowane były do osób uzależnionych od alkoholu i środków 
psychoaktywnych, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień,  uczęszczały na terapię 
zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz utrzymywały abstynencję przez co najmniej 8 
miesięcy. W 2019 roku odbyło się 12 sobotnio-niedzielnych warsztatów dla grupy liczącej od 15 do 21 
osób. 
d) udział w programie terapeutycznym adresowanym do młodzieży eksperymentującej ze środkami 
psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki). Uczestnicy programu pracowali nad zdobywaniem  
i utrwalaniem umiejętności społecznych, zwiększaniem poczucia wpływu na swoje zachowania  
i otaczającą rzeczywistość. W 2019 roku odbyły się 4 spotkania dla grupy liczącej od 5 do 10 osób. 
 
2) W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub związane  
z narkomanią, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  
w rodzinie Miński Centrum Profilaktyki zapewniło: 
a) członkom rodzin z problemem alkoholowym, problemem narkomanii, dotkniętych przemocą  
w rodzinie, członkom rodzin z grup ryzyka bezpłatną pomoc terapeutyczną, psychologiczną, 
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pedagogiczną i prawną. W 2019 roku w Mińskim Centrum Profilaktyki: psychoterapeuci (3), 
psycholodzy (4), prawnik, pedagog oraz specjaliści: ds. przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania 
alkoholizmowi, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ds. mediacji udzielili łącznie 2614 porad.  
W stosunku do 2018 roku porad udzielono więcej o 385. 
b) osobom współuzależnionym możliwość udziału w grupach edukacyjno-terapeutycznych.  
W 2019 roku odbyło się łącznie 12 spotkań w tych grupach liczących od 14 do 16 osób oraz 12 
warsztatów terapeutycznych dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań 
„Mój problem”, w których uczestniczyło 15 osób. Osobom współuzależnionym spotykającym się  
w ramach grupy Al.- Anon udostępniono pomieszczenia w Mińskim Centrum Profilaktyki. 
c) dorosłym dzieciom alkoholików (DDA) możliwość udziału w 12 warsztatach edukacyjno-
terapeutycznych. 
d) rodzicom udział w warsztatach „Szkoła dla Rodziców” kształtujących umiejętności rodzicielskie  
i wychowawcze. W 2019 roku przeprowadzone były 2 edycje warsztatów (wiosenna i jesienna) dla 27 
rodziców.  
e) dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, problemem narkomanii lub zagrożonych 
tymi problemami udział w zajęciach: organizowanych w ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych 
(działały w 6 szkołach miejskich i objęły opieką ogółem ok. 200 dzieci), świetlicy środowiskowej 
prowadzonej przez Caritas DWP (23 dzieci) oraz w zajęciach socjoterapeutycznych organizowanych 
przez specjalistów Fundacji Wspierania Młodzieży „Port” (od 25 do 40 osób). W okresie ferii 
zimowych oraz wakacji w mieście udział w zajęciach edukacyjno-rekreacyjnych organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Muzeum Ziemi Mińskiej. Dofinansowano również, dzieciom  
i młodzieży, wyjazdy o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym na zimowe i letnie obozy dla grupy 
42 osób. 
f) osobom, co do których złożono wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, 
zapewniono diagnozę sytuacji związanej z nadmiernym, szkodliwym piciem alkoholu, rozpoczęto, 
kiedy było to możliwe, wspólnie z rodziną, proces motywowania do ograniczania picia alkoholu  
a także, wobec niektórych osób, czynności zmierzające do orzeczenia przez Sąd obowiązku poddania 
się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  W 2019 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wpłynęło 55 wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania osoby do 
poddania się leczeniu odwykowemu. Większość zgłoszonych osób udało się zmotywować do 
współpracy ze specjalistami Mińskiego Centrum Profilaktyki, udzielającymi wsparcia w ograniczaniu 
picia alkoholu i osiąganiu abstynencji. Tyko w 13 przypadkach Komisja skierowała do Sądu 
Rejonowego wnioski o zobowiązanie do leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
 
3) W zakresie realizacji profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej,  
w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii: 
a) w szkołach podstawowych i średnich zrealizowano 9 rekomendowanych programów 
profilaktycznych: „Cukierki”, „Debata”, „Dopóki masz wybór”, „Nie daj się złapać w sieci – 
bezpieczeństwo w Internecie”, „Spotkania z Leonem”, „Archipelag Skarbów czyli Wyspa Motywacji 
Życiowych”, „Korekta”, „Noe”, w których uczestniczyło łącznie 4448 uczniów. Programy te miały na 
celu ukazanie korzyści jakie płyną ze zdrowego stylu życia, bez używek oraz wskazywały na 
konsekwencje dla młodych ludzi, jakie wiążą się z używaniem środków zmieniających świadomość 
takich jak: alkohol, narkotyki, dopalacze, poruszały tematykę przemocy rówieśniczej oraz 
uzależnienia od internetu; 
b) zorganizowano 2 konferencje poświęcone tematyce uzależnień i działań interwencyjnych: „Nowe 
substancje psychoaktywne. Leki OTC, e-papierosy i substancje wzmacniająco-pobudzające - 
wyzwania dla profilaktyki szkolnej i środowiskowej” oraz „Trafna Interwencja”. W pierwszej 
konferencji uczestniczyło 80 osób, a w drugiej 109 osób. W celu zwiększenia kompetencji pedagogów 
w zakresie rozwiązywania kryzysowych sytuacji wychowawczych odbyły się także dwa spotkania 
superwizyjne; 
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c) dofinansowano zajęcia i imprezy zawierające elementy edukacyjno-profilaktyczne m.in. Festyn 
Michałki, piknik z okazji Dnia Dziecka, wystawę motocykli Magnet, Ogólnopolskie Biegi Uliczne 
organizowane przez MOSiR, Olimpiadę Sportową OHP, a także spotkania autorskie, przedstawienia 
teatralne, warsztaty plastyczne i bibliotekarskie odbywające się w Miejskiej Bibliotece Publicznej;  
d) w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze edukacyjno-profilaktycznym  
w zakresie przeciwdziałania narkomanii adresowanej przede wszystkim do młodzieży, wyemitowano 
spoty, zakupiono i przekazano do szkół, instytucji pomocowych i podmiotów realizujących zadania  
w tym obszarze, materiały informacyjne i edukacyjne.   
 
4) W zakresie działań zmierzających do ograniczenia dostępności spożycia alkoholu – w 2019 roku 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach  przestrzegania przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadziła kontrolę w 37 
punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz zorganizowała szkolenie dla przedsiębiorców 
prowadzących punkty sprzedaży i osób sprzedających alkohol. Szkolenie dotyczyło zasad sprzedaży 
alkoholu, konsekwencji prawnych i społecznych związanych z łamaniem tych zasad, w tym zakazu 
reklamy napojów alkoholowych. Omówiono również obszar osobistych motywacji dotyczących 
ochrony osób nieletnich przed łatwym dostępem do alkoholu (postawy rodzicielskie, mity na temat 
alkoholu) oraz umiejętności praktyczne odmawiania sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim 
(ćwiczenie asertywnego odmawiania). W szkoleniu udział wzięło 56 osób. 
 
 W związku z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku wzrosła znacząco liczba działań o charakterze 
edukacyjno-profilaktycznym. 
Analiza danych z trzech ostatnich lat wskazuje, że liczba wniosków kierowanych do MKRPA w sprawie 
zobowiązania osób do poddania się leczeniu odwykowemu, zmniejszyła się nieznacznie w ostatnich 
dwóch latach. W  roku 2017  wpłynęły  62 wnioski,  w  2018 – 56 wniosków, w  2019 – 55 wniosków. 
Najczęściej wniosek o wszczęcie postępowania do MKRPA kierował Zespół Interdyscyplinarny, 
odpowiednio w 2017 roku – 28 wniosków, w 2018 – 16 wniosków, a w 2019 - 18 wniosków. Spośród 
członków rodziny najczęściej wnioskodawcami były kobiety: matka (2017 rok – 6 wniosków, 2018 – 
12 wniosków, 2019 – 9 wniosków), żona (2017 rok – 5 wniosków, 2018 – 4 wnioski, 2019 – 5 
wniosków), siostra (2017 rok – 3 wnioski, 2018 – 4 wnioski, 2019 – 3 wnioski) i córka (2017 rok – 3 
wnioski, 2018 – 5 wniosków, 2019 – 0). Osobami zgłaszanymi do poddania się leczeniu odwykowemu, 
z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące byli najczęściej mężczyźni, chociaż udział kobiet w 
tej grupie też był znaczący; 2017 rok – 13 kobiet, 49 mężczyzn, 2018 rok – 15 kobiet, 37 mężczyzn, 
2019 rok - 7 kobiet,  42 mężczyzn. 
 
 W 2019 roku na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki wydana 
została kwota 1.055.258,16 zł. 

 

N. Wieloletni program współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2017-2021  
 
 Wieloletni program współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2021 został 
przyjęty Uchwałą Nr XIX.203.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016 roku.  
 
 W 2019 roku współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmowała: realizację zadań publicznych w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, 
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edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  
i młodzieży, działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, pomocy 
społecznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu, realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz  współpracę 
pozafinansową (bezpłatne udostępnianie obiektów, wsparcie merytoryczne, spotkania informacyjne) 
i współorganizację wydarzeń dla mieszkańców. 
 
 W 2019 roku zrealizowano 58 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację 
zadań publicznych, w tym: 41 umów zawartych w drodze ogłoszonych konkursów i 17 umów w trybie 
„Małych grantów”, na łączną kwotę 1.516.213,44 zł. W porównaniu do 2018 i 2017 roku liczba umów 
i kwota udzielonego dofinansowania w 2019 roku była wyższa. W 2018 roku zawarto 55 umów na 
łączną kwotę 1.461.000 zł, a w 2017 roku zawarto 45 umów na kwotę 1.371.880 zł. 
 
 Obowiązujące w 2019 roku umowy na realizację zadań publicznych miały formę wsparcia 
finansowego ze strony miasta nie przekraczającego 90 % całkowitych kosztów zadania. 
 
 Wypełniając zasady obowiązującego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki  
z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku ogłoszono następujące konkursy i zawarto umowy na 
realizację zadań publicznych: 
1) w zakresie pomocy społecznej: 
a) „Prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki” – zadanie 
realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 146.000 zł; 
b) „Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób starszych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki”  
– zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 
121.000 zł. 
 Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku zostały dofinansowane łącznie kwotą 
267.000 zł. W 2018 roku powyższe zadania dofinansowano taka samą kwotą, w 2017 roku kwotą 
185.000 zł. 
 
2) W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
a) „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim” - 
zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 
90.000 zł; 
b) „Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki  
z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed 
demoralizacją i patologią” – zadanie realizowała Fundacja Wspierania Młodzieży PORT, 
dofinansowanie w kwocie 148.000 zł. 
 Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku dofinansowano łącznie kwotą 
238.000 zł. W 2018 roku powyższe zadania dofinansowano kwotą 211.000 zł, w 2017 roku kwotą 
203.200 zł. 
 
3) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  
a) zadanie pod nazwą „Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży” realizował Miejski Szkolny Związek Sportowy, dofinansowanie w kwocie 35.000 zł; 
b) zadanie pod nazwą „Sportowe wakacje z brazylijskim jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży” realizował 
Miński Klub Sportowy MMA TEAM –– dofinansowanie w kwocie 5500 zł; 
c) zadanie pod nazwą „Zajęcia piłkarskie” realizowało Stowarzyszenie „Dwie Jedynki”, 
dofinansowanie w kwocie 11.500 zł; 
d) zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki jazdy na łyżwach i gry w hokeja 
na lodzie wraz z organizacją imprez łyżwiarskich” realizował Rolkowy Mińsk - Hokejowy Klub 
Sportowy, dofinansowanie w kwocie 5000 zł; 
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e) zadanie pod nazwą „Organizacja cyklu turniejów szachowych w 2019 roku” realizowało Mińskie 
Towarzystwo Szachowe, dofinansowanie w kwocie 8000 zł; 
f) zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na 
lodzie” realizowało Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki, dofinansowanie w kwocie 800 zł; 
g) zadanie pod nazwą „6. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych 
(maluch-junior-senior)” realizował Miński Klub Biegacza „Dreptak”, dofinansowanie w kwocie  
6000 zł. 
 Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku zostały 
dofinansowane łącznie kwotą 71.800 zł. W 2018 roku zadania z tego zakresu dofinansowano kwotą 
80.000 zł, w 2017 roku kwotą 78.000 zł. 
 
4) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży: 
a) Zadanie pod nazwą: „Przyjazna  świetlica” realizowało Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok dalej”, dofinansowanie w kwocie 39.840 zł; 
b) Zadanie pod nazwą „XV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” realizowało 
Stowarzyszenie KONICZYNKA działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową,  
dofinansowanie w  kwocie 4000 zł; 
c) Zadanie pod nazwą „Harcerski wypoczynek” realizowała Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP „Mazowsze”, dofinansowanie w kwocie 12.000 zł; 
d) Zadanie pod nazwą „Półkolonie w Szkole Podstawowej Nr 5 Mińsk Mazowiecki” realizowało 
Stowarzyszenie na Piątkę, dofinansowanie w kwocie 14.160 zł. 
 Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2019 roku zostały dofinansowane 
łącznie kwotą 70.000 zł. W 2018 i 2017 roku zadania z tego zakresu dofinansowano każdorazowo 
kwotą 55.000 zł. 
 
5) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 
a) zadanie pod nazwą „Mińska Gala Gawędy Krasomówczej Miasto Moje, a w nim…” realizowało 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Mińsku Mazowieckim, 
dofinansowanie w kwocie 2000 zł; 
b) zadanie pod nazwą „Działania wspierające artystów amatorów poprzez organizowanie koncertów 
Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa Muzycznego promującego miasto Mińsk Mazowiecki” 
realizowało Mińskie Towarzystwo Muzyczne, dofinansowanie w kwocie 31.000 zł; 
c) zadanie pod nazwą „Organizacja koncertów muzyki różnej dla mieszkańców Miasta Mińsk 
Mazowiecki” realizowało Mińskie Towarzystwo Muzyczne, dofinansowanie w kwocie 76.000 zł; 
d) zadanie pod nazwą „XII Integracyjny Koncert Mikołajkowy” realizowało Stowarzyszenie na rzecz 
dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość”, dofinansowanie w kwocie 5000 zł; 
e) zadanie pod nazwą „Publikacja Tomu 27 „Rocznika  Mińskomazowieckiego” realizowało  
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, dofinansowanie w kwocie 14.000 zł; 
f) zadanie pod nazwą „Wystawa pt. „Historia Polski według komiksu” realizowało  Towarzystwo 
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, dofinansowanie w kwocie 2300 zł; 
g) zadanie pod nazwą „Festiwal Muzyczny 4M – Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki” realizowało 
Stowarzyszenie „Niezależna Inicjatywa Kulturalna”, dofinansowanie w kwocie 63.000 zł; 
h) zadanie pod nazwą „Festiwal 4M Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki” realizowało Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe Ścieżki Nieskończoności, dofinansowanie w kwocie 80.000 zł. 
 Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku zostały 
dofinansowane łącznie kwotą 273.300 zł. W 2018 roku zadania z tego zakresu zostały dofinansowane 
kwotą 304.000 zł, a w 2017 roku kwotą 309.600 zł. 
 
6) W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 
a) zadanie pod nazwą „Organizacja wyjazdowych szkoleń dla kandydatów na wychowawców i dla 
młodzieży z zakresu organizacji turystyki” realizowało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ścieżki 
Nieskończoności, dofinansowanie w kwocie 12.000 zł; 
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b) zadanie pod nazwą „Mali naukowcy – warsztaty naukowe” realizowało Stowarzyszenie na Piątkę 
dofinansowanie w kwocie 15.000 zł. 
 Zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku zostały dofinansowane 
łącznie kwotą 27.000 zł.  W 2018  i 2017 roku zadania z tego zakresu dofinansowano każdorazowo 
kwotą 30.000 zł. 
 
7) W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego: 
a) „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów na 
terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” - zadanie realizowała Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz 
Zwierząt – Viva!, dofinansowanie w kwocie 30.000 zł; 
b) „Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” 
– zadanie realizowała Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, dofinansowanie  
w kwocie 20.000 zł. 
 Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku 
zostały dofinansowane łącznie kwotą 50.000 zł. W 2018 i 2017 roku powyższe zadania każdorazowo 
dofinansowano również kwotą 50.000 zł. 
 
 W 2019 roku w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecono realizację następujących zadań: 
1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizację IX Mińskiego Zlotu 
Pojazdów Zabytkowych "Warkot 2019", V Dni Kultury Żydowskiej, Zaduszek rockowych, Majowych 
koncertów dla Mińszczan, realizację oprawy muzycznej do spektaklu „Słowianie” oraz organizację 
„Szopki Bożonarodzeniowej”. 
 Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019 roku zostały 
dofinansowane łączną kwotą 48.753,44 zł. W 2018 roku na zadania z tego zakresu przeznaczono 
kwotę 34.000 zł, a w 2017 roku kwotę 20.080 zł. 
 
2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizację zajęć dla dzieci i młodzieży 
z aktywności fizycznej parkour w ramach „Początku ferii z parkour” i „Tygodnia z parkour”; szkoleń 
dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie jazdy na łyżwach, łyżwach figurowych i tańca na lodzie; 
szkoleń dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej, organizację rozgrywek w koszykówkę w ramach II i III 
edycji „Mińskiej Ligi Koszykówki”; spotkań biegowych w ramach „Dreptak Czelendż” oraz  X Turnieju 
NO GI Fight Grappler Cup i 6 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-jitsu. 
 Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku zostały 
dofinansowane łączną kwotą 40.360 zł. W 2018 roku na zadania z tego zakresu przeznaczono kwotę 
20.000 zł, a w 2017 roku kwotę 22.000 zł. 
 
3) w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym – promowanie zdrowego stylu życia  
i aktywnego spędzania czasu przez seniorów. Zadanie dofinansowano kwotą 10.000 zł. 
 
 W 2018 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie nie zlecano zadań w zakresie działań na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, natomiast zrealizowane zostały zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego - przeszkolenie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 w zakresie podstaw samoobrony  
i udzielania pierwszej pomocy za kwotę 10.000 zł. 
 
 W 2019 roku w trybie art. 28 ustawy o sporcie i na podstawie Uchwały  
Nr XIII/101/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia 
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki podmiotom 
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej 
rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania, a także Uchwały Nr XIII/105/11 Rady Miasta Mińsk 
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Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu 
udzielono dotacji na wspieranie klubów sportowych w łącznej kwocie 420.000 zł.  
 Poszczególne kluby sportowe uzyskały dotacje w następującej wysokości: 
a) Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki - 250.000 zł, 
b) Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” - 30.000 zł, 
c) Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” - 29.000 zł, 
d) Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki - 20.000 zł, 
e) Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski - 18.000 zł, 
f) Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” - 18.000 zł, 
g) Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” - 12.000 zł, 
h) Mińskie Towarzystwo Szachowe - 10.000 zł, 
i) Klub Sportowy RC MAZOVIA Mińsk Mazowiecki – 8000 zł, 
j) Klub Sportowy „BARAKUDA” – 6000 zł, 
k) Miński Klub Sportowy MMA TEAM - 6000 zł, 
l) Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka”– 5000 zł, 
ł) Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”– 5000 zł, 
m) Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” – 3000 zł. 
 
 W 2018 roku w trybie art. 28 ustawy o sporcie dotacji udzielono 13 klubom sportowym,  
w łącznej kwocie 400.000 zł.  
 W 2019 roku dotację uzyskało 14 klubów sportowych, 4 kluby w takiej samej wysokości jak  
w 2018 roku, 7 klubów w wysokości wyższej (od 1000 do 3000 zł), Klub Sportowy „Olimp”  
w wysokości o 1000 zł niższej niż w 2018 roku. Fundacja Akademia Piłki Nożnej Mińsk Mazowiecki, 
która w 2018 roku uzyskała dotację w wysokości 2000 zł, w 2019 roku nie złożyła w terminie 
wymaganych dokumentów. Dotację natomiast uzyskały 2 nowe kluby: Uczniowski Klub Sportowy 
„Dąbrówka” i Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”. 
 
 Na podstawie Uchwały Nr XI/83/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września  
2011 roku w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego  
w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 roku zrealizowano 2 zadania, które dofinansowano łącznie 
kwotą 54.491,05 zł: 
1) „Realizacja spektaklu – musicalu pt. „Naprawczak” przeznaczonego dla dzieci i młodzieży” – 
zadanie dofinansowano kwotą 3919,64 zł; 
2) „Remont powierzchni utwardzonej części działek nr 2545/13, 2545/14, 2546/5” – zadanie 
dofinansowano kwotą 50.571,41 zł. 
 W 2019 roku zrealizowano 2 umowy dotyczące inicjatywy lokalnej, w 2018 roku zrealizowano 
3 umowy, a w 2017 roku 5 umów. 
  
 Wydatki na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w 2019 i 2018 roku kształtowały się następująco: 
1) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – w 2019 roku 
wydatkowano 70.000 zł, w 2018 roku 55.000 zł; 
2) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu – w 2019 roku 
wydatkowano 420.000 zł, w 2018 roku 400.000 zł; 
3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w 2019 roku wydatkowano 112.160 zł,  
w 2018 roku 100.000 zł; 
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – w 2019 roku wydatkowano 322.053,44 zł, zaś  
w 2018 roku 338.000 zł; 
5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie – w 2019 roku wydatkowano 27.000 zł, w 2018 roku 
30.000 zł; 
6) pomoc społeczna – w 2019 roku wydatkowano 267.000 zł, w 2018 roku również 267.000 zł; 
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7) ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – w 2019 roku wydatkowano  
50.000 zł, w 2018 roku również 50.000 zł; 
8) ochrona i promocja zdrowia – w 2019 roku wydatkowano 238.000 zł, w 2018 roku 211.000 zł; 
9) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku wydatkowano 10.000 zł. 
 W 2019 roku z dotacji skorzystało 38 organizacji pozarządowych, a w 2018 - 36 organizacji 
pozarządowych. 
  
 Organizacje pozarządowe są znaczącym partnerem miasta w wykonywaniu wielu zadań 
publicznych. Działalność trzeciego sektora, ze względu na szeroki zakres podejmowanych inicjatyw 
oraz ich społeczny charakter odgrywa istotną rolę w ważnych dla miasta dziedzinach, uzupełniając 
ofertę zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców. Główną i najważniejszą cechą wspólnych 
relacji jest partnerstwo. 
 
 W 2019 roku współpraca międzysektorowa przyniosła wiele pozytywnych rezultatów, m.in.: 
pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie korzystania z oferty kulturalnej, rozrywki  
i sportu; integrację środowiska organizacji pozarządowych; poprawę jakości komunikacji 
międzysektorowej; wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji na forum lokalnym oraz 
ponadlokalnym. Z zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku skorzystało 
łącznie kilkanaście tysięcy beneficjentów. 
 Wyrazem dobrej współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi było przyznanie miastu 
tytułu Marka Ekonomii Społecznej.  
  

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 
 
 W 2019 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła 118 uchwał, w tym: 
1) 29 uchwał dotyczących zagadnień finansowych – m.in. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta, 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie, zmian WPF, emisji obligacji komunalnych, 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
zaciągnięcia pożyczki, zaciągnięcia kredytu długoterminowego, określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości, opłaty targowej, udzielania ulg i umorzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym, udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu,  
2) 24 uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami – m.in. wyrażania zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, udzielenia bonifikat za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,  
3) 4 uchwały w zakresie zagospodarowania przestrzennego – m. in. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenia lokalnych 
standardów urbanistycznych, ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji 
towarzyszącej,  
4) 7 uchwał dotyczących oświaty – m. in. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych, planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, regulaminu 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów, wspólnej obsługi 
oświatowych jednostek organizacyjnych, określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście, 
5) 7 uchwał dotyczących zagadnień pomocy społecznej – m.in. w sprawie zasad zwrotu wydatków na 
świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży, zasad zwrotu wydatków  
w programie „Posiłek w szkole i w domu”, rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych, kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  
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w programie  „Posiłek w szkole i w domu”, dodatku energetycznego, przyjęcia Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2019-2021, 

6) 3 uchwały dotyczące zagadnień ochrony środowiska – m. in. w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu, Programu ograniczenia niskiej emisji, zniesienia form ochrony 
przyrody, 
7) 5 uchwał dotyczących zagadnień transportu – m.in. w sprawie zmiany strefy płatnego 
parkowania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów, lokalizacji przystanków komunikacyjnych, 
przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym,  
8) 11 uchwał dotyczących gospodarki komunalnej – m.in. planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, regulaminu utrzymania czystości  
i porządku, zasad wynajmowania lokali, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, 
9) 6 uchwał dotyczących wyboru ławników do sądów powszechnych– m.in. w sprawie powołania 
Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, uzyskania informacji o kandydatach na 
ławników od Komendantów Policji, regulaminu głosowania w wyborach ławników, wyboru 
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023, 
10) 9 uchwał dotyczących funkcjonowania Rady Miasta – m.in. zmiany składów osobowych komisji 
stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, powołania komisji statutowej, planu pracy Rady Miasta, 
komisji stałych Rady Miasta, Komisji Rewizyjnej,  

oraz inne np. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  
z mieszkańcami miasta, wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, konsultacji 
społecznych z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego, podjęcia partnerskiej współpracy 
z Gminą Mińsk Mazowiecki przy realizacji projektu ”Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych 
dzielnic”, przystąpienia do projektu ”Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność  
i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości dla uczniów Mińska Mazowieckiego”, uchwalenia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, wotum zaufania, absolutorium dla Burmistrza Miasta, 
rozpatrzenia skargi, zmiany Statutu Miasta. 
 
Realizacja uchwał Rady Miasta odbywała się na bieżąco, w codziennej pracy poszczególnych komórek 
Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta. 
 
Szczegółowy wykaz uchwał wraz ze sposobem ich realizacji stanowi załącznik do Raportu o stanie 
Miasta Mińsk Mazowiecki za 2019 rok. 

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ W 2019 ROKU  
 

A. ŁAD PRZESTRZENNY  
  
 Powierzchnia miasta (1318 ha) pokryta jest planami miejscowymi zagospodarowania 
przestrzennego w 100%. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Mińsk Mazowiecki uchwalone Uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XLIV/422/2014  
z dnia 22 września 2014 roku sporządzone zostało dla całego obszaru miasta. Dokument ten określa 
w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania, jest podstawowym 
dokumentem kreującym politykę przestrzenną miasta. 
 W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz 
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokument 
sporządza się wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru objętego projektem 
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planu. Procedura rozpoczyna się z inicjatywy rady gminy lub na wniosek wójta/burmistrza. Procesem 
poprzedzającym jest wykonanie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu  
i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, jak również przygotowywane 
są materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustalany jest niezbędny zakres prac 
planistycznych. 
 W 2019 roku w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XVII.180.2016 z dnia 
27 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części Miasta Mińsk Mazowiecki, dla 
obszaru o powierzchni ok. 150 ha przeprowadzono po raz drugi następujące czynności: zebrano 
wnioski inwestorów i mieszkańców, zawiadomiono instytucje i organy o przystąpieniu do 
sporządzania projektu planu, opracowano ekofizjografię. Koncepcja projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko i prognozą finansową są w trakcie opracowania. Termin uchwalenia 
planu miejscowego przewidywany jest na marzec 2021 roku. 
 W 2019 roku w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr X.113.2015 z dnia  
26 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki (rejon cmentarza) przeprowadzono 
następujące czynności: po raz drugi zebrano wnioski inwestorów i mieszkańców oraz zawiadomiono 
instytucje i organy o przystąpieniu do sporządzania projektu planu. Nowa koncepcja projektu planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą finansową są w trakcie opracowania. 
Przewidywany termin uchwalenia planu miejscowego to wrzesień 2020 roku. 
 W wykonaniu Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XI.103.2019 z dnia 30 września 
2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miasta Mińsk Mazowiecki, dla obszaru o powierzchni 4,96 ha obejmującego trzy tereny kolejowe 
wykonano następujące czynności: zebrano wnioski inwestorów, mieszkańców, zawiadomiono 
instytucje i organy o przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego. Ekofizjografia  
i koncepcja projektu planu są w trakcie opracowania. Przewidywany termin uchwalenia planu 
miejscowego to kwiecień 2021 roku.  
 W 2019 roku miasto pozyskało grant w wysokości 20.100 zł w ramach projektu  
pn. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania 
przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych  
i planowania przestrzennego, konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18" Programu Operacyjnego 
Wiedza, Edukacja i Rozwój. 
 
 W 2019 roku Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości koordynował uruchomienie 
usługi iGeoPlan służącej do publikacji planów miejscowych z funkcją wypisów i wyrysów w ramach 
portalu mapowego mminskmazowiecki.e-mapa.net. Usługa ta umożliwia przeglądanie planów 
miejscowych bez konieczności szukania uchwał i załączników graficznych oraz złożenie wniosku  
o wydanie wypisu i wyrysu bez konieczności wizyty w Urzędzie. 
 
 W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Rada 
Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 15 października 2018 roku podjęła Uchwałę Nr XLV.447.2018  
w sprawie udzielania bonifikat w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, a 11 marca 2019 roku Uchwałę Nr VI.42.2019 w sprawie udzielania bonifikat  
w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
stanowisk postojowych na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. W 2019 roku zakończono proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (wydano 721 zaświadczeń).  
W roku 2019 i w późniejszych latach (termin zgłaszania do końca 2019 roku) na wniosek podmiotów 
będących właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub 
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stanowisk postojowych, lub spółdzielniom mieszkaniowym udzielane będą bonifikaty w przypadku 
wnoszenia opłat jednorazowych w wysokości 80% tych opłat. 

 

B. OŚWIATA I EDUKACJA  
 
 Na sieć placówek oświatowych w Mińsku Mazowieckim składają się placówki publiczne 

prowadzone przez Miasto tj. przedszkola, szkoły podstawowe, zespół szkolno-przedszkolny, szkoła 

artystyczna oraz placówki publiczne i niepubliczne prowadzone przez inne osoby – przedszkola 

niepubliczne, punkty przedszkolne i szkoła podstawowa. 

 W 2019 roku na terenie miasta funkcjonowało 5 przedszkoli miejskich, 5 szkół 

podstawowych, 1 zespół szkolno-przedszkolny i miejska szkoła artystyczna. Ponadto Miasto dotowało 

publiczne i niepubliczne placówki oświatowe prowadzone przez osoby fizyczne tj. 3 przedszkola 

publiczne, 13 przedszkoli niepublicznych, 3 punkty przedszkolne i 1 szkołę podstawową.  

 Rok szkolny 2018/2019 był drugim rokiem funkcjonowania ośmioletnich szkół podstawowych 

w związku z wprowadzoną reformą oświaty. Uchwałą nr XXVII.252.2017 z dnia 6 marca 2017 roku 

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki dostosowała sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego oraz przekształciła Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Pawła II w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II. Zostały też podjęte przez Radę Miasta uchwały stwierdzające 

przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych i zespołów szkół w ośmioletnie 

szkoły podstawowe. Podejmując uchwałę Miasto Mińsk Mazowiecki utworzyło ośmioletnie szkoły 

podstawowe o pełnej strukturze organizacyjnej funkcjonujące w jednym budynku. Konieczne jest 

jednak w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 wskazywanie uczniom części oddziałów klas VI ze 

Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w Szkole 

Podstawowej Nr 3. W roku szkolnym 2018/2019 dwa oddziały ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i trzy 

oddziały ze Szkoły Podstawowej Nr 5 realizują obowiązek szkolny od klasy VII do VIII w Szkole 

Podstawowej Nr 3. W związku z funkcjonowaniem nowej szkoły podstawowej konieczne były dalsze 

inwestycje skierowane do uczniów młodszych, tj.: budowa placu zabaw oraz remont sali 

gimnastycznej, która będzie przeznaczona na świetlicę szkolną.  

 Zgodnie z ustawą o systemie oświaty  dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub 

innej formie wychowania przedszkolnego. Burmistrz Miasta jest obowiązany pisemnie wskazać 

rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten Burmistrz Miasta 

spełnia poprzez wskazanie rodzicom miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych – w przypadku wystąpienia wolnych miejsc lub w przedszkolach 

niepublicznych – po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert i wyborze placówek. W naszym 

mieście zabrakło miejsca dla 80 dzieci. W dniu 9 maja 2019 roku Burmistrz Miasta ogłosił konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Trzy przedszkola 

niepubliczne zainteresowane udziałem w konkursie złożyły oferty. W dniu 29 maja 2019 roku 

Burmistrz Miasta powołał Komisję Konkursową do oceny ofert. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu 

ofert nastąpiło 31 maja 2019 roku. Zadanie publiczne zostało zlecone niżej wymienionym 

placówkom: Domowe Przedszkole 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 74, Przedszkole 

Niepubliczne „Mali Giganci” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 4 lok. U1, Przedszkole 

Niepubliczne „Kredka” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Boczna 12. Właściciele tych przedszkoli zostali 

zobowiązani do: zapewnienia maksymalnie liczby 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, 

prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej dla przedszkoli 
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publicznych oraz zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto zostali 

poinformowani o tym, iż bezpłatna podstawa programowa realizowana jest przez 5 godzin dziennie. 

Rodzice od 1 września 2019 roku ponoszą opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę 

faktycznego  pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Stawka żywieniowa 

ustalana jest przez właściciela placówki. Za całodzienną nieobecność dziecka w przedszkolu zarówno 

opłata za pobyt, jak i stawka żywieniowa podlegają zwrotowi. Za zajęcia dodatkowe realizowane  

w godzinach pracy placówki rodzice nie ponoszą dodatkowej opłaty. Dodatkowe zajęcia za 

odpłatnością mogą odbywać się tylko po zakończeniu pracy placówki. Wszystkie dzieci uczęszczające 

w roku szkolnym 2018/2019 do wybranych w ramach konkursu przedszkoli są objęte powyższymi 

zasadami. 

 W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie dzieci 6-letnie  zostały objęte obowiązkiem szkolnym. 
23 stycznia 2016 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nowelizacją 
obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy siedem lat. Tym samym reforma, która w roku szkolnym 2015/2016 się zakończyła  
i wszystkie sześciolatki poszły obowiązkowo do pierwszej klasy (poza odroczonymi) została 
odwrócona. W związku z tym od 1 września 2016 roku zaistniała konieczność zapewnienia 
wychowania przedszkolnego dla większej liczby grup dzieci. Wprowadzona zmiana tj. utworzenie 
oddziałów przedszkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych dla dzieci 6-letnich umożliwiła 
Miastu przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli miejskich dla 3 i 4-latków. Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych są zorganizowane na zasadach dotychczas funkcjonujących w przedszkolach 
(godziny, posiłki, zajęcia dodatkowe). W związku z utworzeniem Szkoły Podstawowej Nr 3, w niej 
również od roku szkolnego 2017/2018 zorganizowano oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich.  
W roku 2018/2019 na takich samych zasadach organizowane było kształcenie dzieci 6-letnich. 
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych cieszą się dużym uznaniem wśród rodziców. Obecnie 
zauważalna jest potrzeba zwiększenia liczby oddziałów 10-godzinnych wychowania przedszkolnego  
w szkołach. Z uwagi na warunki lokalowe mińskich szkół zapotrzebowanie to nie może być w pełni 
zrealizowane. 
 

Liczba dzieci 
urodzonych  
w roku 2012 

(wg 
zameldowania) 

Liczba dzieci w wieku 6 lat faktycznie uczęszczających: 

na 10 godzin na 5 godzin 

w 
przedszkolach 

publicznych 

w przedszkolach 
niepublicznych i  

publicznych 
prowadzonych 

przez osoby 
fizyczne 

w oddz. 
przedszk. w SP 

(w tym oddział w 
Sal. SP) 

w 
przedszkolach 

publicznych 

w oddziałach 
przedszkolnych 

w szkołach 
podstawowych 

537 25 (w tym 2 
spoza miasta) 

150 (w tym 24 
spoza miasta) 

348 (w tym 11 
spoza miasta) 

16 61 (w tym 5 
spoza miasta) 

 
 Warto zwrócić uwagę na fakt, że we wszystkich przedszkolach miejskich została wdrożona 
platforma 4parents. To unikalny system dla przedszkoli oparty w 100% na rozwiązaniach mobilnych. 
4parents to darmowa aplikacja dla rodziców umożliwiająca innowacyjne podejście do problematyki 
rozliczania obecności dzieci w przedszkolu. Dzięki niej rodzic jest na bieżąco informowany  
o wszystkim co dzieje się w przedszkolu - obecności, opłaty, komunikaty od nauczycieli.  
 
Sieć szkół i placówek 
 
 Analizując ogólną liczbę uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 
prowadzonych przez Miasto na przestrzeni ostatnich 6 lat można zauważyć, że liczba dzieci  
w przedszkolach stopniowo wzrastała od roku szkolnego 2015/2016, obecnie utrzymuje się na 
jednym poziomie.  Liczba uczniów w szkołach podstawowych po wzroście w latach 2013-2015  
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i spadku w roku szkolnym 2016/2017 ponownie rośnie w podstawówkach. Jest to związane ze 
zmianami w systemie oświaty, likwidacją gimnazjów i powrotem klas VII i VIII do szkół 
podstawowych. Globalnie jednak liczna uczniów maleje, gdyż łączna edukacja uczniów w szkołach 
prowadzonych przez Miasto trwała 9 lat (6 lat szkoła podstawowa i 3 lata gimnazjum), obecnie 8 lat 
szkoły podstawowej. 
 

Rok szkolny 
Przedszkole w tym obowiązek 

rocznego przygotowania 
przedszkolnego 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

2013/2014 1118 2535 1249 

2014/2015 990 2799 1297 

2015/2016 943 3043 1302 

2016/2017 1085 2778 1313 

2017/2018 1169 3205 860 (oddz. gimn. w SP) 

2018/2019 1196 3705 420 (oddz. gimn. w SP) 

2019/2020 1183 3774 - 

 
 W roku szkolnym 2018/2019 na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli miejskich (jedno 
w zespole) i 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, łącznie 52 oddziały, do których 
uczęszczało 1196 dzieci. Średnia liczba dzieci w oddziałach kształtowała się na poziomie 23 
wychowanków.  
 Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich była równa liczbie dostępnych miejsc. 
Najwięcej dzieci uczęszczało do Przedszkola Miejskiego Nr 4 – 196 dzieci, w którym znajduje się 
oddział specjalny i oddział integracyjny, do którego uczęszczało łącznie 47 dzieci. Oddział integracyjny 
i specjalny przeznaczone są dla dzieci wymagających szczególnej opieki pedagogicznej, 
psychologicznej, logopedycznej lub rehabilitacyjnej bądź innej opieki specjalistycznej. Najmniejszym 
przedszkolem jest Przedszkole Miejskie Nr 1, do którego uczęszczało 113 dzieci. Oddziały 
przedszkolne dla dzieci 6-letnich zostały utworzone we wszystkich szkołach podstawowych, średnio 
po 2 oddziały 10-godzinne, w 2 szkołach dodatkowo po 1 oddziale 5-godzinnym. 
 W placówkach niepublicznych, publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne – 
przedszkolach (16) i punktach przedszkolnych (3) na terenie miasta liczba miejsc w roku szkolnym 
2018/2019 wynosiła 1121. Do przedszkoli tych uczęszczało 1033 dzieci. Najwięcej dzieci uczęszczało 
do Publicznego Przedszkola „Wesoła Ciuchcia” – 233, przedszkole to dysponowało 250 miejscami. 
Drugim w kolejności było Przedszkole Publiczne „Michałek” – 102 dzieci (liczba miejsc – 102),  
a następnie Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” – 94 dzieci (liczba miejsc – 94). Najmniej dzieci 
w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego „TIK-TAK” – 24 (liczba miejsc 
– 28). W przypadku przedszkoli: „Domowe Przedszkole”, „Klub Malucha”, „Kleksik”, „Michałek”, 
„Funny Kids”, „Kredka”, „Mali Giganci”, „Nasza Akademia” i punktów przedszkolnych „Sportowe 
Maluchy” i „Domowe Nutki” liczba dzieci uczęszczających była równa liczbie dostępnych miejsc. 
  
 W roku szkolnym 2018/2019 na terenie miasta funkcjonowało 6 szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, w tym 3 szkoły podstawowe z oddziałami 
gimnazjalnymi (Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3 i Nr 4) oraz Miejska Szkoła Artystyczna. Łącznie do 
wszystkich szkół podstawowych w ramach 161 oddziałów uczęszczało 3705 uczniów, do oddziałów 
gimnazjalnych w ramach 18 oddziałów 420 uczniów, a do Miejskiej Szkoły Artystycznej w ramach 11 
oddziałów 253 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziałach szkół podstawowych kształtowała się na 
poziomie 23 wychowanków. Oddziały integracyjne funkcjonowały przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 53 
uczniów, Szkole Podstawowej Nr 6 – 142 uczniów oraz przy oddziale gimnazjalnym SP3 – 34 uczniów.  
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Najwięcej uczniów uczęszczało do Szkoły Podstawowej Nr 2 – 832, następnie do Szkoły Podstawowej 
Nr 1 - 815 i Szkoły Podstawowej Nr 5 – 627, zaś najmniej do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 366 uczniów.  
 

 

Przedszkola 
Szkoła Podstawowa z 
oddziałami rocznego 

przygotowania 

Gimnazja, od r. szk. 
2017/2018 oddziały 

gimn. w SP 
MSA 

2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Liczba uczniów 825 838 3549 4063 860 420 257 253 

Liczba 
oddziałów 

36 37 161 177 36 18 10 11 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

81,51 82,02 332,59 395,08 100,76 43,69 30,85 31,85 

Liczba etatów 
administracji 

10,51 10,52 25,29 27,23 - 2,75 3,75 3,75 

Liczba etatów 
obsługi 

68,25 65,24 116,75 117,13 - 2,95 11,25 11,25 

Uczniowie na 
oddział 

22,92 22,65 22,04 22,95 23,89 23,33 25,7 23 

Etaty 
nauczycielskie 
na oddział 

2,26 2,22 2,07 2,23 2,80 2,43 3,09 2,9 

Uczniowie na 
etat 
nauczycielski 

10,12 10,22 10,67 10,28 8,54 9,61 8,33 7,94 

Uczniowie na 
etat 
administracji 

78,50 79,66 140,33 149,21 - 152,73 68,53 67,47 

Uczniowie na 
etat obsługi 

12,09 12,84 30,40 34,69 - 142,37 22,84 22,49 

 
Kadra nauczycielska 
 
 W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki pracowało około 570 nauczycieli, z czego 62 % stanowili nauczyciele dyplomowani, 
19,26% nauczyciele mianowani i 15,41% nauczyciele kontraktowi. Najwięcej nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymiarze było w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 6 – po 65 osób, a następnie 
w Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 1 – po 62-64 osoby, zaś najmniej w Szkole Podstawowej Nr 5 – 42 
osoby.  W przypadku przedszkoli, najwięcej nauczycieli zatrudnionych było w Przedszkolu Miejskim 
Nr 4 – 24 osoby, a najmniej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 7 nauczycieli. Najwięcej nauczycieli 
dyplomowanych pracowało w Szkole Podstawowej Nr 2 – 57 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr  4 - 13. 
 

Placówka 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 
Procent 

niepełnozatrudnionych 

Liczba osób 
Liczba 
etatów 

Liczba osób Liczba etatów 
Liczba 
osób 

Liczba etatów 

Przedszkole Miejskie Nr 1 10 10 2 0,46 16,67 4,40 

Przedszkole Miejskie Nr 2 7 7 2 0,89 22,22 11,28 

Przedszkole Miejskie Nr 3 10 10 2 0,53 16,67 5,03 

Przedszkole Miejskie Nr 4 24 24 5 1,03 17,24 4,12 

Przedszkole Miejskie Nr 5 12 12 2 0,63 14,29 4,99 

Przedszkole Miejskie Nr 6 12 12 4 1,48 25,00 10,98 

Szkoła Podstawowa Nr 1 62 62 23 11,23 27,06 15,34 
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Szkoła Podstawowa Nr 2 65 79,44 14 8,75 17,72 9,92 

Szkoła Podstawowa Nr 3 56 70,85 6 3,27 9,68 4,41 

Szkoła Podstawowa Nr 4 64 70,80 5 1,89 7,25 2,60 

Szkoła Podstawowa Nr 5 42 42 19 10,54 31,15 20,06 

Szkoła Podstawowa Nr 6 65 76,3 15 6,3 18,75 7,63 

Miejska Szkoła Artystyczna 20 20 16 11,85 44,44 37,21 

Razem 449 496,39 115 58,85 20,39 10,6 

  
 Warto podkreślić, zwłaszcza biorąc pod uwagę nałożone przez przepisy prawa liczne zadania 
dotyczące organizowania i udzielania uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz bardzo dużą liczbą uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego, że uczeń w każdej placówce szkolnej ma zapewnioną opiekę specjalistów 
takich jak: psycholog, pedagog i logopeda w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz innych 
specjalistów zatrudnionych do zajęć rewalidacyjnych. 
 
Inwestycje i zarządzanie mieniem szkolnym 
 
 Każdego roku inwestycje oświatowe to znacząca część wydatków budżetu miasta.  
W roku szkolnym 2012/2013 na inwestycje oświatowe wydatkowano 7.426.275,94 zł. W roku 
szkolnym 2013/2014 wydatkowano 1.761.842,35 zł, w roku szkolnym 2014/2015 – 6.259.676,60 zł,  
w roku szkolnym 2015/2016 – 11.718.788,33 zł. W roku szkolnym 2016/2017 była to kwota 
10.464.052,60 zł,  w roku szkolnym 2017/2018 kwota 4.215.032,29 zł, a w roku szkolnym 2018/2019 
kwota 1.590.194,43 zł. Przeważająca część wydatków w roku szkolnym 2018/2019 została poniesiona 
na modernizację bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 i budowę placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej Nr 3. 
 W ramach inwestycji realizowanych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2018/2019 
należy wymienić: 
1) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – remont wentylacji w kuchni, malowanie kuchni, łazienki, zmywalni,  
2) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 – malowanie pomieszczeń kuchennych, doposażenie stołówki, 
generalny remont wejścia do budynku, klatki schodowej, dużej sali, zakup wyposażenia sal, pomocy 
dydaktycznych, zabawek itp., 
4) w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – remont dwóch gabinetów terapeutycznych, zakup sprzętu na plac 
zabaw, 
5) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 – zakup mebli, wyposażenia i dywanów, wykonanie pomp ciepła na 
placu, zakup obieraczki, 
6) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – remont holu głównego i wejścia, wymiana pionu wodno-
kanalizacyjnego,  
7) w Szkole Podstawowej Nr 1 – malowanie sal, stołówki, cyklinowanie parkietu, 
8) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku 
Przedszkola Miejskiego Nr 2, wykonanie badań gruntowych oraz koncepcji żywienia, przegląd placu 
zabaw i urządzeń, remont piwnic, korytarza na sali gimnastycznej i sali nr 208 w Szkole Podstawowej 
Nr 2, modernizacja bieżni,  
9) w Szkole Podstawowej Nr 3 – budowa placu zabaw – etap I, remont wejścia głównego do szkoły 
oraz czterech sal lekcyjnych, remont sali gimnastycznej i korytarza głównego, 
10) w Szkole Podstawowej Nr 4 – przebudowa nawierzchni boiska do piłki ręcznej, modernizacja 
monitoringu, wyposażenie sali sensoryki, 
11) w Szkole Podstawowej Nr 5 – budowa ogrodu rekreacyjnego, remont nawierzchni, naprawa 
dachu, montaż okien, 
12) w Szkole Podstawowej Nr 6 – remont dachu, remont elewacji przy wejściu do szkoły, 
13) w Miejskiej Szkole Artystycznej – dostawa i uruchomienie zestawu oświetleniowego do MSA, 
cyklinowanie i lakierowanie podłóg, zakup instrumentów, mebli, wyposażenia. 

Id: F4B45451-7893-484A-8B52-B790457D551F. Podpisany Strona 64



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2019 rok 
 

 
Projekt „Torami nowej edukacji” 
 
 W 2019 roku w mińskich szkołach podstawowych: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6  
i ZSP Nr 1 rozpoczęła się realizacja projektu „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność  
i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”, który otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 3.769.031,11 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.  
 Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 1000 
uczniów szkół podstawowych z terenu miasta oraz zwiększenie jakości nauczania prowadzonego  
w w/w placówkach poprzez:  
- realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających, 
- stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez doposażenie pracowni nauk 
przyrodniczych w szkołach, 
- zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez doposażenie szkół  
w sprzęt TIK,  
- zwiększenie kompetencji zawodowych 157 nauczycieli z zakresu włączania narzędzi TIK do 
nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u uczniów.  
 

 Zaproponowane w projekcie działania są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy miejskich 
placówek szkolnych, realizacja wsparcia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej 
placówki.  
 W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: języka 
angielskiego, matematyki, przyrody (klasy I-III), nauk przyrodniczych – biologii, chemii, geografii, fizyki 
(klasy IV-VIII), zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami. W ramach zajęć rozwijających: angielski, niemiecki, 
matematyka, informatyka, przyroda, nauki przyrodnicze.  
 Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów 
zostaną zrealizowane w formie blended learnigu (zajęcia w formie mieszanej - zajęcia stacjonarne  
i praca na mobilnej platformie): kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych; zajęcia 
psychoedukacyjne - budowanie zespołów; zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia - Młody kreator; 
zabawy psychoedukacyjne rozwijające odbieranie informacji w sposób rysunkowy i obrazkowy, 
warsztaty CYM (praca z obrazem, rysunkiem i symbolem);  zajęcia z robotyki i informatyki  
z wykorzystaniem klocków LEGO – IROBOT; kurs ICT – obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń 
mobilnych do nauki; warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni; szkolenie Młody inżynier; 
trening zapobiegania agresji.  
 W ramach doposażenia pracowni nauk przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu 
zostaną zakupione pomoce wskazane indywidualnie przez każdą szkołę m.in.: laboratorium mobilne, 
mobilne planetarium, mikroskopy, wideomikroskopy, zestawy do doświadczeń, modele np. układu 
słonecznego, neuronu, mitozy, szkieletu człowieka, układu krwionośnego, ucha, czaszki itp. 
 W ramach wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu szkoły 
zostaną doposażone w sprzęt komputerowy m.in.: tablice interaktywne, projektory, tablety, laptopy, 
drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, głośniki, oprogramowanie. 
 Realizacja zajęć dydaktycznych i rozwijających zaproponowanych w projekcie będzie stanowić 
bezpośrednią szansę dla uczniów na zwiększenie kompetencji i umiejętności niezbędnych w dalszej 
edukacji i na rynku pracy. Natomiast zakup nowoczesnego sprzętu i poniesienie kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli umożliwi zapewnienie dostępu do wysokiej jakości i atrakcyjności edukacji 
także przyszłym rocznikom. Skupienie projektu na szerokim włączaniu technik informacyjno-
komputerowych (np. poprzez wykorzystanie w projekcie blended learningu) ma duże znaczenie, 
ponieważ takie metody mają coraz większe zastosowanie, także w codziennym życiu. Projekt będzie 
realizowany do 2021 roku.  
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Opieka nad dziećmi do lat 3 
 
 Zgodnie z zapisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka ta może zostać 
zorganizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego 
opiekuna oraz nianię. 
 Na terenie miasta funkcjonuje 11 niepublicznych żłobków i 2 kluby dziecięce, które figurują  
w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Opiekę nad dziećmi sprawuje również trzech dziennych 
opiekunów zgłoszonych w Wykazie dziennych opiekunów. 
 Wpisu do rejestru/wykazu dokonuje Burmistrz Miasta na podstawie wniosku złożonego przez 
podmiot zamierzający prowadzić żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna 
wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informatyczno – Usługowego Emp@tia.  
W 2019 roku do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostały wpisane 2 nowe placówki oraz dwóch 
dziennych opiekunów. 
 Żłobki funkcjonujące na terenie miasta dysponowały 298 miejscami dla dzieci. Wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2019 roku, do żłobków zapisanych było 238 dzieci. Największą liczbą miejsc – 46 
dysponował Żłobek „Jacek i Agatka”, a następnie Niepubliczny Żłobek „Maluszkowo” – 41 miejsc. 
Liczba dzieci zapisanych do poszczególnych placówek była mniejsza niż liczba dostępnych miejsc. 
Najwięcej dzieci korzystało z opieki w Żłobku „Jacek i Agatka” - 41, a najmniej w Niepublicznym 
Żłobku Montessori „Delfinek” – 10. 
 Kluby dziecięce funkcjonujące na terenie miasta przy ul. Dąbrówki 41A i Górki 18A 
dysponowały 28 miejscami dla dzieci. Klub dziecięcy „Michałek” dysponował 13 miejscami i wszystkie 
miejsca były zajęte, zaś Klub Dziecięcy „Tik-Tak” dysponował 15 miejscami – również wszystkie 
miejsca były zajęte. 
Dzienni opiekunowie, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 1a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, za 
pisemną zgodą rodziców sprawowali opiekę łącznie nad 23 dzieci, wraz z dwiema mamami 
zapisanych dzieci oraz wolontariuszem. U dwóch dziennych opiekunów liczba dzieci objętych opieką 
wynosiła maksymalną ilość, tj. po 8 dzieci (łącznie 16). Zatrudnieni oni zostali przez 2B s.c Justyna 
Bogdanowicz, Anna Budkiewicz. Trzeci dzienny opiekun miał pod swoją opieką 7 dzieci i zatrudniony 
został przez Funny Kids Sp z o.o.  
 
 Uchwała Nr XXXVI.339.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 roku  
w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych 
opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
ustaliła dotację celową w kwocie 400 zł na dzieci zamieszkałe w mieście Mińsk Mazowiecki. W roku 
2019 wysokość tej dotacji nie uległa zmianie.  
 Dotacja celowa jest udzielana podmiotom uprawnionym do jej otrzymania, za okresy 
miesięczne w wysokości ustalonej na podstawie pisemnej informacji zawierającej liczbę dzieci 
objętych opieką, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca. W 2018 roku wypłacone zostało 
684.000  zł dotacji celowej z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na podmioty prowadzące żłobki  
i kluby dziecięce oraz dziennego opiekuna. W roku 2019 kwota ta wyniosła 1.106.400 zł i 
przeznaczona została na żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów. 

 

C. POMOC SPOŁECZNA 

 
 Liczbę rodzin i osób objętych działaniami systemu pomocy społecznej w Mińsku 
Mazowieckim w 2019 roku  przedstawiają poniższe tabele: 
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Wyszczególnienie 

Liczba osób, którym 
decyzją przyznano 

świadczenie 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane  
w ramach zadań zleconych i zadań 
własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, 
liczbę oraz źródło finansowania) 

 
 

903 

 
 

650 

 
 

1389 

w tym:  
świadczenia pieniężne 

 
582 

 
561 

 
1157 

świadczenia niepieniężne 391 271 774 

Świadczenia przyznane w ramach zadań 
zleconych bez względu na ich rodzaj, formę 
i liczbę 

 
0 

 
0 

 
0 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej - 
ogółem 

 
X 

 
635 

 
1400 

 
Praca socjalna prowadzona 

w oparciu o: 
Liczba kontraktów socjalnych/ 

projektów socjalnych 
Liczba osób objętych kontraktami 
socjalnymi/projektami socjalnymi 

kontrakt socjalny 22 10 

projekt socjalny 7 423 

  
 Dominującymi powodami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi prawidłowe 
funkcjonowanie osób i rodzin jest ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, 
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, rodziny niepełne oraz alkoholizm.  
 

 
Powód trudnej sytuacji życiowej 

 
Liczba rodzin 

 
Liczba osób w 

rodzinach 

Ubóstwo 301 562 

Bezdomność   25 25 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  w tym:  
wielodzietność  

77 
33 

345 
185 

Bezrobocie 280 635 

Niepełnosprawność  215 387 

Długotrwała lub ciężka choroba 300 506 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego w tym:                              
Rodziny niepełne                                 
Rodziny wielodzietne 

213 
 

125 
31 

630 
 

380 
159 

Przemoc w rodzinie 15 38 

Alkoholizm 102 166 

Narkomania 6 10 

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu  Zakładu 
Karnego 

23 34 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

3 15 

Zdarzenie losowe 2 2 

Sytuacja kryzysowa 2 5 
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1. Świadczenia pieniężne i w naturze z pomocy społecznej 
 
1.1. Zasiłek stały 
 Zasiłki stałe w 2019 roku otrzymało 139 osób, w tym: 111 to osoby samotnie gospodarujące 
oraz 28 to osoby pozostające w rodzinie. Ogólna liczba udzielonych świadczeń tego typu wyniosła 
1405 na kwotę 730.742 zł, w tym 1140 świadczeń wypłaconych zostało osobom samotnym na kwotę 
645.447 zł i 265 wypłaconych osobom w rodzinie na kwotę 85.295 zł. W stosunku do roku 2018 
nastąpił wzrost wydatków o 80.646 zł oraz spadek liczby beneficjentów. 
 
1.2 Zasiłek okresowy 
 W 2019 roku 17 osobom wypłacono 43 zasiłki okresowe na kwotę 14.787 zł w tym 
pochodzące ze środków własnych – 5145 zł, a z dotacji Wojewody – 9642 zł. W stosunku do 2018 
roku nastąpił wzrost wydatków o 4599 zł oraz wzrost liczby beneficjentów.  
 
1.3 Zasiłek celowy  
 W 2019 roku na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 940.616 zł. Ogółem z tej formy pomocy 
skorzystało 529 rodzin. W stosunku do roku 2018 nastąpił spadek wydatków o 7981 zł oraz spadek 
liczby rodzin korzystających z pomocy. 
 
1.4 Dożywianie dzieci 
 W 2019 roku łączna liczba dożywianych dzieci wyniosła 379, w tym liczba dzieci dożywianych 
w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 325, a 54 dzieci 
żywionych było poza programem. Wydatki na realizację tego zadania ogółem wyniosły 202.088 zł. 
Zrealizowano również pomoc dla 5 dzieci na łączną kwotę 1253 zł bez konieczności przeprowadzania 
wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. W stosunku do roku 2018 nastąpił 
spadek wydatków o 41.033 zł oraz spadek liczby świadczeniobiorców. 
 
1.5 Kierowanie do domów pomocy społecznej 
 Na dzień 31 grudnia 2019 roku w domach pomocy społecznej przebywało 34 mieszkańców 
miasta Mińsk Mazowiecki. Roczny koszt ich pobytu w placówkach w roku 2019 wyniósł 1.000.591 zł. 
Jest to wzrost wydatków o 761.655 zł w stosunku do roku 2018. 
 
1.6. Usługi opiekuńcze 
 W 2019 roku usługi opiekuńcze świadczyło 12 opiekunek środowiskowych zatrudnionych  
w Ośrodku, których zadaniem było: udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, 
zapewnienie podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacja według wskazań lekarza, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Usługami opiekuńczymi objęto 49 mieszkańców miasta na łączną kwotę 
377.631 zł. W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków o 26.360 zł oraz spadek liczby 
świadczeniobiorców. 
 
1.7. Sprawienie pogrzebu 
 W 2019 roku Ośrodek sprawił pogrzeb 4 osobom. Koszt pogrzebów wyniósł łącznie 9170 zł. 
Jest to wzrost w stosunku do roku 2018 o 3502 zł. W 2018 roku Ośrodek sprawił pogrzeb 2 osobom 
bezdomnym. 
 
1.8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 
 W okresie wakacji w 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w pokryciu 
kosztów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Organizatorami wypoczynku w Lubiatowie były: 
Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Mazowsze Mińsk Mazowiecki i PCPR Mińsk Mazowiecki 
Chorągiew Mazowiecka ZHP Warszawa. W okresie ostatnich kilku lat obserwowany jest znaczny 
spadek liczby dzieci korzystających z wypoczynku letniego. W 2019 roku z tej formy pomocy 
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skorzystało 27 dzieci na kwotę 19.950 zł. W stosunku do roku 2018 jest to spadek liczby dzieci o 4, 
a wydatków o 3050 zł. 
 
1.9. Jadłodajnia dla potrzebujących 
 W roku 2019 z jadłodajni skorzystało 49 osób, które spożyły łącznie 8300 posiłków.  
W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o 11 osób korzystających z jadłodajni i liczby wydanych 
posiłków o 1126. 
 
1.10. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych 
 W ciągu całego 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 16 osób. Osoby te skorzystały  
z 2414 posiłków, terapii zajęciowej oraz innych form aktywności. W stosunku do roku 2018 nastąpił  
wzrost liczby uczestników o 1 osobę oraz liczby wydanych posiłków o  505. 
 
1.11. Paczki świąteczne 
 W grudniu 2019 roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
zakupił dla dzieci podopiecznych 74 paczki świąteczne na łączną kwotę 8378,28 zł. W stosunku do 
roku 2018 przygotowano o 86 paczek mniej. 
 
1.12. Realizacja pracy socjalnej 
 W 2019 roku pracą socjalną objętych było 635 rodzin, 1400 osób w tych rodzinach.  
W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o 63 rodziny i o 104 osoby w rodzinach. 
 
1.13. Bezdomność w mieście Mińsk Mazowiecki 
 W 2019 roku do schronisk i noclegowni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 
decyzją administracyjną 25 osób (o 5 osób więcej niż w 2018 roku). Na ten cel została wydatkowana 
kwota 64.816 zł.  
 
1.14. Wolontariat 
 W Ośrodku działa Wolontariat. W 2019 roku pracę w charakterze wolontariusza świadczyło 
17 osób. Praca świadczona była w zakresie pomocy osobie starszej, pomocy przy dystrybucji żywności 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 FEAD oraz przygotowania 
warsztatów „Nuty dla ojczyzny” w ramach Mińskiej Akademii Seniora. 
 
1.15. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  
 W 2019 roku wydano 74 decyzje umożliwiające korzystanie z bezpłatnych usług publicznej 
służby zdrowia. W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o 28 decyzji. 
 
1.16. Stypendia szkolne 
 W roku szkolnym 2019/2020 142 uczniom mińskich szkół wypłacono stypendium szkolne na 
łączną kwotę 136.092,93 zł oraz zasiłki szkolne dla 2 uczniów na łączną kwotę 1200 zł. W stosunku do 
roku 2018 nastąpił spadek wydatków na to zadanie o 5353,63 zł.  
 
1.17. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, Podprogram 2018 rok 
 W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dystrybuował żywność dla 460 
osób. Łącznie wydano 3571 paczek żywnościowych o wadze 20 ton i 16 kg, o wartości 60.000 zł. 
 
1.18. Konsultacje psychologiczne 
 W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył pomoc psychologiczną dla 
mieszkańców miasta w miejscu ich zamieszkania i w Ośrodku. Z pomocy skorzystało 58 osób,  
przeprowadzono 373 konsultacje. 
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1.19. Zespół Interdyscyplinarny 
 
 Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 Suma wszystkich aktualnie prowadzonych procedur na dzień 31.12.2019 r. 24 

2 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego  12 

3 Liczba szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego 2 

4 Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przez przedstawicieli 
poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę w 2019 roku: 

 

OGÓŁEM 102 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 6 

Policja 89 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 

Oświata 5 

Ochrona zdrowia 1 

5 Liczba Niebieskich Kart A, które zostały założone ponownie w 2019 roku w 
toku trwania tej samej procedury  

15 

6 Liczba powołanych Grup Roboczych w 2019 roku 79 

7 Liczba prowadzonych procedur z 2018 roku 24 

8 Liczba spotkań Grup Roboczych  261 

9 Liczba zakończonych procedur z 2018 roku 24 

10 Liczba zakończonych procedur z 2019 roku 90 

11 Liczba wydanych skierowań na zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla 
sprawców przemocy 

10 

12 Osoby, którym zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia 3 

13 Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

0 

14 Liczba eksmisji z lokalu w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 

0 

15 Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/grupę roboczą 
zawiadomień do organów ścigania (policji, prokuratury) o popełnieniu 
przestępstwa w związku z użyciem przemocy w rodzinie 

4 

 
1.20. Działalność Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” 
 Klub Integracji Społecznej „Aktywni” działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim od dnia 11 marca 2013 roku na podstawie Uchwały  
Nr XXVII/280/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. KIS „Aktywni” został wpisany do Rejestru klubów 
integracji społecznej województwa mazowieckiego pod numerem 11 od dnia 8 kwietnia 2013 roku. 
Głównym zadaniem klubu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych na 
terenie miasta Mińsk Mazowiecki, korzystających z pomocy społecznej, poprzez działania mające na 
celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, poprawę sytuacji życiowej uczestników oraz ich rodzin. 
Reintegracja społeczna jest rozumiana jako działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie 
umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu 
zamieszkania. Reintegracja zawodowa to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie 
zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.  
 W roku 2019 w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” prowadzone były 
prace społecznie użyteczne na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
organizowania prac społecznie użytecznych. Na podstawie Uchwały Nr IV.29.2019 Rady Miasta Mińsk 
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Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 roku przyjęto roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w 2019 roku na terenie Miasta Mińsk Mazowieckim.  
 Prace społecznie użyteczne są wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na skutek skierowania przez urząd pracy i ośrodek 
pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo  
i 40 godzin miesięcznie. Bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości 8,50 zł za godzinę pracy. 
Prace społecznie użyteczne obejmują prace porządkowe na terenie miasta w obiektach użyteczności 
publicznej. Osoba bezrobotna jest zobowiązana do wykonywania prac społecznie użytecznych  
w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez kierownictwo obiektów użyteczności publicznej. Osoba 
wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w okresie wykonywania 
prac. Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac nie jest odprowadzana składka na 
ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne. Nie jest także potrącana zaliczka na podatek. 
Bezrobotni są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym z tytułu 
posiadania statusu osoby bezrobotnej w urzędzie pracy. Osoba, która nie zgłosiła się lub nie zgodziła 
się na podjęcie prac społecznie użytecznych traci status osoby bezrobotnej. Instrument ten jest 
cennym narzędziem aktywizacji społeczno-zawodowej. Prace takie dają możliwość kontaktu  
z potencjalnymi pracodawcami lub obserwacji postaw osób skierowanych. Prace społecznie 
użyteczne mają na celu aktywizację oraz motywację osób bezrobotnych do podjęcia pracy, a także do 
prowadzenia regularnego i systematycznego schematu dnia. 
 W 2019 roku łącznie do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 21 osób 
bezrobotnych. 3 z tych osób przerwały prace ze względu za stan zły zdrowia, 2 osoby porzuciły pracę, 
1 osoba przerwała pracę ze względów osobistych, 1 osoba podjęła pracę zarobkową. Ostatecznie 
prace społecznie użyteczne zakończyło 14 osób. Wypracowano łącznie 4658 godzin.  
 Prace społecznie użyteczne wykonywane były w Miejskim Domu Kultury (6 osób), Muzeum 
Ziemi Mińskiej (8 osób), Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (4 osoby), Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej (3 osoby). 
 
1.21. Liczba wydanych decyzji administracyjnych 
 W 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 17.727 decyzji 
administracyjnych.  
 
2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 
 
2.1 Dodatki mieszkaniowe 
 W 2019 roku naliczono 2828 dodatków mieszkaniowych na kwotę 562.233 zł, wydano 542 
decyzje. W stosunku do roku 2018 naliczono o 580 dodatków mniej oraz wydatkowano o 45.525 zł 
mniej. 
 
2.2. Dodatki energetyczne 
 W 2019 roku naliczono 422 dodatki energetyczne na kwotę 5243 zł, wydano 85 decyzji.  
W stosunku do roku 2018 naliczono o 55 dodatków mniej oraz wydatkowano o 1451 zł mniej. 
 
2.3. Świadczenia rodzinne 
a) Zasiłek rodzinny 
 W 2019 roku naliczono 21.407 zasiłków na ogólną kwotę 2.407.821,39 zł (spadek o 1548 
zasiłków oraz wydatków o kwotę 173.095,08 zł w stosunku do roku 2018) oraz dodatki do zasiłku 
rodzinnego z tytułu: 
- urodzenia dziecka - naliczono 107 dodatków na kwotę 82.093,12 zł (spadek o 56 dodatków oraz 
wydatków o kwotę 13.234,70 zł w stosunku do roku 2018), 
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - naliczono 772 dodatki na 
kwotę 291.451,24 zł (spadek o 133 dodatki oraz wydatków o kwotę 48.009,64 zł w stosunku do roku 
2018), 
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- samotnego wychowywania dziecka - naliczono 1051 dodatków na kwotę 196.494,38 zł (spadek o 62 
dodatki oraz wydatków o kwotę 21.589,13 zł w stosunku do roku 2018), 
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - naliczono 988 dodatków na kwotę 
100.435,91 zł (liczba dodatków spadła o 99, spadek wydatków o kwotę 11.496,44 zł w stosunku do 
roku 2018), 
- rozpoczęcia roku szkolnego - naliczono 2134 dodatki na kwotę 114.301,94 zł (spadek o 373 dodatki 
oraz wydatków o kwotę 10.176,42 zł w stosunku do roku 2018), 
- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - naliczono 211 dodatków na kwotę 
14.754,14 zł (wzrost o 12 dodatków oraz wzrost wydatków o kwotę 150,84 zł w stosunku do roku 
2018), 
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - naliczono 3004 dodatki na kwotę 278.868,95 zł 
(wzrost o 117 dodatków oraz wydatków o kwotę 12.503,12 zł w stosunku do roku 2018), 
- świadczenia rodzicielskie – wydano 106 decyzji, naliczono 1085 świadczeń na kwotę 998.639,50 zł, 
- świadczenie „Za życiem” – wydano 5 decyzji, naliczono – 5 świadczeń na kwotę 20.000 zł, 
b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - naliczono 329 zapomóg na kwotę 329.000 zł 
(spadek o 24 świadczenia oraz spadek wydatków o kwotę 24.000 zł w stosunku do roku 2018), 
c) świadczenie pielęgnacyjne - naliczono 1544 świadczenia na kwotę 2.432.481,40 zł (wzrost o 130 
świadczeń oraz wydatków o kwotę 349.297,40 zł w stosunku do roku 2018), 
d) zasiłek dla opiekuna - naliczono 2 zasiłki na kwotę 1240 zł (spadek o 22 zasiłki oraz wydatków  
o kwotę 11.640 zł w stosunku do roku 2018), 
e) specjalny zasiłek opiekuńczy - naliczono 228 zasiłków, na kwotę 140.464,70 zł (spadek o 47 
zasiłków oraz wydatków o kwotę 6.235,30 zł w stosunku do roku 2018), 
f) zasiłek pielęgnacyjny - naliczono 8356 zasiłków na kwotę 1.575.836,50 zł (wzrost o 316 zasiłków 
oraz wydatków o kwotę 304.927,86 zł w stosunku do roku 2018). 
 Ogółem w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 2387 decyzji. Jest to spadek o 672 
decyzje w stosunku do roku 2018. 
 
2.4. Fundusz alimentacyjny 
 W 2019 roku naliczono 3286 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.372.862 zł, 
wydano 202 decyzje. Ponadto w 2019 roku po wszczęciu postępowań wydano 15 decyzji uznających 
dłużnika za uchylającego się od płacenia zobowiązań oraz podjęto ogółem 1792 działania wobec 
dłużników alimentacyjnych. Na koniec 2019 roku łączny stan należności wraz z odsetkami od 
dłużników alimentacyjnych wynosił 20.505.246,69 zł, spłacone wraz z odsetkami – 3.797.527,33 zł, 
pozostało – 16.709.679,55 zł. Liczba złożonych zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 209 kk 
wyniosła 217. 
 
2.5. Świadczenia wychowawcze 
 W 2019 roku wypłacono 78.829 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 39.259.471,28 zł 
dla 9552 dzieci. 
 
2.6. Świadczenie  Dobry Start 
 Rządowy Program „Dobry Start” jest realizowany na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu „Dobry Start”. W 2019 roku wypłacono 5397 świadczeń z w/w programu na łączną kwotę 
1.618.350 zł. 

 

D. KULTURA, SPORT I REKREACJA 
 

Kultura 
 Kultura to ważny obszar aktywności Mińska Mazowieckiego, który znacząco wpływa na jakość 
życia mieszkańców miasta. Jest ona nie tylko istotnym elementem wizerunku miasta, ale również 
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narzędziem integracji i budowania wspólnej tożsamości lokalnej społeczności. Oferta kulturalna 
miasta odzwierciedla szeroką działalność placówek kultury, służy gościom i stałym mieszkańcom, 
upowszechnia kulturę, tradycję i pomaga w edukacji nowych pokoleń. W rozwój kultury 
zaangażowane są 3 instytucje samorządowe: Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna  
i Muzeum Ziemi Mińskiej. 
 

1. Miejska Biblioteka Publiczna 
  
 Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim znajduje się przy ul. Piłsudskiego 1A, 
natomiast Filia Nr 2 przy ul. Kościuszki 20. Od 1999 roku na mocy porozumienia pomiędzy 
Starostwem Powiatowym i Miastem Mińsk Mazowiecki Miejska Biblioteka Publiczna pełni funkcję 
biblioteki powiatowej i sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami gminnymi powiatu 
mińskiego. 
 Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie społecznych, kulturowych potrzeb  
i oczekiwań mieszkańców miasta, upowszechnianie i promocja kultury, tradycji regionu, wiedzy, 
nauki i edukacji społecznej, zwłaszcza wśród najmłodszych.  
 W 2019 roku liczba czytelników Biblioteki wynosiła 14.016 osób, zaś liczba wypożyczonych 
książek 194.139 sztuk.  

W 2019 roku księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej powiększył się o 5906 woluminów  
(w porównaniu z 2018 rokiem mniej o 2403 woluminy). Zakupiono 5485 woluminów, w tym 2651 
woluminów literatury pięknej dla dorosłych i 1368 woluminów literatury dla dzieci (w porównaniu  
z 2018 rokiem mniej o 1058 woluminów). Średnia cena książki w 2019 roku wyniosła 22,87 zł   
i wzrosła w porównaniu do 2018 roku o 0,07 gr. W porównaniu z 2018 rokiem zakupiono 334 
woluminy mniej literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, 437 woluminów mniej literatury pięknej dla 
dorosłych, 292 woluminy mniej książek z literatury naukowej i popularnonaukowej. Wskaźnik zakupu 
wyniósł 14,02 woluminów na 100 mieszkańców i w porównaniu do 2018 roku spadł o 2,85 woluminy 
na 100 mieszkańców (w 2018 roku wynosił 16,87).  

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła do swoich zbiorów 351 audiobooków  za 
kwotę  6660,27 zł. Średnia cena jednej jednostki książki mówionej wyniosła 18,98 zł i w porównaniu  
z 2018 rokiem wzrosła o 0,30 zł. W 2019 roku zakupiono również do zbiorów specjalnych 209 filmów 
DVD  za kwotę 6435,05 zł (średnia cena – 30,79 zł), 4 filmy Blu Ray za kwotę 186,20  zł (średnia cena – 
46,55 zł), 4 płyty analogowe za kwotę 350,96 zł (średnia cena 87,74 zł). W 2019 roku zbiory specjalne 
Biblioteki powiększyły się także dzięki darom od czytelników – 12 jednostek: audiobooki, płyty CD 
muzyczne,  filmy DVD, rękopisy - o wartości  633,94 zł.   

W 2019 roku wysokość wydatków na książki z budżetu miasta była niższa niż w 2018 roku  
o 36,34 zł, lecz mimo to udało się zakupić o 193 książki więcej niż w 2018 roku. Wysokość wydatków 
ze środków finansowych instytucji kultury na audiobooki była wyższa o 73,23 zł,  w porównaniu  
z 2018 rokiem zakupiono 1 jednostkę książek mówionych więcej.  

Wartość dotacji Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na zakup książek w 2019 roku wyniosła 39.000 zł i była niższa o 21.000 zł w porównaniu 
do roku 2018 i 2017. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała w 2019 roku niższą dotację, ponieważ 
wymagany wkład własny wynosił 70 %. Ze środków finansowych Biblioteki Narodowej zakupiono 
1449 woluminów książek za kwotę 35.471,57 zł i 187 audiobooków za kwotę 3528,43 zł. 

W 2019 roku ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej usunięto 764 woluminy o wartości 
7941,79 zł i 7 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 164,21 zł. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi księgozbiór o profilu ogólnym, dbając o zaspokojenie 

kulturalnych potrzeb czytelników, wspomagając ich w edukacji, samokształceniu i rozwoju.  
W 2019 roku szczególną uwagę przykładano do uzupełniania zbiorów w publikacje o tematyce 
regionalnej (udało się pozyskać: „Rotmistrz Janusz Olszamowski” Daniela Białeckiego, „Strażacy 
powiatu mińskiego”, „Jędrzejów Stary i Nowy”, „Świder, Mienia, Jagodzianka” Jakuba Jagiełły, 
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„Poczet książąt i księżnych mazowieckich” Janusza Grabowskiego, „Miasto cudów” Marcina Królika), 
stale uzupełniano zbiory specjalne (audiobooki, filmy, winylowe płyty muzyczne).  

W 2019 roku księgozbiory wypożyczalni dla dorosłych oraz filii wzbogacono o pozycje  
z literatury obyczajowej (np. powieści Lucyny Olejniczak, Santy Montefiore, Katarzyny Michalak, 
Agnieszki Krawczyk, Joanny Tekieli, Magdaleny Kordel, Lucindy Riley, Gabrieli Gargaś, Izabeli Frączyk, 
Katarzyny Bondy) thrillery, powieści sensacyjne i kryminalne (np.  Remigiusza Mroza, Katarzyny 
Puzyńskiej, Javera Sierry, Robina Cooka, Sarah A. Denzil, Karin Slaughter), powieści fantasy  
i fantastycznonaukowe (np. Jakuba Ćwieka, Andrzeja Ziemiańskiego, Adama Przechrzty, Jacka 
Piekary, Jacka Komudy), książki popularnonaukowe (reportaże, biografie, literaturę podróżniczą, 
książki na temat psychologii, medycyny, dietetyki,  sztuki, etnografii, ekologii, biologii, zagrożeń 
związanych z terroryzmem, konfliktów społecznych, kultury krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu, 
poradniki dla rodziców wychowujących dzieci autystyczne, z chorobą Aspergera, ADHD). Zakupiono 
nowości dotyczące aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, emigracji, przemocy wobec kobiet, 
książki, których treść stała się podstawą adaptacji filmowych, a także nagrodzone w 2019 roku 
ważnymi nagrodami literackimi i do nich nominowane. Wśród nagrodzonej literatury szczególne 
miejsce zajęły powieści i opowiadania Olgi Tokarczuk uhonorowanej w 2019 roku literackim Noblem, 
obecnej w naszym mieście w Alei Gwiazd Literatury i inne nagrodzone w 2019 roku tytuły m.in. - „Nie 
ma” Mariusza Szczygła (Literacka Nagroda NIKE), „Ucho igielne” Wiesława Myśliwskiego (Nagroda 
Literacka m. st. Warszawy), „Zimowla” Dominiki Słowik (Paszport Polityki), czy nagrody literackie 
Polskiej Sekcji IBBY. Nabywano książki autorów - gości wieczorów literackich w Bibliotece: Joanny 
Bator – bohaterki Gali Alei Gwiazd Literatury w 2019 roku, Ałbeny Grabowskiej, Joanny Ostrowskiej, 
Joanny Kuciel - Frydryszak, Miki Dunin, Jerzego Illga, Pawła Goźlińskiego, Wojciecha Góreckiego, 
Szymona Hołowni.  

Księgozbiory oddziału dla dzieci i filii systematycznie zaopatrywano w nowości z literatury 
dziecięcej i młodzieżowej, takich wydawnictw, jak: „Bajka”, „Ezop”, „Nasza Księgarnia”, „Dwie 
Siostry”, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Grupa Wydawnicza Foksal, „Adamada”, „Papilon”, 
„Zakamarki”, „Literatura” z bestsellerami 2019 roku - książkami J.K. Rowling o Harrym Potterze, 
książeczkami o Kici Koci autorstwa Anny Głowińskiej, cyklem książek Zofii Staneckiej i Marianny 
Oklejak o Basi, serią „Biuro detektywistyczne” Jørna Liera Horsta i Hansa Jørgena Sandnesa, książkami 
o zwierzętach (Holly Webb, Anny Paszkiewicz, Tomasza Samojlika, Nele Neuhaus), serią „Czytam 
Sobie” wydawnictwa Egmont, książkami Marty Galewskiej-Kustry o Puciu, opowieściami Davida 
Mellinga o Misiu Tulisiu. Promowano książki dla dzieci i młodzieży omawiające problemy 
cyberprzemocy i bezpiecznego korzystania z internetu (np. „Netykieta i cyberbezpieczeństwo dla 
najmłodszych.  Jak zachować się w Internecie”), bezpieczeństwa dzieci i przemocy (np. „Powiedz nie 
szkolnym dręczycielom” Justyny Bednarek).  

Dzięki dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono lektury szkolne. 
Poszerzano ofertę dla czytelników z dysfunkcjami wzroku. Zakupiono 96 książek wydrukowanych 
dużą czcionką (seria „Duże Litery” z wydawnictwa Prószyński Media, książki wydawnictwa „Filia”), 
audiobooków (351), filmów z audiodeskrypcją (7), w tym: 134 audiobooki dla dzieci, 217 – dla 
dorosłych, 4 płyty muzyczne. W 2019 roku oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej wzbogaciła się 
również o specjalną edycję szachów dla osób niewidomych i niedowidzących. 

Zbiory Czytelni zaopatrzono w poszukiwane przez użytkowników filmy. Do Czytelni zakupiono 
209 filmów DVD i 4 filmy Blu Ray m.in.: „Kamerdyner”, „Kler”, „Bohemian Rapsody”,  „7 uczuć”, 
„Powrót Bena”, „Chłopiec z burzy”, „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „Kursk”, „Zabawa zabawa”, 
„Zabójcze maszyny”, „Planeta singli 3”, „Green book”, „Mój piękny syn”, „Kobiety mafii 2”, „Ciemno, 
prawie noc”, „Trzy kroki od siebie”, „Pewnego razu… w Hollywood”, „Tolkien”, „Czarnobyl”. 

Doboru nowości dokonywano na podstawie zamówień wpływających do wypożyczalni dla 
dorosłych, czytelń, oddziału dla dzieci, aQuarium – działu zbiorów obcojęzycznych, filii.  
W zamówieniach uwzględniano dezyderaty czytelników. 

 
 W 2019 roku czytelnia została odwiedzona 18.029 razy, a aktywni czytelnicy to grupa 2358 
osób. W porównaniu do 2018 roku liczna aktywnych czytelników wzrosła o 306 osób, a liczba 
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odwiedzin o 1386 razy. Czytelnia dzięki indywidualnym stanowiskom, wifi i dostępowi do drukarki 
stała się alternatywnym miejscem pracy dla wielu mińszczan. Atmosfera czytelni wpisuje się  
w aktualną modę na przestrzenie coworkingowe, gdzie można pracować w skupieniu, a w przerwie 
spotykać znajomych, napić się kawy, przejrzeć prasę. Zgodnie z tym trendem komputery stacjonarne 
są mniej eksploatowane, a czytelnicy chętniej korzystają z laptopów, które dają więcej swobody  
w wyborze miejsca do pracy. 
 Uczniowie mińskich szkół cenią sobie czytelnię jako miejsce do nauki, przygotowują tu 
wspólne prezentacje i referaty, maturzyści uczą się indywidualnie i w grupach do matury, a studenci 
piszą prace i przygotowują się do egzaminów. Systematycznie z przestrzeni i zasobów czytelni 
korzystają doktoranci warszawskich uczelni ceniąc sobie regularne nowości w księgozbiorze.  
W 2019 roku Biblioteka rozpoczęła kolejną edycję programu dla maturzystów „Powodzenia na 
maturze!”, na koniec grudnia liczba uczestników programu wynosiła 30 osób. 
 Do dyspozycji uczniów,  nauczycieli i wszystkich chętnych uczących się języków obcych 
Miejska Biblioteka Publiczna stworzyła aQuarium – czytelnię i wypożyczalnię zbiorów 
obcojęzycznych. Działa tu także Klub Miłośników Harry’ego Pottera, który spotyka się regularnie 
wokół książek, filmów i podróży związanych z Harrym Potterem. Czytelnia oferuje również  warsztaty 
i lekcje biblioteczne dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich. W ofercie są 
lekcje regionalne np. „Poznajmy się” lub „Czy znasz nasze miasto?” czy też bardziej filozoficzne „Kim 
jest człowiek?” czy „Zrozumieć drugiego - sztuka dialogu”. Służą one integracji młodych mińszczan  
i poznaniu lokalnego środowiska. 
 Już od kilku lat czytelnia to także miejsce rozrywki. Mińszczanie korzystają z planszówek  
w Gralni, młodzież bierze udział w wakacjach i feriach tematycznych. Czytelnia przygotowuje wtedy 
kreatywne warsztaty (nadruki na torbach, szydełkowanie, modelina) i spotkania z inspirującymi 
mińszczanami (w tym roku gościem był Michał Komoda uprawiający kolarstwo zjazdowe). 
Użytkownicy czytelni bardzo chętnie wypożyczają filmy na DVD, dużym zainteresowaniem cieszy się 
też prasa papierowa. Bogaty wybór czasopism (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, trzy tytuły 
zagraniczne) ma grupę lojalnych czytelników odwiedzających czytelnię regularnie, przynajmniej raz  
w tygodniu. Wygodne fotele, prasa i kawa to przepis na popołudniowy czytelniany relaks. Rodzaj 
usług w czytelni zmienia się wraz z dostępem mieszkańców do technologii, przede wszystkim 
internetu w smartfonie. Książki na miejscu i komputery są mniej wykorzystywane, ale wielu 
czytelników korzysta z bibliotecznego wifi i usługi Książka na weekend. 
 
 W 2019 roku Biblioteka organizowała wizyty z książką u seniorów w Dziennym Domu Opieki 

Medycznej oraz cykl „Rozmowy przy wspólnym stole”. W ramach tego cyklu w 2019 roku odbyły się 4 

spotkania – były to kameralne rozmowy mieszkańców o tym jak czują się w mieście, jak integrować 

się z nowymi mieszkańcami, jak świętować ważne rocznice, jakim powietrzem oddychamy.  

Rok 2019 oddział dla dzieci zamknął liczbą 4336 aktywnych czytelników, którzy odwiedzili 
Bibliotekę 25.703 razy i wypożyczyli 109.607 woluminów (wypożyczenia + prolongaty). Podstawową 
formą wszystkich metod pracy z dziecięcym czytelnikiem w oddziale dla dzieci jest zabawa.  
W 2019 roku najmłodsze dzieci z opiekunem (w wieku 1,5+, które nie uczęszczają do przedszkola) 
mogły uczestniczyć w "Klubikowych książkowych wtorkach" - spotkaniach z książką i wspólnych 
zabawach literackich, plastycznych i ruchowych. Piątki należały do maluchów i do wolontariuszy  
z Fundacji Rozwoju Międzykulturowego EBU prowadzących zabawy językowe. Oddział dla dzieci 
cechuje dbałość o wizualną, estetyczną stronę pracy: stale zmieniający się, atrakcyjny wystrój 
pomieszczeń, własnoręcznie wykonywane dekoracje, pomysłowość i stałe poszukiwanie inspiracji, 
choćby do cieszących  się dużym zainteresowaniem tematycznych ekspozycji w Galerii Małego 
Księcia. Dobrym przykładem są kontakty pracowników oddziału z pasjonatką prozy Lucy Maud 
Montgomery, Polką mieszkająca na Wyspie Księcia Edwarda w Kanadzie. Owocem tej korespondencji 
był nie tylko pomysł na wakacje w oddziale z Anią z Zielonego Wzgórza, ale również wystawa „Zielone 
Wzgórze” - ekspozycja autentycznych pamiątek związanych z kultową książką, jej bohaterką  
i miejscem, w którym rozgrywa się jej akcja. 
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 W 2019 roku imprezy cykliczne stanowiły stały punkt działalności Biblioteki. Wśród 
najważniejszych można wymienić: 
1) Aleję Gwiazd Literatury – 6 Edycja – Gwiazda literatury – Joanna Bator, 
2) Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”, 
3) Narodowe Czytanie, 
4) Noc Bibliotek, 
5) Tydzień Bibliotek, 
6) Ferie dla dzieci i młodzieży, 
7) Wakacje w Bibliotece i Piknik Czytelniczy. 
W ramach ferii zimowych w Bibliotece odbyło się 27 imprez, w których wzięło udział 990 
uczestników, a w Wakacjach w Bibliotece uczestniczyło 1514 osób. 
 

2. Miejski Dom Kultury 
 

 Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim posiada osobowość prawną i działa na 
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej oraz zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki Uchwałą  
Nr XVIII/153/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku. 
 Działalność statutowa MDK w dziedzinie kultury wynika z ogólnej polityki kulturalnej 
państwa, istniejących tradycji, trendów współczesnej cywilizacji i przeobrażeń kulturowych oraz 
potrzeb lokalnego środowiska. Polega ona na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury  
w szczególności poprzez: 
- organizację wydarzeń kulturalnych kameralnych i plenerowych, 
- prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych dla: dzieci i młodzieży (w ramach edukacji 
pozalekcyjnej i wychowania przez sztukę), dorosłych (w ramach rozwoju osobistego i efektywnego 
spędzania wolnego czasu), 
- organizację konkursów i przeglądów (recytatorskich, teatralnych, muzycznych) mających na celu 
popularyzację danej dziedziny sztuki oraz wyłonienie i promowanie talentów wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych, 
- prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych, 
- współdziałanie i wspieranie innych instytucji kultury, placówek oświatowych i organizacji 
pozarządowych oraz organów władz publicznych, zajmujących się działalnością kulturalną w ramach 
współorganizacji ważnych przedsięwzięć kulturalnych. 
 W ramach wypełniania zadań statutowych Miejski Dom Kultury zajmuje się również 
działalnością administracyjno - gospodarczą polegającą na zarządzaniu Pałacem wraz z mieniem.  
 
 Najbardziej prestiżowymi ubiegłorocznymi wydarzeniami organizowanymi przez Miejski Dom 
Kultury były: 11 Festiwal Himilsbacha oraz 11 Festiwal Piotra Skrzyneckiego. Imprezy te od lat zajmują 
ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski. Festiwale rozrosły się do ważnych, ogólnopolskich 
wydarzeń, w ramach których odbyły się spektakle teatralne, wystawy, koncerty i konkursy. 
 Miejski Dom Kultury dba również o rozwój kulturalny i artystyczny dzieci i młodzieży, do 
których skierowana jest oferta przeglądów i konkursów. W 2019 roku MDK zorganizował następujące 
konkursy:  
1) Zmagania o Pałacową Maskę (konkurs teatralny dla dzieci i młodzieży),  
2) Warszawska Syrenka (konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży),  
3) Tęczowe Nutki (muzyczny festiwal piosenki przedszkolnej). 
  
 Do zadań MDK należy edukacja kulturalna i artystyczna dzieci i młodzieży, wychowanie przez 
sztukę, a także tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz pobudzanie 
zainteresowania wiedzą i sztuką. Zadania te, w 2019 roku realizowane były poprzez organizację 
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warsztatów artystycznych. Miejski Dom Kultury prowadził m.in. zajęcia baletowe, plastyczne, 
taneczne, rękodzieła, wokalne, szachowe, zumby, teatralne. Z myślą o dzieciach zorganizowane 
zostały zajęcia artystyczno – rekreacyjne podczas ferii zimowych oraz wakacji. W ramach edukacji 
pozaszkolnej w I półroczu 2019 roku w MDK swoje zainteresowania rozwijało i doskonaliło  206 osób. 
W II półroczu 2019 roku działało 16 sekcji, w których uczestniczyło 279 osób w różnym wieku. 
Ponadto odbył się kurs tańca towarzyskiego na wózkach inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych 
prowadzony przez Pawła Karpińskiego - mistrza tańca solo i w parze.  
 
W 2019 roku miały miejsce cykliczne wydarzenia: 
1) Teatr w Pałacu - w ramach cyklu odbyło się 9 spektakli, skierowanych do młodych widzów, 
2) Spektakle dla dorosłych - w sumie odbyły się 22 przedstawienia teatralne, 
3) Poeci w Pałacu - w ramach cyklu odbyło się 8 spotkań z poetami i pisarzami, 
4) Konkursy - recytatorski „Warszawska Syrenka", teatralny „Zmagania o pałacową maskę", muzyczny 
Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Tęczowe nutki", 
5) Festiwal Himilsbacha – 11 Festiwal przebiegał pod hasłem Himilsbach – fascynacje. W ramach 
festiwalu odbyły się pokazy filmów m.in.: „Kiedy umieram” w reż. Jamesa Franco, „Jak pies z kotem” 
w reż. Janusza Kondratiuka, maraton filmowy z kultowymi „Czy jest tu panna na wydaniu”, „Przyjęcie 
na dziesięć osób plus trzy” oraz „Skorpion, panna, łucznik”. W trakcie maratonu Michał Ogórek 
poprowadził spotkanie z Januszem Kłosińskim – Józiem śpiewakiem z „Rejsu”, występującym również 
w filmie „Jak pies z kotem” oraz Maciejem Łuczakiem – autorem książek: „Rejs, czyli szczególnie nie 
chodzę na polskie filmy”, „Wniebowzięci, czyli jak to się robi hydrozagadkę”, „Miś, czyli rzecz  
o Stanisławie Barei”. Nagrodę „Monidło” dla aktora niezawodowego otrzymał Marek Dyjak.  
W ramach festiwalu na scenie wystąpili aktorzy Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi ze 
spektaklem „Komeda” poświęconym życiu i twórczości zmarłego wybitnego polskiego kompozytora  
i jazzmana Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Muzyczna część festiwalu to artyści - Rebel Babel – L.U.C. 
i goście: Vienio, Renata Przemyk oraz Orkiestra Dęta SGGW. 
 W ramach festiwalu odbyły się dwudniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Telewizja 
internetowa”, których celem było stworzenie od podstaw ciekawego kanału filmowego  
i umieszczenie go w serwisie internetowym. Młodzi filmowcy nauczyli się jak skutecznie planować 
prowadzenie swojego kanału, jak poprawnie realizować zdjęcia filmowe, nagrać profesjonalnie 
dźwięk, skąd pozyskać muzykę, jak zrobić animację komputerową i ciekawie zmontować materiał 
filmowy. Nieco młodsi wzięli udział w warsztatach storyboardu nawiązujących do filmu 
„Wniebowzięci”. Michał Baranowski - ceniony operator filmowy i montażysta - poprowadził również 
dwudniowe warsztaty dla seniorów Media bez tajemnic. Okazało się że seniorzy całkiem dobrze 
potrafią korzystać z internetu czy poczty e-mail. Zapoznali się więc z bardziej zaawansowanymi 
zadaniami, takimi jak realizacja telewizyjna i filmowa, nauczyli się obsługi amatorskich kamer, 
aparatów fotograficznych, kamer internetowych i kamer w telefonach. Przy pomocy prostego  
w obsłudze oprogramowania do tworzenia animacji komputerowej zrealizowali proste animacje 
poklatkowe. Odbyły się także zajęcia dla dzieci Książka od kuchni, podzielone na dwa moduły - „Autor 
tekstu, ilustrator i kto jeszcze? - czyli jak powstaje książka dla dzieci?” oraz „Ilustracje – czyli czy to, co 
się podoba jest piękne?”.  
 W trakcie festiwalu odbyła się premiera wydanego przez MDK komiksu „Miasto zesłańców” 
na podstawie opowiadania Jana Himilsbacha autorstwa Wojtka „Cihego” Cichonia i Artura Grzendy,  
a także wiele wydarzeń i projektów towarzyszących: wystawa plenerowa plakatów Jacka 
Staniszewskiego - autora festiwalowej grafiki, wystawa MONIDEŁ Tadeusza Kwinty, riddle room - 
pokój zagadek, zjazd food trucków oraz warsztaty DIY, czyli nadruk na koszulce. 
6) Festiwal Piotra Skrzyneckiego – w 2019 roku festiwal rozpoczęły dwudniowe warsztaty „Portfolio - 
książka artystyczna” dla młodzieży z mińskiego Liceum Sztuk Plastycznych, które poprowadzili artyści 
z Fundacji Atelier. Z kolei uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej Nr 3 uczestniczyli w warsztatach 
„Gra w teatr. 5 rzeczy, by pisać scenariusze”. Poprowadził je Marcel Woźniak - autor m.in. powieści 
kryminalnych, twórca scenariuszy seriali telewizyjnych i teatralnych. Uczniowie klasy III Szkoły 
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Podstawowej w Stojadłach oraz klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 5 bawili się w kabaret. Zajęcia 
poprowadziła Jadwiga Możdżer - aktorka, reżyser, choreograf.  
 W ramach festiwalu miały miejsce niezwykłe wydarzenia: spektakl komediowy „Kiedyś to 
było” w wykonaniu formacji komediowej Fair Play Crew, pokaz filmu dokumentalnego w reż. Pauliny 
Ibek poświęconego Annie Szałapak, monodram Ziuty Zającównej „Manifest”. Edward Linde 
Lubaszenko oraz Monika Wąs, autorka książki „Dymny. Życie z diabłami i aniołami” w trakcie 
festiwalu wspominali niezwykłego artystę i człowieka – Wiesława Dymnego. Niezwykłą popularnością 
cieszyły się: koncert „Jednomyślność to nuda” artystów Piwnicy Pod Baranami oraz spektakl artystów 
krakowskiego Teatru Ludowego z Nowej Huty „Zahipnotyzuj mnie” oparty na twórczości Zygmunta 
Koniecznego. 
 Podczas Przeglądu Piosenki Poetyckiej, Grand Prix festiwalu otrzymali: I miejsce - Due Cuori, II 
miejsce - Katarzyna Domalewska, Marysia Leszczełowska, III miejsce - Anna Białoń. W 2019 roku poza 
nagrodą główną (koncert w krakowskiej Piwnicy pod Baranami) przyznano nagrody finansowe  
i rzeczowe (m.in. nagranie i wydanie singla).  
7) Koncerty - odbyło się 37 koncertów oprócz koncertów w ramach festiwali i cyklu koncertów 
letnich, 
8) Letnie i zimowe zajęcia artystyczno-rekreacyjne - Ferie w Pałacu oraz Wakacje w Pałacu., 
9) Wakacyjne cykle: „Piątkowe leżakowanie filmowe” - 9 projekcji filmowych, „Sobotnie potańcówki 
instruktarzowe” - 9 wieczorów tanecznych, „Wakacyjna scena dziecięca” - 3 spektakle, 2 spotkania 
warsztatowe i 2 koncerty dla dzieci, „Niedzielne wieczory posłuchowe” - 7 koncertów plenerowych,  
10) Rodzinne warsztaty artystyczne - obyło się 10 warsztatów dla dzieci i rodziców,  
11) Warsztaty artystyczne i poszerzające umiejętności dla dorosłych - obyło się 8 warsztatów dla 
dzieci i rodziców, 
12) Seanse filmowe - w ramach cykli Kameralne kino ze sztuką w tle oraz Poranków filmowych dla 
dzieci odbyły się 32 projekcje kinowe.  
 W 2019 roku w budynku Pałacu wykonano szereg prac budowlanych m.in.: obudowano 
ściany wentylatorowni, zamontowano okna oddymiające na klatkach K2 i K3, zamontowano klapę 
odcinającą wentylację w kuchni, doposażono drogi ewakuacyjne, wykonano instalację oddymiania 
klatek K2 i K3, wykonano instalację systemu sygnalizacji pożarowej, wykonano instalację oświetlenia 
ewakuacyjnego i awaryjnego oraz bieżące naprawy. Ponadto dokonano naprawy ogrodzenia przy 
boiskach sportowych i skateparku, przeprowadzono czyszczenie kominów w Zielonym Domku oraz 
dokonywano bieżących prac porządkowych wokół Pałacu. 
 

3. Muzeum Ziemi Mińskiej 
 

  Muzeum Ziemi Mińskiej znajduje się w willi hr. Łubieńskiej  przy ul. Okrzei 16 oraz w willi  
dr Huberta przy ul. Sosnkowskiego 4. W zbiorach Muzeum znajdują się kolekcje poświęcone historii 
miasta i rejonu, pamiątki fotograficzne, dokumenty, kolekcja ikonograficzna i mapy. Ekspozycje stałe 
prezentują: dzieje miasta w malarstwie i grafice artystów mińskich oraz dzieje Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 
 Muzeum organizuje wystawy czasowe, wydaje publikacje, prowadzi działalność edukacyjną, 
lekcje muzealne i spotkania poświęcone historii, koncerty, współpracuje m.in. z Towarzystwem 
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Towarzystwem Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Bractwem 
Rycerskim Ziemi Mińskiej, Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki w Mińsku Mazowieckim.  
 W 2019 roku w willi dr Huberta stale funkcjonowało 5 sal wystawowych prezentujących 
dzieje 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz 1 mała sala wystawowa wraz z korytarzem prezentująca 
pamiątki po 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej. W 2019 roku w gabinecie dowódcy pułku została 
zainstalowana gablota z odznakami pułków kawalerii II RP (wieloletni projekt gromadzenia odznak 
pułkowych). Natomiast w ogrodzie muzealnym ustawionych jest 13 popiersi dowódców 7 PUL, pasaż 
lanc z proporczykami wszystkich szwadronów pułkowych, instalacja pomnikowa poświęcona 
pierwszemu powojennemu burmistrzowi Mińska Mazowieckiego Hipolitowi Nowinie-Konopce, 

Id: F4B45451-7893-484A-8B52-B790457D551F. Podpisany Strona 78



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2019 rok 
 

kamień pamięci poświęcony sierżantowi Henrykowi Dobrowolskiemu (mińszczanin, członek  
1 Kompanii Kadrowej), postument z dedykacją „Krwi Ofiarnej Cześć” poświęcony synom ziemi 
mińskiej poległym na różnych polach bitewnych w obronie ojczyzny, cztery drewniane kopijniki: dwa 
upamiętniające projekty wystawiennicze realizowane przez Muzeum we współpracy z Węgierskim 
Instytutem Kultury, dwa poświęcone 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego i Carla Gustafa 
Mannerheima oraz tablica prezentująca odznakę Legionów Polskich w Finlandii. W północnej części 
terenu muzealnego została pobudowana wiata, w której prezentowane są repliki sprzętu 
wojskowego używanego przez Towarzystwo Pamięci 7 PUL (armata Bofors wz 36, wóz taborowy).  
W ogrodzie stoi również Dzwon Niepodległości na podwieszeniu w kształcie podkowy końskiej jako 
votum na 100 rocznicę odzyskania niepodległości i 100 rocznicę powstania 7 PUL. W 2019 roku w 
jednej z nisz ogrodzeniowych została zamontowana tablica (odlew z brązu) odwołująca się do  
80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, takie tablice zostały zamontowane również w Kałuszynie, 
Cegłowie, Dębem Wielkim, Stanisławowie, Jakubowie i Dobrem. Przy bramie wejściowej stoją 
również trzy tablice informacyjno-historyczne dotyczące znajdujących się w Mińsku Mazowieckim 
miejsc związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku (tablice wchodzą w skład Szlaku Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku). 
 W 2019 roku w willi hr. Łubieńskiej funkcjonowało 10 sal wystawowych: główna sala 
wystawowa przeznaczona na wystawy czasowe; mała sala wystawowa również przeznaczona na 
wystawy czasowe z kolekcją rzeźb w glinie Louisa Długosza i pamiątkami po dworku Andriollego oraz 
wykopaliskami archeologicznymi z Mińska Mazowieckiego; sala poświęcona dziejom Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim; salon fortepianowy z obrazami i grafikami 
przedstawiającymi architekturę starego Mińska Mazowieckiego, drzewem genealogicznym rodu 
Mińskich, gablotą prezentującą wykopaliska archeologiczne związane z kulturą żydowską w Mińsku 
Mazowieckim oraz miejscem upamiętniającym Honorowego Obywatela Miasta Józefa Piłsudskiego; 
hol główny z ekspozycją: herbów właścicieli Mińska Mazowieckiego, kolekcją rzeźb w drewnie 
przedstawiających patronów mińskich kościołów i kaplic autorstwa Stanisława Łempickiego, kolekcją 
prac ceramicznych Stanisława Zwolińskiego, szafą pancerną Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki  
z 1937 roku i pamiątkową tablicą poświęconą harcerce Toli z Rawskich Dobrowolskiej oraz 
usytuowane na 1 piętrze: odtworzony w oryginale gabinet zegarmistrzowsko-optyczno-jubilerski 
Lucjana i Władysława Dąbrowskich z lat 30-80-tych XX w. oraz kompletne mieszkanie Janiny i Józefa 
Sylwestrowiczów (2 pokoje, kuchnia, łazienka) prezentujące stałą wystawę „Jak żyli nauczyciele  
w II RP?” wraz z pomieszczeniem korytarzowym, w którym historię nauczycieli w II RP można oglądać 
i słuchać dzięki zainstalowaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego.  
 W Muzeum działa gabinet biblioteczno – naukowy zlokalizowany na 1 piętrze. 
 Muzeum rozpoczęło pracę nad koncepcją utworzenia salonu archeologicznego. 
Ostatnią stałą ekspozycją jest sala rzemieślnicza „dawne zawody” (narzędzia stolarskie, ciesielskie  
i używane w piekarni), w której eksponowane są oryginalne narzędzia pracy oraz przedmioty 
wykorzystywane w gospodarstwie domowym. W 2019 roku sala rzemieślnicza została w znacznym 
stopniu doposażona w nowe eksponaty. 
 
 W 2019 roku Muzeum zorganizowało 12 wystaw czasowych, wśród których można wymienić 
m.in.: „Zdzisław Beksiński od fotografii do montażu komputerowego” – malarstwo, grafika; 
„Malarstwo nieznane” – malarstwo; „Ogień i Walka” Tomasz Sadlej – malarstwo; „Trzy sztuki  
w Antarktyce” – fotografia; „Węgierska dusza i wyobraźnia. Lajos Györfi. Rzeźba” – eksponaty; 
„Zadar” – planszowa; „75. Rocznica Bitwy pod Monte Cassino” Małgorzata Kłoszewska– fotografia, 
dokumenty; „Edward Dwurnik. Malarstwo i rysunek” – malarstwo; „Anna Qrdej” – malarstwo; „Broń 
Palna XIX w.” ze zbiorów Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie; „Porcelana  z przełomu wieków 
Secesja i Art Deco 1880-1939” z kolekcji prywatnej mińskiej Kreatywnej Pracowni Ceramiki – 
eksponaty; „Droga Ikony – Droga Spotkania” – współczesne ikony. Ponadto w 2019 roku Muzeum 
zorganizowało 7 wystaw plenerowych („Wojna na pierwszych stronach gazet - 1939” – prezentowana 
w Mińsku Mazowieckim, Siennicy, Cegłowie, Kałuszynie, Jakubowie, Stanisławowie, Dębem Wielkim 
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– projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa) oraz współorganizowało 
szereg koncertów, wykładów i wydarzeń. 
 W 2019 roku Muzeum pozyskało łącznie 253 sztuki obiektów, które zostały wpisane do 
zbiorów muzealnych, w tym: 187 sztuk to zakup, 65 sztuk – darowizna i 1 sztuka – depozyt. Wśród 
pozyskanych eksponatów na szczególną uwagę zasługują pamiątki po podporuczniku Jerzym Wilskim 
(3 września 1939 roku został zmobilizowany do stacjonującego w Mińsku Mazowieckim Ośrodka 
Zapasowego Artylerii Konnej nr 1). W zbiorze znajduje się kompletne umundurowanie, dokumenty 
wojskowe i osobiste, przybory z oflagu niemieckiego. Innym ważnym nabytkiem jest zbiór materiałów 
(pomoce szkolne, podręczniki, biblioteka, dokumenty) pochodzących z ochronki dla dzieci  
w Antoninie, gmina Dobre działającej od I wojny światowej do 1926 roku. Niezwykle wartościowym 
dokumentem jest również album pamiątkowy po rodzinie Osetowskich ukazujący życie rodzinne  
w Mińsku Mazowieckim. 
 W 2019 roku Muzeum we współpracy z Towarzystwem Pamięci 7 PUL udało się pozyskać 
środki zewnętrzne w kwocie 77.000 zł na przygotowanie inscenizacji historycznej „Mińsk 1920”  
z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku. 
 W 2019 roku Muzeum wydało szereg własnych publikacji m.in. „Rotmistrz Janusz 
Olszamowski 1887-1920” Daniel Białecki; publikacja „Kałuszyn 1939”; „Siódmacy w Kampanii 
Wrześniowej” Przemysław Fedorowicz; „Mińskie Zeszyty Muzealne” Nr 6; „Ogień i Walka” Tomasz 
Sadlej – katalog wystawy; „Anna Qrdej” – katalog wystawy; „Droga Ikony – Droga Spotkania” – 
katalog wystawy; „Paweł Wąsowski” – katalog wystawy w Londynie; pocztówka z okazji 30-lecia 
Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich; płyta CD z koncertem „Pieśń o Niepodległej”  
z kompozycjami Grzegorza Duchnowskiego (rejestracja koncertu z okazji 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości i 100 rocznicy powstania 7 PUL); jednodniówka „Magnet 2019”; pocztówka  
z pieczęciami bp. Ścibora w ramach przygotowań do 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki; pocztówki  
z obrazami z kolekcji MZM; zakładki do książek z ikonami prezentowanymi na wystawie „Droga Ikony 
– Droga Spotkania”. 
 W 2019 roku Muzeum zorganizowało szereg wydarzeń związanych z 80 rocznicą wybuchu  
II wojny światowej m.in.: koncert z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz z okazji Roku 
Moniuszkowskiego w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego przed 
Miejskim Domem Kultury; impreza plenerowa odtwarzająca los żołnierza polskiego we wrześniu  
1939 roku na terenie parku miejskiego; „Wojna na pierwszych stronach gazet - 1939” – wystawy 
plenerowe prezentowane w Mińsku Mazowieckim, Siennicy, Cegłowie, Kałuszynie, Jakubowie, 
Stanisławowie, Dębem Wielkim; konferencja naukowo-historyczna „Wrzesień 1939 r. na Ziemi 
Mińskiej” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim; odsłonięcie tablicy pamiątkowej  
w Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7PUL.  
 W roku 2019 liczba osób korzystających z wielokierunkowej działalności Muzeum wyniosła 
32.987 osób. 

 

Sport i rekreacja 
 
 W Strategii Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025 sport zajmuje znaczące miejsce. 
W Strategii założono, że miasto w najbliższych latach będzie dążyło do zaspokajania oczekiwań 
mieszkańców dotyczących sfery sportu i rekreacji, zarówno w wymiarze profesjonalnym, jak  
i amatorskim m. in. poprzez zwiększanie dostępu do infrastruktury. Zakłada się, że dalsze przemiany 
społeczne będą kreować coraz większy popyt na ofertę sportu i rekreacji, a miasto będzie umiejętnie 
wykorzystywać ten potencjał poprzez rozwój dostępności do infrastruktury oraz wspieranie rozwoju 
dyscyplin sportu, w tym rozwijanie sportu zawodowego oraz amatorskiego. Sport oraz funkcja 
rekreacyjna miasta będą miały istotne znaczenie dla kształtowania tożsamości lokalnej i integracji 
społecznej m. in. dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym.  
 Najistotniejszą działalność sportową w mieście prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W skład obiektów MOSiR wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej wchodzi 
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następująca infrastruktura sportowa: obiekt rekreacyjno-sportowy przy ul. Sportowej 1, ośrodek 
rekreacyjno-sportowy Aquapark z lodowiskiem przy ul. Wyszyńskiego 56 oraz stadion sportowy przy 
ul. Budowlanej 2A. 
 W okresie zimowym, a szczególnie w czasie ferii obiekt na ulicy Sportowej 1 funkcjonuje 
przede wszystkim jako świetlica udostępniana stowarzyszeniom i klubom sportowym oraz dzieciom  
i młodzieży. Na boiskach odbywają się, w zależności od warunków atmosferycznych treningi oraz 
mecze sparingowe drużyn piłki nożnej. W okresie wiosenno-jesiennym regularnie odbywają się 
treningi 5 piłkarskich grup sportowych MOSiR, 2 zespołów MKS Mazovia oraz spotkania ligowe 2 
zespołów sportowych. W miesiącu lipcu przeprowadzana jest coroczna renowacja murawy trawiastej 
głównej płyty boiska. Oprócz treningów grup sportowych w ciągu roku szkolnego z boisk oraz bieżni 
korzystają dzieci i młodzież w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz przeprowadzany jest szereg 
imprez rekreacyjno-sportowych. Kort tenisowy oraz boisko z nawierzchnią syntetyczną udostępniane 
są klientom indywidualnym zgodnie z harmonogramem wykorzystania oraz cennikiem, zaś boiska do 
siatkówki plażowej udostępniane są nieodpłatnie.  
 Kort tenisowy MOSiR przy ul. Sportowej 1 jest obiektem sezonowym. W 2019 roku kort był 
czynny od 23 kwietnia do 31 października od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 22.00 oraz  
w soboty i niedziele od 8.00 do 20.00. Kort był dostępny dla użytkowników łącznie przez 2552 
godziny, wykorzystany został przez 216 godzin. Kort udostępniany jest osobom indywidualnym na 
zasadach ogólnych ujętych w cenniku. 

Obiekt przy u. Budowlanej 2A oferuje pełnowymiarowe boisko o wymiarach 105x65m 
umożliwiające grę w piłkę nożną i rugby, bieżnię lekkoatletyczną dookólną czterotorową  
z poszerzeniem z jednej strony na prostym odcinku 120 m do 6 torów, w zakolach pomiędzy boiskami 
i bieżnią znajduje się skocznia w dal i do trójskoku, skocznia wzwyż i rzutnia do pchnięcia kulą. W celu 
umożliwienia organizacji zawodów piłkarskich i lekkoatletycznych po zmroku boisko i bieżnia są 
oświetlane za pomocą lamp o dużej mocy świetlnej rozlokowanych na 8 słupach. Na terenie stadionu 
znajduje się również kontenerowe zaplecze szatniowo-sanitarne. Zawody i mecze można 
obserwować z niezadaszonej trybuny mieszczącej 316 osób. Obiekt wykorzystywany jest do 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przez pobliskie szkoły, prowadzenia treningów 
młodzieżowych grup piłkarskich MOSiR, rozgrywania meczów zainteresowanych klubów piłkarskich 
oraz przeprowadzania imprez własnych MOSiR i innych podmiotów działających w obszarze kultury 
fizycznej. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią udostępniane jest również na zasadach 
komercyjnych, zgodnie z cennikiem usług, zainteresowanym podmiotom. 

Obiekt przy ulicy Wyszyńskiego 56 jest udostępniany klientom indywidualnym i grupowym 7 
dni w tygodniu, 16 godzin dziennie od 6.00 do 22.00 (Wielka Sobota, Wigilia i Sylwester – 8 godzin 
dziennie od 6.00 do 14.00). Do dyspozycji klientów jest basen sportowy, zespół basenów 
rekreacyjnych, zjeżdżalnia, wanna jacuzzi, zespół saun oraz sezonowo, w okresie zimowym 
pełnowymiarowe lodowisko, w okresie letnim kompleks boisk sportowych. Poza oferowaniem usług 
dostępu do wymienionych obiektów i urządzeń, MOSiR udostępnia również pomieszczenia 
znajdujące się w kompleksie przy ul. Wyszyńskiego 56 podmiotom zewnętrznym na prowadzenie 
działalności gospodarczej, a także na potrzeby działalności klubów sportowych.  
Nieodpłatnie, w ramach programu powszechnej nauki pływania realizowanego na zajęciach 
wychowania fizycznego z basenu korzystają uczniowie klas czwartych publicznych szkół 
podstawowych. MOSiR udostępnia nieodpłatnie części niecek basenowych w uzgodnionych 
przedziałach czasowych i zapewnia zabezpieczenie ratownicze w ramach podpisanych z dyrektorami 
placówek umów, szkoły zaś zapewniają kadrę instruktorską prowadzącą zajęcia i dowóz dzieci. 
 W rocznym przedziale czasu, od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku pracownicy 
(obsługa obiektu) świadczyli pracę przez 337 dni, z wyłączeniem 21 dni przerwy technologicznej  
(26 sierpień - 15 wrzesień 2019 roku) oraz 7 dni świątecznych. W tym okresie obiekt odwiedziło 
320.549 osób łącznie, co daje średnią 951 osób dziennie, basen odwiedziło 261.397 osób, co daje 
średnią 776 osób dziennie. Sauny, które pracowały codziennie w godzinach 14.00 – 22.00 oraz  
w soboty i niedziele 10.00 – 22.00, odwiedziło 14.136 osób, co daje średnią 42 osoby dziennie. 
Lodowisko, które funkcjonowało przez 112 dni w okresie od 2 stycznia 2019 do 24 marca 2019 roku 
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oraz od 2 grudnia 2019 do 31 grudnia 2019 roku odwiedziło 44.267 osób, co daje średnią 395 osób 
dziennie. 
 Obroty w 2019 roku wyniosły łącznie 2.717.484,62 zł, w tym: sprzedaż biletów –  
1.801.796,50 zł, dopłaty – 358.363,84 zł, sprzedaż usług innych – 557.324,28 zł (dla porównania  
w roku 2018: obroty łącznie - 2.547.718,63 zł, w tym: sprzedaż biletów – 1.728.169,51 zł, dopłaty – 
338.492,62 zł, sprzedaż usług innych – 481.056,50 zł). Największy udział w sprzedaży biletów miały 
bilety na pływalnię (76%), następnie lodowisko (11%), wypożyczalnia (9%) i sauna (4%). 
 W 2019 roku w okresie od 13 kwietnia do 10 listopada w godzinach od 6.00 do 22.00 po 
lodowisku funkcjonowało boisko wielofunkcyjne. Było ono gotowe do wykorzystania w wymiarze 
łącznym 10.032 godzin, całkowita ilość godzin do wykorzystania obejmowała zakres od godz. 6.00 do 
22.00 na 3 kortach (48 godz.) z wyłączeniem godzin niedostępnych z powodu mycia nawierzchni lub 
innych prac konserwacyjnych uwzględnionych w dziennikach. W 2019 roku boisko wielofunkcyjne 
zostało wykorzystane w wymiarze 2456 godzin. 
 W 2019 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach budżetu obywatelskiego 
realizował zadanie: „Rolkowisko z wypożyczalnią rolek oraz zakupem ramp do wjazdu na rolkach oraz 
zakup tablicy wyników do hokeja na lodzie i rolkach”. Zadanie to zostało zrealizowane w całości za 
łączną kwotę: 149.893,40 zł. 

 
Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu umów  

o pracę wynosiło 58 etatów, zaś w ramach umów cywilno-prawnych średniomiesięcznie było 27 
umów. Plan budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim na dzień  
31 grudnia 2019 roku wynosił: 
1) po stronie dochodów – 2.604.000 zł, 
2) po stronie wydatków –  7.764.842 zł. 
Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2019 roku wyniosło: 
1) po stronie dochodów – 2.571.118,58 zł tj. 98,74%  planu, 
2) po stronie wydatków – 7.660.920,25 zł tj. 98,66% planu. 

W 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
wzrosły o 92.741,74 zł, tj. 3,74%. Główne źródło dochodów budżetowych MOSiR stanowiła sprzedaż 
usług w zakresie odpłatnego udostępnienia obiektów sportowych: basenu, lodowiska, kortów 
tenisowych, boisk sportowych, sali sportowej (94,63%). Na pozostałe dochody składały się: dochody  
z najmu i dzierżawy składników majątkowych (5,13%) oraz wpływy z odsetek (0,15%).  
 
 MOSiR współpracuje z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz innymi 
instytucjami z terenu miasta, wśród których można wymienić m.in.: KS BARAKUDA Mińsk 
Mazowiecki, Miejski Klub Sportowy MAZOVIA, Mińskie Towarzystwo Szachowe, Mińskie 
Towarzystwo Hokejowe „Rolkowy Mińsk”, Miński Klub Biegacza Dreptak, Seniorską Grupę Kolarską  
V-Max, Mińską Inicjatywę Lokalną, Walhalla Fight Club, Akademią Sztuk Walki, Klub Walki Grappler, 
MKS MMA TEAM, Studio Sportowe Kwadrat. 

MOSiR wspiera imprezy organizowane przez prywatnych działaczy poprzez pomoc osobową  
i merytoryczną, a także od wielu lat nieodpłatne wypożycza sprzęt w zamian za promocję jednostki 
na plakatach, banerach, stronach internetowych i w social mediach. Pracownicy Ośrodka zawsze 
starają się pomagać i wspierać podmioty, które występują z ciekawą inicjatywą, a poprzez 
organizowane imprezy promują szeroko pojętą kulturę fizyczną oraz miasto Mińsk Mazowiecki.  
W 2019 roku współorganizowano np. VI Bieg Walentynkowy pod najstarszą sosną, V Letni Maraton 
Fitness, VI Charytatywny Maraton Fitness z Mikołajem. W 2019 roku pracownicy MOSiR wsparli także 
działania Sztabu WOŚP wspólnie organizując 3 Miński Bieg Policz się z Cukrzycą i Ucz się Pierwszej 
Pomocy. 

MOSiR na wiosnę 2019 roku posiadał 5 zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich 
na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Warszawa oraz Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
Siedlce. Na wiosnę sezonu 2018/2019 najstarszym rocznikiem występującym w barwach MOSiR była 
drużyna rocznika 2004. Rocznik ten występował w rozgrywkach ligowych na szczeblu MZPN 
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Warszawa. Po rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 drużyna MOSiR 2004 zajęła 7 miejsce  
w Ekstralidze zdobywając 13 punktów. Lokata ta nie zagwarantowała jednak utrzymania się  
w najwyższej klasie rozgrywkowej. Runda wiosenna sezonu 2018/19 dała 1 miejsce w I lidze 
wojewódzkiej i 1 miejsce w I lidze okręgowej trampkarzom C2 i awans do ekstraligi oraz do ligi 
mazowieckiej. MOSiR 2006 uczestniczył w rozgrywkach I ligi okręgowej zajmując 2 miejsce w tabeli  
i awansując do ligi mazowieckiej. Na rundę wiosenną sezonu 2018/2019 zawodnicy z rocznika 2007 
zostali transferowani z Stowarzyszenia ‘’Dwie Jedynki’’ do MOSiR Mińsk Mazowiecki. W lidze 
rozegrali 10 spotkań, wygrywając wszystkie, zdobywając 114 bramek nie tracąc żadnej, co dało awans 
do I ligi okręgowej. 

Przygotowania do rundy jesiennej 2019/2020 piłkarze rozpoczęli 22 lipca 2019 roku.  
W rundzie tej drużyna MOSiR 2004 zajęła 5 miejsce w I lidze mazowieckiej, rocznik 2005 zajął 5 
miejsce w Mazowieckiej Ekstralidze i 5 miejsce w rozgrywkach trampkarzy C1 w I lidze mazowieckiej. 
Rocznik 2006 zajął 4 miejsce w mazowieckiej I lidze trampkarzy C2, zaś rocznik 2007 zajął 1 miejsce  
w I lidze okręgowej. 

Podobnie jak w latach poprzednich również w sezonie startowym 2019 Klub V-MAX 
ukierunkował swoją pracę i tryb szkolenia pod kątem maratonów MTB oraz wyścigów szosowych,  
w których brały udział aż trzy pokolenia kolarzy szosowych. Najmłodszy ma 15 lat zaś najstarszy 73 
lata. Od zeszłego sezonu w Klubie Kolarskim V-MAX pierwszy raz stworzone zostało miejsce dla 
kolarzy niepełnosprawnych. W 2019 roku miński V-MAX sięgnął po Mistrzostwo Polski, zwycięstwo  
w Challengeu Kobiet 2019, wygraną w Ogólnopolskiej Klasyfikacji Generalnej "Super Prestige" oraz  
Vice Mistrzostwo Polski w kategorii "Weteranów".  
  
 MOSiR jest również organizatorem i współorganizatorem wielu imprez, do najważniejszych 
należy zaliczyć: 
1) Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym w sezonie 2018/2019, 
2) Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Badmintonie w sezonie 2018/2019 oraz 2019/2020, 
3) Ferie z MOSiR 2019, w ramach których MOSiR przygotował ciekawe propozycje spędzenia czasu 
wolnego, tj. łyżwy, pływanie, zimowy survival, świetlicowy piątek, zajęcia taneczne i zajęcia z tenisa 
ziemnego (wpłynęło ponad 600 zgłoszeń), 
4) 64 Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego im. redaktora Janusza Strzałkowskiego, 
5) Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Szkół Podstawowych w warcabach 
100-polowych,  
6) Biegi przełajowe Powitanie Wiosny! (337 zawodników), 
7) Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym (39 zawodników), 
8) XI Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Badmintonie,  
9) III Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Cross Triathlonie (72 zawodników), 
10) Trójbój Rakietkowy  
11) Singlowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR (16 zawodników), 
12) XI Kolarski Memoriał Feliksa Rawskiego,  
13) Turniej Siatkówki Plażowej „Majówka na Piasku” (12 zawodników), 
14) Ogólnopolskie Biegi Uliczne 24. Mazowiecka Piętnastka (366 zawodników) i 5. Mazowiecka Piątka 
(351 zawodników), 
15) Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w tenisie ziemnym o puchar Burmistrza Miasta (32 
zawodników), 
16) IX Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w pływaniu o Puchar Przechodni Dyrektora MOSiR (szkoły 
podstawowe), 
17) Olimpiada Przedszkoli (280 zawodników z 14 przedszkoli), 
18) Akcja wakacyjna MOSiR 2019 w ramach której odbywały się zajęcia z pływania, tenisa ziemnego, 
letni survival, zajęcia dla seniorów na basenie oraz wycieczki (ponad 400 zgłoszeń),  
19) Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci MOSiR CUP (18 drużyn), 
20) Piknik Sportowo – Rekreacyjny, w ramach którego obchodzony był również 6. Miński Dzień 
Rodziny, 
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21) Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym o Puchar Starosty Mińskiego (50 zawodników),  
22) Integracyjne Igrzyska Sportowe (120 uczestników), 
23) Deblowy Turniej Tenisowy o Puchar Dyrektora MOSiR (16 zawodników),  
24) Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Szkół Podstawowych  
w warcabach 64-polowych (43 zawodników), 
25) 2 Otwarte Zawody Crossfit (12 zawodników), 
26) Jesienny Maraton Pływacki (14 zawodników), 
27) VIII Familiada na Lodzie (11 rodzin). 
 

E. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 
 
 Budowanie partnerstw i włączanie miasta w sieci współpracy, w tym także współpracy 
zagranicznej, to jeden z podstawowych celów Strategii Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 
2025 (cel horyzontalny E – Rozwinięte sieci współpracy). W 2019 roku miasto kontynuowało 
współpracę z partnerami zagranicznymi, w ramach której odbyły się wizyty przedstawicieli miasta  
i obozy dla młodzieży w miastach partnerskich oraz spotkanie z przedstawicielami zaprzyjaźnionego 
miasta Saint-Egreve w Mińsku. W dniach pomiędzy 30 kwietnia a 2 maja 2019 roku  w Mińsku 
Mazowieckim goszczono burmistrza Saint-Egreve Daniela Boisset i Geneviève Fougère - kierowniczkę 
wydziału współpracy zagranicznej. Podczas pobytu w Polsce goście zwiedzili Muzeum Chopina, Stare 
Miasto w Warszawie oraz odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną. Byli także gośćmi specjalnymi 
pikniku „Rozsmakuj się w Europie” zorganizowanego z okazji 15 rocznicy przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. 
 
 W 2019 roku przedstawiciele naszego miasta 6-krotnie gościli w miastach partnerskich.  
 W dniach 20-24 czerwca 2019 roku radna Barbara Reda i muzyk Daniel Gałązka wzięli udział 
w festiwalu muzycznym z okazji „Święta Muzyki” we francuskim Saint-Egreve. Celem tego wydarzenia 
była wymiana doświadczeń i budowanie współpracy na polu kultury. W festiwalu uczestniczyły 
również delegacje z Krnov w Czechach oraz Karben w Niemczech. W trakcie trwania festiwalu,  
w piątek 21 czerwca 2019 roku Daniel Gałązka zaprezentował swoją twórczość autorską podczas 
koncertu w Bibliotece Miejskiej, natomiast w sobotę dołączył do wspólnego projektu dedykowanego 
osobie oraz twórczości Stevie Wondera i przyjaciół, zatytułowanego „Black Legends”. Przy okazji tego 
wydarzenia złożono wizytę w Centrum Młodzieżowym „Le Patio” gdzie zebrano informacje na temat 
jego funkcjonowania. Będą one cennym wsparciem dla rozwijającego się pomysłu utworzenia 
podobnego miejsca w naszym mieście. 
 W dniach 12-14 lipca 2019 roku na obchodach 800-lecia Żmudzi w litewskim Telsiai 
przebywała delegacja samorządowców: Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Kulma oraz radni: 
Robert Gałązka, Mariusz Kulma i Kamil Ołdak. Żmudzki Festiwal „Patria una”, w którym brali udział 
stanowił okazję do rozmów o współpracy między miastami, m.in. na płaszczyźnie kultury. 
 W dniach 4-6 października 2019 roku władze Telsiai gościły reprezentację samorządowców  
z naszego miasta w ramach corocznie organizowanego spotkania miast siostrzanych. Delegacji  
w składzie: Hanna Kiraga (wydz. Promocji, Kultury i Sportu), Daniel Skarzyński (radny) i Jerzy Mróz 
(radny) przewodził Zastępca Burmistrza Krzysztof Michalik. Poza spotkaniami roboczymi w gronie 
wszystkich delegacji gdzie omawiano plany na dalszą współpracę z Telsiai, reprezentanci naszego 
miasta brali udział w wielu wydarzeniach kulturalnych. Jednym z nich był tradycyjny festiwal „Rynek 
2019“ poświęcony 800 rocznicy upamiętnienia pierwszej pisemnej wzmianki o Żmudzi. Wszyscy 
goście uczestniczyli w uroczystym korowodzie i festynie na rynku w Telsiai, odwiedzili także 
ekspozycję Muzeum Zimnej Wojny w Plateliai. 
 W 2019 roku młodzież z Mińska Mazowieckiego 3-krotnie uczestniczyła w wydarzeniach 
sportowych organizowanych przez zagranicznych partnerów.  
 w dniach 15-18 sierpnia 2019 roku, 38 młodych sportowców reprezentowało miasto na 
Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Telsiai. Podczas wyjazdu grupom udało się zdobyć nagrody 
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za zajęcie III miejsca (rocznik 2007) i IV miejsca (rocznik 2008). Mińscy sportowcy otrzymali także 
wyróżnienia dla najlepszych zawodników turnieju. W dniach od 16 do 23 sierpnia 2019 roku grupa 
uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 5 i  Szkoły Podstawowej Nr 6  wraz z opiekunkami  wzięła udział  
w międzynarodowym obozie sportowym w Balsiai. W trakcie tygodniowego pobytu uczestnicy mieli 
możliwość skorzystania z szerokiej oferty sportowej obozu. Ponadto, władze miasta Telsiai zaprosiły 
grupę do zwiedzenia miasta partnerskiego Telsiai.  
 Z kolei, w dniach 25 – 31 sierpnia 2019 roku grupa 8 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1  
i Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z opiekunami brała udział w Międzynarodowym Obozie Sportowym 
w Krnov. Podczas wyjazdu reprezentacje miast partnerskich codziennie uczestniczyły w zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Oprócz doskonalenia umiejętności fizycznych, młodzież 
utrwalała język angielski, którym porozumiewała się w trakcie zajęć oraz w czasie wolnym. Wyjazd był 
okazją do zaprezentowania miasta oraz gier i zabaw charakterystycznych dla swojej szkoły  
i miejscowości. Litwini zapoznali uczestników z grą w szachy oraz z ćwiczeniami na ketballach, 
Francuzi pokazali grę w petanque – gra w bule. Grupa czeska zaprezentowała grę w unihokeja, zaś 
polska młodzież zaimponowała wszystkim siatkarskimi umiejętnościami. 
   
 W 2019 roku na współprace zagraniczną (m.in. koszty transportu, wyżywienia, noclegów)  
przeznaczono kwotę 31.718,74 zł. 
 

F. INWESTYCJE  
 
 W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 
 
1. Budowa I etapu placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 
  W pierwszej połowie 2019 roku na zlecenie Miasta projekt budowy placu zabaw opracowało 
Centrum Kontroli Placów Zabaw Spółka z o. o. z Piastowa. Roboty budowlane realizowane były przez 
konsorcjum wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego: Adam Bujakiewicz 
„A&M PARTNERS, EKO-PARTNER” z Warszawy.  
W ramach I etapu budowy na powierzchni ok. 234 m2  wykonano kolorową nawierzchnię bezpieczną 
amortyzująca upadki (z granulatu EPDM) oraz zamontowano: huśtawkę wahadłową dwuosobową 
ARCO, zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami „Dwie wieże” firmy KOMPAN, trampolinę XL LINARIUM, 
równoważnię - ławkę w kształcie węża (2 szt.), huśtawkę wagową na stojąco, ławkę, koszt  na śmieci  
i tablicę z regulaminem. Ponadto wykonano chodnik z kostki brukowej, na którym namalowane 
zostały gry sprawnościowe. 
 Roboty budowlane wykonywane były w okresie wakacji. Od 1 września 2019 roku plac zabaw 
został oddany do użytku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 457.980,53 zł. 
 
2. Modernizacja bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - dokumentację projektową  
w 2018 roku opracowało biuro projektowe: Woźnicki Zdanowicz ARCHITEKCI z Warszawy. Po 
przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę 
GARDENIA SPORT Spółka z o.o. z Warszawy i w dniu 14 sierpnia 2019 roku zawarto umowę na 
realizację inwestycji. Roboty budowlane wykonywane były od 20 sierpnia do 25 września 2019 roku.  
 W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię poliuretanowo-gumową bieżni typu 
„sandwich” o grubości 13 mm w kolorze niebieskim z białymi liniami startu, toru i mety o powierzchni 
1511,20 m2, zeskocznię do skoku w dal, rzutnię do pchnięcia kulą, stojaki na rowery. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła 434.877,91 zł. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2019” w kwocie 95.250 zł. 
 
3. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Skrzyneckiego - w styczniu 2019 roku zlecono projektantowi 
Jerzemu Gałązce z Grodziska opracowanie projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego  
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w ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego. W marcu 2019 roku zakończono prace projektowe i zgłoszono 
zamiar wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W drodze 
przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 30.000 Euro wyłoniono wykonawcę robót 
Macieja Dębińskiego Instalatorstwo Elektryczne z Gamratki, który do 30 września 2019 roku 
wybudował elektroenergetyczną linię kablową o długości 484 mb z 13 słupami oświetleniowymi   
i oprawami LED. 
 Wybudowanie oświetlenia drogi poprawiło bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego 
oraz mieszkańców wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Skrzyneckiego. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła 74.275,67 zł. 
 
4. Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. gen. Stanisława Maczka - na wniosek mieszkańców miasta, 
na początku 2019 roku opracowano projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w ul. Maczka na 
odcinku od ul. Mleczarskiej. W czerwcu 2019 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - 
Andrzej Żółkowski INSTALBUD z Targówki, który wykonał dobudowę odcinka linii napowietrznej oraz 
zainstalował oprawy oświetleniowe na istniejących słupach energetycznych. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 11.719,85 zł.  
 
5. Rozbudowa ul. Osiedlowej - inwestycja realizowana była w latach 2018 -2019.  
 W pierwszej połowie 2018 roku zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na 
budowę drogi. W drugiej połowie roku przeprowadzono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych. W dniu 5 listopada 2018 roku zawarto umowę z wykonawcą - 
Mirosław Krysiuk Roboty Drogowe i Brukarskie z Mińska Mazowieckiego i przekazano mu teren 
budowy. Do końca 2018 roku realizowano roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.  
W czerwcu 2019 roku zakończono roboty budowlane związane z rozbudową ul. Osiedlowej.  
W ramach inwestycji wybudowano  jezdnię o szerokości 5,0 m wraz z poboczami, chodnik  
o szerokości od 2,0 m lokalnie zawężony do 1,5 m, zjazdy publiczne i indywidualne, pętlę autobusową 
oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Srebrna. Całkowity koszt realizacji inwestycji 
wyniósł 4.587.164,34 zł. 
 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tej inwestycji  zrealizowana została w ramach projektu 
pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap". 
Miasto otrzymało dofinansowanie do realizacji tego zadania w wysokości 2.234.605 zł z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy 
naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami 
opadowymi na terenach miejskich. 
 
6. Budowa ul. Janka Paruzela - w 2018 roku w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców opracowany 
został projekt budowlany budowy ul. Janka Paruzela. W listopadzie 2018 roku miasto uzyskało 
pozwolenie na budowę drogi. W pierwszej połowie 2019 roku przeprowadzono przetarg 
nieograniczony i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Mirosława Krysiuka Roboty Drogowe  
i Brukarskie z Mińska Mazowieckiego. Roboty budowlane rozpoczęto w lipcu, a zakończono  
w październiku 2019 roku. W ramach inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa oraz 
utwardzona nawierzchnia drogi i chodników z kostki brukowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 
517.053,55 zł. 
 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Paruzela realizowana była w ramach projektu  
pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim- I etap”. 
Miasto otrzymało dofinansowanie do realizacji tego zadania w wysokości 130.674,38 zł. 
 
7. Budowa ul. Zofii Kalinowskiej - pozwolenie na budowę ul. Zofii Kalinowskiej uzyskano w listopadzie 
2016 roku. Roboty budowlane realizowane były od sierpnia do października 2019 roku. Wykonawcą 
robót wyłonionym w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych był Zarząd Dróg Miejskich  
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Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. W ramach inwestycji wykonano utwardzoną nawierzchnię drogi z kostki 
brukowej oraz odwodnienie. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł  414.190,58 zł  
 Wykonanie kanalizacji deszczowej zostało dofinansowane w kwocie 90.844,86 zł w ramach 
projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim –  
I etap”. 
 
8. Budowa ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki - inwestycja realizowana była w systemie 
dwuletnim (2018 – 2019 rok). Roboty budowlane rozpoczęły się w październiku 2018 roku,  
a zakończyły  w maju  2019 roku. Wykonawcą robót była firma  Zbigniew Wocial Zakład Remontowo-
Budowlany Mińsk Mazowiecki. W ramach inwestycji wykonana została utwardzona nawierzchnia 
drogi, kanalizacja deszczowa, przebudowano oświetlenie uliczne w miejscach kolizji z urządzeniami 
podziemnej infrastruktury technicznej. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2.892.199,40 zł.  
 Koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej zostały dofinansowane w ramach projektu  
pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”. 
 
9. Budowa  ul. Ignacego Paderewskiego - dokumentacja projektowa przebudowy drogi została 
opracowana przez mieszkańców ul. Paderewskiego w ramach inicjatywy lokalnej. Roboty budowlane 
rozpoczęto w lutym, a zakończono w maju 2019 roku. Wykonawcą robót był Zarząd Dróg Miejskich 
Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, utwardzoną 
nawierzchnię drogi z kostki brukowej oraz regulację rowu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  
453.345,28 zł. 
 Koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej zostały dofinansowane w ramach projektu  
pn. ”Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”. 
 
10. Budowa ul. Żwirowej - inwestycja realizowana jest w systemie dwuletnim (2019-2020 rok)  
w ramach projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim – I etap”. 
 W maju 2019 roku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę 
robót - Mirosław Krysiuk Roboty Drogowe i Brukarskie z Mińska Mazowieckiego i zawarto z nim 
umowę na realizację inwestycji. Zakres zadania obejmował: budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej 
i szerokości 5,5 m, budowę chodnika i zjazdów z betonowej kostki brukowej, budowę systemu 
odwodnienia, w tym kanału o średnicy 1000 mm jako zbiornika retencyjnego zamkniętego wraz  
z separatorem. Do końca 2019 roku wykonano roboty odwodnieniowe oraz nawierzchniowe na 
długości 520 mb. W 2019 roku na potrzeby realizacji inwestycji wydatkowano 903.773,96 zł. 
Inwestycja realizowana była przy finansowej pomocy gminy Mińsk Mazowiecki w wysokości  
900.000 zł. Inwestycja jest kontynuowana w 2020 roku. 
 
11. Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowa 
zbiorników retencyjnych - inwestycja realizowana jest w latach 2019-2020 w ramach projektu  
pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”. 
 W lipcu 2019 roku Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka z Hipolitowa zakończyło 
prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. We wrześniu Miasto uzyskało pozwolenie na 
budowę. W październiku 2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy 
robót. Po otwarciu ofert cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki finansowe zabezpieczone 
w budżecie miasta na realizację inwestycji. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 27 listopada 
2019 roku dokonano otwarcia ofert. Do końca 2019 roku trwała procedura oceny, sprawdzania  
i uzupełniania ofert. Zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpiło w lutym 2020 roku. 
 
12. Budowa ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich - inwestycja realizowana jest w latach 2019-2020  
w ramach projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim – I etap”. 
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 Dokumentacja projektowa budowy ulicy została opracowana przez mieszkańców w ramach  
inicjatywy lokalnej i przekazana Miastu w pierwszej połowie 2019 roku, Miasto uzyskało decyzję 
zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie budowy ulicy uzależnione jest od 
wykonania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o w Mińsku Mazowieckim 
inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sanitarnej. W związku z powyższym 
przesunięto wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z budową drogi na  
2020 rok. 
 
13. Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP 
PLK Krusze-Pilawa w miejscowości Mińsk Mazowiecki w ciągu ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego  
i Aureliusza Chróścielewskiego - w dniu 27 maja 2019 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła 
Uchwałę Nr VIII.76.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na rok 2019 
w formie dotacji celowej w wysokości 885.167,04 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP 
PLK linii 13 Krusze-Pilawa w Miejscowości Mińsk Mazowiecki w ciągu ul. K. Sosnkowskiego i A. 
Chróścielewskiego.” Zgodnie z w/w uchwałą Miasto Mińsk Mazowiecki przekazało Powiatowi 
Mińskiemu dotację celową w kwocie 885.167,04 zł. Dotacja finansowa została rozliczona do końca 
2019 roku. Inwestycja  zrealizowana została w 2019 roku przez Powiat Miński. 
 
14. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Mińskiego Centrum Profilaktyki  
przy ul. Tuwima 1 - w maju 2019 roku na zlecenie Miasta firma Janusz Kowalski Comfortclima Serwis 
Mińsk Mazowiecki wykonała klimatyzację w pomieszczeniach biurowych Mińskiego Centrum 
Profilaktyki. Wartość wykonanych robót wyniosła 79.827 zł brutto. 
 
15. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków 
Urzędu Miasta i Straży Miejskiej - w maju 2019 roku zlecono firmie DROG-SAN Agata Romaniuk  
z  Siedlec opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego do budynków 
Urzędu Miasta i Straży Miejskiej. Prace projektowe zakończono w lipcu 2019 roku. W październiku 
2019 roku zlecono firmie „ARTIMEX” Artur Gniado z Mińska Mazowieckiego wykonanie przyłącza 
wodociągowego. Roboty budowlane wykonano w listopadzie 2019 roku. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 87.671,73 zł. 
 
16. Zakup i montaż 14 urządzeń grzewczych do lokali miejskich budynków wielorodzinnych w ramach 
projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki” - zadanie  wprowadzono o budżetu miasta w sierpniu 2019 roku. We 
wrześniu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 
30.000 EURO na opracowanie programu funkcjonalo-użytkowego niezbędnego do ogłoszenia 
przetargu nieograniczonego na zakup i montaż  14 urządzeń  grzewczych w budynkach komunalnych 
w trybie zaprojektuj i wybuduj. Opracowanie programu zlecono firmie BK PROJEKT Bartosz Kowalczyk 
z Mińska Mazowieckiego. Koszt opracowania programu to 6888 zł. Do końca 2019 roku z budżetu 
miasta wydatkowano jeszcze kwotę 1178 zł stanowiąca opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 
gazowej budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chełmońskiego 75. Z uwagi 
na niewystarczające środki w budżecie miasta w roku 2019 ogłoszenie przetargu nieograniczonego na  
zakup i montaż  14 urządzeń  grzewczych w budynkach komunalnych w trybie zaprojektuj i wybuduj 
przełożono na 2020 rok. 
 
17. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 - inwestycja realizowana będzie w latach 2019-2021.  
W drugiej połowie 2019 roku arch. Barbara Trojanowska BATRO Stojadła zakończyła prace 
projektowe nad budową nowego budynku przedszkola miejskiego na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Dąbrówki 10. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę. Pod koniec 
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września 2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót 
budowlanych. W dniu 24 października 2019 roku dokonano otwarcia ofert. Do końca 2019 roku 
trwała ocena, sprawdzanie i uzupełnianie ofert. Zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą nastąpiło 
w styczniu 2020 roku. Do końca 2019 roku z budżetu miasta wydatkowano kwotę 165.240,92 zł na 
pokrycie kosztów prac projektowych. 
 
18. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania otworu drzwiowego w Szkole Podstawowej 
Nr 2 - opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie 
wykonania otworu. Zakres robót objęty dokumentacją projektową został objęty przetargiem 
nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy budowy budynku przedszkola miejskiego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. W dniu 24 października 2019 roku dokonano otwarcia ofert. Do końca 
2019 roku trwała ocena, sprawdzanie i uzupełnianie ofert. Zawarcie umowy z wyłonionym 
wykonawcą nastąpiło w styczniu 2020 roku. 
 
19. Rewitalizacja terenu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - inwestycja 
realizowana będzie w latach 2020-2021. Pod koniec września 2019 roku ogłoszono przetarg 
nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W dniu 24 października 2019 roku 
dokonano otwarcia ofert. Do końca 2019 roku trwała ocena, sprawdzanie i uzupełnianie ofert. 
Zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową budynku Przedszkola 
Miejskiego Nr 2 nastąpiło w styczniu 2020 roku. 
 
20. Zakup i montaż 22 sztuk parkometrów do obsługi strefy płatnego parkowania oraz parkingu przy 
ul. Tadeusza Kościuszki - w czerwcu 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie strefy płatnego 
parkowania w Mińsku Mazowieckim w urządzenia parkingowe – parkomaty oraz ich serwis. 
Wyłoniono wykonawcę MBS COMPUTERGRAPHIK Sp. z o.o. z Błonia i zawarto z nim umowę na 
realizację przedmiotu zamówienia. Roboty zakończono w sierpniu 2019 roku. Wartość zamówienia 
wyniosła 424.400 zł brutto. 
 
21. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza wodociągowego do 
budynku komunalnego przy ul. Widok nr 7 w Mińsku Mazowieckim - w grudniu 2019 roku 
opracowano projekt techniczny, wykonano przyłącze wodociągowe do komunalnego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok 7 wraz z doprowadzeniem  instalacji wodociągowej do 
poszczególnych lokali mieszkalnych. Wykonawcą robót była firma HYDROTECH Dariusz Piętka  
z Mińska Mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 16.650,05 zł. 
 
22. Opracowanie dokumentacji budowy bloków socjalnych przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego –  
w 2019 roku dokonano szacowania wartości prac projektowych w wyniku czego okazało się, że środki 
finansowe zabezpieczone w budżecie miasta są niewystarczające na realizację zadania. Postanowiono 
o odstąpieniu od wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy bloków socjalnych przy  
ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego. 
 
 W 2019 roku na inwestycje drogowe wydatkowano kwotę 8.409.404,73 zł, a w 2018 roku 
kwotę 5.561.548,97 zł. 
 

G. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2019 ROKU 
 
W roku 2019 Miasto Mińsk Mazowiecki złożyło 21 wniosków o dofinansowanie: 
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1. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim” w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM 
BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Wniosek został pozytywnie oceniony, nie 
otrzymał rekomendacji  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
2. „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę miasteczek ruchu drogowego 
w Mińsku Mazowieckim – „Bezpieczni na rowerze”” w ramach Programu ograniczenia przestępczości 
i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Wniosek 
nie został rekomendowany do dofinansowania. 
 
3. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek 
pt. „Budowa ul. dr Huberta w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek został pozytywnie oceniony, znalazł 
się na liście rezerwowej. 
 
4. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek  
pt. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Świętokrzyskiej i ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
„Warszawa” w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek został pozytywnie oceniony, znalazł się na liście 
rezerwowej. 
 
5. Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy 
dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” dla Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mińsku Mazowieckim. Wniosek otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 28.000 zł. 
 
6. Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania  
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie 
i poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6  
w Mińsku Mazowieckim oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mińsku Mazowieckim. Wnioskowana 
kwota wsparcia 127.925,24 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
 
7. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na 
dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja bieżni sportowej i skoczni w dal w Mińsku 
Mazowieckim”. W ramach projektu zmodernizowano bieżnię sportową przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Wnioskowana kwota dofinansowania 200.000 zł. 
Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 95.250 zł. 
 
8. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na 
modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 49.000 zł. 
 
9. Wniosek o dofinansowanie zakupu mobilnego systemu pomiarowego do badania zanieczyszczenia 
powietrza w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” 
finansowanego przez Województwo Mazowieckie. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 
47.064 zł. Rozliczono kwotę 46.002 zł. 
 
10. Wniosek o dofinansowanie zakupu i instalację systemu monitorującego stan jakości powietrza  
w Mieście Mińsk Mazowiecki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2019” finansowanego przez Województwo Mazowieckie. Wniosek otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 4750 zł. Rozliczono kwotę 3173,40 zł. 
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11. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację zadania 
„Wymiana bram wjazdowych na terenie ROD „Andriollego” w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000 zł.  
 
12. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” na realizację zadania 
„Wymiana instalacji wodnej na terenie ROD im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim 1 etap”. 
Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000 zł. 
 
13. Wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wsparcie finansowe na realizację zadania 
„Budowa drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej”. Wnioskowana kwota dotacji 
3.000.000 zł. Wniosek otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej kwocie. 
 
14. Wniosek do Marszałka Województwa  Mazowieckiego o  wsparcie finansowe  na realizację  
zadania „Budowa drogi gminnej – od ul. A. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej”. Wnioskowana  
kwota  dotacji  4.000.000 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
 
15. Wniosek do Marszałka Województwa  Mazowieckiego o wsparcie finansowe  na realizację 
zadania „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim”. Wnioskowana 
kwota dotacji 2.000.000 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
 
16. Wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (zarys projektu) w ramach Programu „Rozwój 
lokalny” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wniosek został pozytywnie oceniony  
i przeszedł do drugiego etapu wnioskowania. 
 
17. Wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa ul. dr Jana Huberta w Mińsku Mazowieckim”  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywane koszty kwalifikowalne realizacji zadania 
wynoszą 1.595.634,83 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
 
18. Wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Świętokrzyskiej i ul. 1 Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim” w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Przewidywane koszty kwalifikowalne realizacji zadania wynoszą 3.137.353,47 zł. 
Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
 
19. Wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki  w ramach programu JESSICA 2 
na realizacje przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1  
w Mińsku Mazowieckim”. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych.  Wnioskowana kwota pożyczki 6.360.000 zł. Wniosek pozytywnie zaopiniowany. 
W dniu 3 stycznia 2020 roku została podpisana umowa udzielenia pożyczki z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego na kwotę 6.360.000 zł. Projekt w trakcie realizacji. 
 
20. Wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na dofinansowanie zajęć 
sportowych dla uczniów – upowszechnianie sportów zimowych „2020”. W ramach projektu 
zrealizowane zostały zajęcia z nauki jazdy na łyżwach dla dzieci ze szkół podstawowych. Wniosek 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 8000 zł. 
 
21. Wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie projektu pt. „Gimnastyka 
korekcyjna – ważna sprawa!” w roku 2020 w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”. Wniosek 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 20.000 zł.  
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H. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK 
 
 Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego realizowane były na terenie miasta 
przez Straż Miejską. 
 W 2019 roku strażnicy miejscy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonywali 
nałożone na nich obowiązki. Podejmowane interwencje obejmowały zakres czynności 
administracyjno–porządkowych dotyczących ochrony porządku publicznego. Na stanowisko 
dyżurnego wpłynęło 1396 zgłoszeń od mieszkańców, strażnicy z inicjatywy własnej podejmowali 
czynności służbowe w 854 przypadkach. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło zagrożeń w ruchu drogowym, 
zwierząt, zakłócania porządku publicznego i spokoju oraz spalania odpadów w piecach CO. 

W 2019 roku strażnicy wykonali 717 służb patrolowych na terenie miasta w systemie 
dwuzmianowym w godzinach 7:00-23:00, w tym na zmianie: I – 454, II - 263. W trakcie służb strażnicy 
podjęli 854 interwencje własne, z czego 632 dotyczyły zagrożenia w ruchu drogowym, 67 spożywania 
alkoholu, 41 palenia papierosów na terenie placówki oświatowej, a pozostałe np. czystości i estetyki, 
prowadzenia handlu w miejscach zabronionych, uszkodzenia infrastruktury miejskiej. 
 Dzięki monitoringowi wizyjnemu ujawniono 103 zdarzenia. Informacje o tych zdarzeniach 
zostały przekazane dyżurnemu Straży Miejskiej i w 87 przypadkach zrealizowane przez strażników,  
w 10 przypadkach sprawca oddalił się przed przybyciem patrolu, 6 zgłoszeń zrealizował patrol Policji. 
W wyniku podjętych interwencji ujawniono 459 czynów zabronionych, z których: 354 dotyczyło 
nieprawidłowego parkowania, 22 zakłócenia ładu i porządku publicznego, 81 spożywania alkoholu  
w miejscach publicznych, 2 innych zagadnień. W związku z prowadzonymi przez Komendę Powiatową 
Policji czynnościami wyjaśniającymi, zabezpieczono i przekazano 37 nagrań zawierających materiały  
z monitoringu miejskiego. 
 
Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej: 
 

Lp 
Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

Pouczenia 
(art. 41 

k.w.) 

Mandaty 
 

Wnioski o 
ukaranie 

Sprawy 
przekazane 

innym 
organom lub 
instytucjom 

Razem 

liczba Kwota (zł) 

1 ustawie Kodeks wykroczeń:       

 wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

3 14 1650 2 - 19 

wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i 
społecznym 

- 1 200 - - 1 

wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i 
mienia 

9 17 4000 3 - 29 

wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji 

589 1085 125.750 143 - 1817 

wykroczenia przeciwko 
osobie 

- 1 500 - - 1 

wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 

5 11 1050 9 - 25 

wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego 

13 31 3050 4 - 48 

2 ustawie o wychowaniu w 23 100 9950 35 - 158 
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trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

3 ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych 

2 53 5950 - - 55 

4 ustawie o utrzymaniu 
czystościi porządku w 
gminach 

10 1 200 2 - 13 

5 ustawie o ochronie zwierząt 1 1 500 - - 2 

6 ustawie o odpadach 6 6 1000 - - 12 

7 ustawie - Prawo o miarach - - - 1 - 1 

8 ustawa o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania 
chorób zakaźnych zwierząt 

- 1 100 - - 1 

OGÓŁEM 661 1322 153.900 199 - 2182 

 
 W 2019 roku ramach realizacji zadania - utrzymanie czystości na terenie miasta Straż Miejska 
m.in.: 
1) przeprowadziła 121 kontroli dotyczących spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach 
domowych. Sprawdzano czy mieszkańcy miasta nie spalają np.: starych mebli, tworzyw sztucznych, 
kartonów, ubrań itp. 68 z tych kontroli zostało podjętych w związku z informacjami uzyskanymi od 
mieszkańców, którzy podejrzewali sąsiadów o spalanie śmieci w piecach domowych. Pozostałe 53 
zostało wytypowanych i skontrolowanych przez strażników rejonowych na podstawie ich obserwacji. 
 Wszyscy strażnicy zostali przeszkoleni w zakresie pobierania próbek odpadów paleniskowych. 
W 2019 roku jedna z tych próbek została przekazana do badań w Centralnym Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczym w Jastrzębie Zdroju (zgodnie z podpisaną umową), gdzie na podstawie 
przeprowadzonej oceny morfologicznej oraz wykonanych badań fizykochemicznych stwierdzono 
termiczne przekształcenie (spalanie) niedozwolonych substancji (śmieci/odpadów) w piecu z którego 
została pobrana próbka. W 2019 roku zakupiony został również dron do pobierania i badania próbek 
dymu oraz przeszkolono 2 strażników w zakresie uzyskania uprawnień (licencji) na obsługę drona.  
W trakcie przeprowadzanych kontroli przypominano mieszkańcom, że spalanie odpadów jest 
nielegalne i szkodliwe dla zdrowia.  
2) przeprowadziła 27 kontroli stanu technicznego i czystości wiat przystankowych i przystanków 
komunikacji miejskiej. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostały przekazane do Zarządu Dróg 
Miejskich z prośbą o niezwłoczne usunięcie. 
3) przeprowadziła kontrolę stanu technicznego i czystości 31 placów zabaw dla dzieci i terenów 
znajdujących się w ich obrębie. Uchybień nie stwierdzono. 
4) przeprowadziła kontrole terenów nieruchomości prywatnych, firm oraz przedsiębiorstw pod 
kątem przestrzegania szczegółowych przepisów dotyczących kwestii czystości i porządku. W wyniku 
przeprowadzonych działań skontrolowano 1050 posesji. Ujawniono 38 zanieczyszczonych 
nieruchomości, osoby odpowiedzialne za porządek, zostały zobowiązane do ich uprzątnięcia. 
5) przeprowadziła 111 kontroli stanu porządkowego parków i zieleńców. Analiza kontroli wykazała, że 
największym problemem wskazanych terenów są ławki zanieczyszczone ptasimi odchodami,  
o konieczności bieżącego usuwania nieczystości poinformowano odpowiednich zarządców. 
6) przeprowadziła 6 kontroli odśnieżania ciągów pieszo jezdnych, usuwania nawisów lodowych 
stanowiących zagrożenie dla przechodniów. 
7) przeprowadziła 96 kontroli czystości ciągów komunikacyjnych. 
8) przeprowadziła 11 kontroli egzekwowania przepisów o umieszczaniu plakatów i ogłoszeń  
w miejscach zabronionych. 
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 W ramach realizacji zadania - utrzymanie porządku na terenie miasta Straż Miejska  
w 2019 roku m.in.: 
1) przeprowadziła kompleksowy przegląd oznakowania ścieżek rowerowych znajdujących się na 
terenie miasta. W wyniku przeprowadzonych działań nie stwierdzono nieprawidłowości. 
2) przeprowadziła 22 kontrole miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajdujących się na 
terenie miasta pod kątem oznakowania poziomego i pionowego. W wyniku przeprowadzonej akcji 
stwierdzono przypadki niewłaściwego oznakowania poziomego, pionowego oraz czytelności znaków. 
W związku z powyższym zwrócono się z wnioskami o uzupełnienie oznakowania do 
odpowiednich instytucji. Zalecone prace zostały wykonane. 
3) przeprowadziła kontrole placówek oświatowych na terenie miasta pod kątem prawidłowego 
oznakowania przejść dla pieszych. Strażnicy rejonowi zwracali szczególną uwagę na prawidłowość 
oznakowania pionowego i poziomego przejść dla pieszych mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym. Strażnicy zwracali także uwagę na 
przestrzeń wokół w/w placówek pod kątem napisów bądź rysunków zawierających wulgarne treści. 
Wszystkie spostrzeżenia zostały zgłoszone do administratorów, uzyskując zapewnienie o podjęciu 
stosownych działań przed 1 września 2019 roku. 
4) przeprowadziła kontrole posiadania umów na wywóz nieczystości stałych przez osoby prowadzące 
działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach posiadacz 
odpadów będący ich wytwórcą jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej 
ewidencji odpadów. Ewidencja odpadów powinna być prowadzona z zastosowaniem kart 
przekazania odpadów. A więc odpady wytwarzane przez podmiot w wyniku prowadzonej działalności 
gospodarczej, należy przekazać na podstawie umowy oraz kart przekazania odpadów uprawnionemu 
przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie 
odpadów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że do pojemników przeznaczonych na odpady 
komunalne właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, nie może 
wrzucać odpadów z tej działalności, które nie stanowią odpadów komunalnych. Straż Miejska 
odwiedziła 623 punkty gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza celem przypomnienia o w/w 
obowiązkach. 
 
 W ramach realizacji zadania - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Straż Miejska  
w 2019 roku: 
1) przeprowadziła 10 kontroli w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W godzinach 7.30 – 9.00 
strażnicy kontrolowali bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych w okolicy Szkoły Podstawowej 
Nr 6 przy ul. Sosnkowskiego, zwracając uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców 
pojazdów, jak również prawidłowość przechodzenia pieszych przez jezdnię. 
2) przeprowadziła kontrole stoisk ze sprzedażą artykułów pirotechnicznych - w czasie akcji 
skontrolowano 11 stoisk. Kontrolowano m.in. czy artykuły pirotechniczne oznaczone były stosownymi 
atestami oraz instrukcją w języku polskim. W jednym przypadku stwierdzono, że materiały 
pirotechniczne nie posiadają polskiej instrukcji. Jeden ze sprzedawców nie posiadał również 
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Każdorazowo sprzedawców uprzedzono  
o odpowiedzialności karnej wynikającej ze sprzedaży tych artykułów osobom nieletnim. 
3) przeprowadziła 55 kontroli miejsc na terenie miasta pod kątem osób bezdomnych lub zagrożonych 
bezdomnością. 
4) przeprowadziła kontrole w ramach akcji „Bezpieczne ferie” - w trosce o bezpieczeństwo dzieci  
i młodzieży w okresie ferii zimowych funkcjonariusze Straży Miejskiej w codziennych patrolach 
prowadzili kontrole „dzikich lodowisk” w szczególności zbiornika wodnego przy ul. Budowlanej. 
Przeprowadzano również cykliczne kontrole miejsc zagrożonych, miejsc gromadzenia się młodzieży  
tj. park miejski, dworzec PKP i PKS, rejon Aquaparku przy ul. Wyszyńskiego, placów zabaw i osiedli 
mieszkaniowych. 
5) przeprowadziła kontrole w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” - funkcjonariusze odwiedzali miejsca 
wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta, aby dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie 
bezpieczeństwa, kontrolowali również dzikie i nielegalne kąpieliska. Przestrzegali, iż są to zbiorniki 
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niebezpieczne, a korzystanie z nich może zakończyć się tragicznie. 
 
 Ponadto patrol szkolny w którym uczestniczą strażnicy miejscy w 2019 roku dokonał 291 
kontroli placówek oświatowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na młodzież zagrożoną 
demoralizacją oraz przeprowadzano cykliczne kontrole miejsc zagrożonych i miejsc gromadzenia się 
młodzieży tj. parku miejskiego, dworca PKP i PKS, targowiska miejskiego.  

Przeprowadzono 109 interwencji własnych, podczas, których nałożono 105 mandatów karych 
kredytowanych oraz 4 mandaty gotówkowe:  
- 49 za wykroczenia z art. 13 ust.2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  
i wyrobów tytoniowych,  
- 42 za wykroczenie z art. 92§1 Kodeksu Wykroczeń, 
- 14 za wykroczenie z ust. 431 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 
- 4 za wykroczenia z art. 603 Kodeksu Wykroczeń.  

W 15 przypadkach ujawniono palenie papierosów przez osoby nieletnie w związku z czym 
zostały sporządzone i wysłane listy do rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie przez 
Wydział Nieletnich i Patologii KPP Mińsk Mazowiecki. Prowadzono również monitoring najbliższej 
okolicy sklepu monopolowego przy ul. 1 Maja pod kątem ładu i porządku (163).  
 
 Patrol Szkolny przeprowadził 73 spotkania z przedszkolakami, dziećmi szkół podstawowych, 
szkół gimnazjalnych oraz młodzieżą szkół średnich na następujące tematy: „Bezpieczne zachowanie 
na drodze", „Odpowiedzialność Prawna Nieletnich", „Cyberprzemoc", „Bezpieczne wakacje", „Praca 
Policjanta i Strażnika Miejskiego", „Bezpieczny Internet", „Obudź wyobraźnię", „Przemoc 
rówieśnicza", „Bezpieczne ferie" „Zachowania ryzykowne", „Handel ludźmi i środki odurzające”. 
Przeprowadzono również 86 spotkań z pedagogami szkolnymi na temat problemów wychowawczych 
z uczniami. 

W trakcie ferii zimowych patrol szkolny przeprowadził spotkanie w klubie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Przełom z dziećmi przebywającymi na odpoczynku zimowym na temat „Bezpieczne 
Ferie” oraz objął kontrolą dziki akwen wodny przy ul. Budowlanej pod kątem ewentualnego 
gromadzenia się osób  nieletnich bez opieki dorosłych.  

W ramach letnich działań profilaktycznych patrol szkolny odwiedził dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola Chatka Puchatka w Siennicy i z półkolonii w klubie osiedlowym „Przełom”. Tematem 
spotkania było bezpieczeństwo na wakacjach. Przypomniano dzieciom zasady związane  
z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą, omówiono kwestie dotyczące kiedy i jak korzystać z kąpieli 
oraz w jakich miejscach jest to bardzo niebezpieczne. W rozmowie z uczestnikami półkolonii pojawił 
się również temat bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza przepisów drogowych regulujących 
korzystanie z roweru lub innych pojazdów np. hulajnóg czy rolek.  

Z polecenia Komendanta KPP Mińsk Mazowiecki patrol szkolny dokonał zatrzymania 
nieletniej na terenie miasta, która przebywała na niepowrocie z przepustki z Ośrodka 
Wychowawczego w miejscowości Piaseczno. Nieletnią przewieziono do Wydziału Nieletnich  
i Patologii w celu wykonania dalszych czynności. W kwietniu 2019 roku patrol szkolny z polecenia 
Naczelnika Wydziału Nieletnich i Patologii udał się do miejscowości Cegłów w celu nawiązania 
kontaktu z rodzicami, którzy zgłosili próbę samobójczą swojej nieletniej córki. W maju patrol szkolny 
dokonał 1 próby realizacji nakazu zatrzymania i doprowadzenia wydanego przez Sąd dla Nieletnich. 
W listopadzie z polecenia Naczelnika Wydziału Nieletnich i Patologii patrol szkolny udał się do Szkoły 
Podstawowej Nr 4 na rozmowę do pedagoga, w związku ze zgłoszeniem się uczennicy, która 
poinformowała że jest wyzywana i wyklinana przez ojca. Po wysłuchaniu patrol podjął dalsze 
czynności. Patrol szkolny podczas czynności służbowych zatrzymał mężczyznę poszukiwanego przez 
Prokuraturę w Mińsku Mazowieckim. 

W marcu 2019 roku patrol szkolny wziął udział w akcji pod nazwą „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny” cyklicznie prowadzonej przez Urząd Marszałkowski, zorganizowanej w Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim, a we wrześniu w akcji prewencyjnej Komendy Stołecznej 
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Policji „Bezpieczna droga do szkoły” obejmując nadzorem wszystkie szkoły podstawowe w Mińsku 
Mazowieckim. Funkcjonariusze oprócz reagowania na zachowanie kierowców koło szkoły, zwracali 
również uwagę na to czy rodzice przewożą dzieci w fotelikach bezpieczeństwa. 
 Patrol uczestniczył również w V edycji pikniku edukacyjnego zorganizowanego na terenie  
23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Janowie pod nazwą „Z nami zawsze bezpieczniej” gdzie dzieci 
mogły zobaczyć sprzęt i wyposażenie Wojska, Straży Pożarnej, Policji oraz odwiedził dzieci 
przebywające na oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim z okazji Dnia 
Dziecka. W październiku i grudniu patrol szkolny wziął udział w  spotkaniach z udziałem dzieci ze 
szkoły podstawowej w Mariance, w Rudzie oraz przedszkolakami z przedszkoli „Wesoła Ciuchcia”  
i „Nowa Akademia”. W trakcie spotkań przybliżano pracę policjanta i strażnika miejskiego. 
 
 W 2019 roku Strażnicy Miejscy brali czynny udział w zabezpieczeniu różnego rodzaju 
uroczystości państwowych, religijnych oraz imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych m.in. 
Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uroczystości żałobnych w związku  
z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska, rajdu rowerowego "Wkręceni na niebiesko dla autyzmu", 
biegu Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej im. sierż. Marcina Pastusiaka  
i kpr. Grzegorza Bukowskiego, procesji rezurekcyjnej w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Mińsku Mazowieckim, obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przejazdu rolkowego 
ulicami miasta, XI Memoriału Feliksa Rawskiego, Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Mazowiecka 
Piętnastka i Mazowiecka Piątka, rajdu rolkowego i rajdu rowerowego ulicami miasta, procesji Bożego 
Ciała, obchodów Dnia Patrona Miasta św. Jana Chrzciciela, Festiwalu 4M, rajdu rowerowego 
„Odjazdowy Bibliotekarz”, festiwalu Orkiestr Dętych, pikniku sportowo - rekreacyjnego  na stadionie 
MOSiR przy ul. Sportowej, biegu Pamięci Powstańców Warszawy, wyborów do parlamentu, akcji 
ZNICZ 2019 r., uroczystości związanych z obchodami 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, Wigilii 
Miejskiej 2019 i Nocy Sylwestrowej 2019. 
 

I. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBRONNE 
 
 Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych skupiały się w 2019 roku na  
monitorowaniu stanu bezpieczeństwa miasta, dokonywaniu oceny prognozowanych zagrożeń, 
wspomaganiu działań ratowniczych oraz działań planistycznych, doskonaleniu zasad i form ochrony 
ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska w czasie pokoju oraz  
w wyższych stanach gotowości obronnej państwa. 
 
 Zadania te realizowane były w 2019 roku poprzez przyjmowanie ostrzeżeń, komunikatów  
i zgłoszeń o zdarzeniach powodujących zagrożenia na terenie miasta, powiadamianie sił ratowniczych 
oraz podejmowanie działań zmierzających do likwidacji skutków zagrożeń. Wykonywano także 
zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych poprzez np. zapewnienie wody podczas 
długotrwałych działań ratowniczych.  
 
 W 2019 roku Zespół Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przyjął 182 zgłoszenia. 
Największa liczba – 82 dotyczyła ostrzeżeń meteorologicznych. W porównaniu do roku 2017 i 2018 
liczba zgłoszeń była większa. W 2017 wpłynęły 153 zgłoszenia, a w 2018 roku 176 zgłoszeń. Na 
podstawie danych z 3 lat można stwierdzić, że liczba zgłoszeń dotycząca pożarów utrzymuje się na 
podobnym poziomie, natomiast wzrasta liczba zdarzeń z udziałem zwierząt i ostrzeżeń 
meteorologicznych. W 2018 roku odnotowano znaczny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących złej jakości 
powietrza (38 zgłoszeń), ale w 2019 roku liczba ta spadła do wartości z 2017 roku (10 zgłoszeń). 
  
 W zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych dokonano aktualizacji planu 
operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa i w czasie wojny, dokumentacji Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Mińsk 
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Mazowiecki, dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, dokumentacji 
Zastępczego Miejsca Pracy. Opracowano informację do Narodowego Kwestionariusza 
Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie 
pozamilitarnych przygotowań obronnych, plan szkolenia obronnego, dokumentację świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 
  
 W ramach kwalifikacji wojskowej zrealizowano zadania polegające na przygotowaniu  
i przeprowadzeniu  kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji w 2019 roku zgłosiły się 233 osoby, w tym 
214 mężczyzn (rocznik podstawowy), 13 mężczyzn (roczniki starsze) i 6 kobiet. Do kwalifikacji nie 
zgłosiło się 17 osób: 12 osób od kilku lat przebywa poza granicami kraju, 4 osoby nie przebywają na 
stałe w miejscu zameldowania, 1 osoba przebywała w zakładzie karnym. W 8 przypadkach na 
wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej wydano postanowienia w sprawie 
zastosowania przymusu bezpośredniego przez Policję (doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej).  
  
 W zakresie obrony cywilnej w 2019 roku przeprowadzono remont i konfigurację urządzeń 
radiowych w ramach radiowej sieci zarządzania Wojewody oraz prowadzono działania zmierzające do 
prawidłowego utrzymania i konserwacji budowli ochronnych i sprzętu obrony cywilnej. Ponadto 
dokonano aktualizacji dokumentacji Drużyny Wykrywania i Alarmowania, planu obrony cywilnej oraz 
kart realizacji zadań operacyjnych, planu ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek masowego 
zagrożenia, wykazu instytucji, przedsiębiorców i innych podmiotów przewidzianych do prowadzenia 
przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej oraz instytucji, stowarzyszeń  
i organizacji społecznych, które mogą być pomocne w prowadzeniu akcji ratunkowych oraz likwidacji 
skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. Dokonano także aktualizacji baz danych 
dotyczących podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, 
ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli mających prawo pierwszeństwa do 
zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, 
urządzeń specjalnych, ujęć i urządzeń wodnych na terenie miasta. 
  
 W zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2019 roku 
przekazano środki finansowe na organizację 83 dodatkowych służb ponadnormatywnych policjantów 
prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim polegających na ochronie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapewnieniu spokoju w miejscach publicznych; 
przekazano środki finansowe na nagrody dla policjantów wyróżniających się zaangażowaniem, 
wysokim poczuciem odpowiedzialności, rozwagą i kulturą osobistą, udzielono pomocy materialnej na 
dofinansowanie zakupu pojazdu uprzywilejowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim. 
 
 W ramach działań zmierzających do podwyższania gotowości bojowej ochotniczych straży 
pożarnych w 2019 roku: pokrywano koszty badań technicznych, eksploatacji, konserwacji i napraw 
samochodów, przyczep, motopomp, agregatów prądotwórczych oraz narzędzi i urządzeń 
ratowniczych, zakupiono kamery termowizyjne z ładowarką samochodową, akumulatory i części do 
samochodów specjalnych pożarniczych, paliwo do pojazdów i urządzeń ratowniczych, 
umundurowanie dla członków OSP, sprzęt ratowniczy (np.: radiotelefony Motorala, mikrofonogłośnik 
do radiotelefonu, węże pożarnicze, pulsoksymetry, parawany, detektory prądu, latarki kątowe, linki 
strażackie, narzędzie Hooligan, maseczki p.pyłowe, taśmy ostrzegawcze, opryskiwacz), pokryto koszty 
selektywnego powiadamiania strażaków OSP „Kędzierak”. Ponadto zakupiono platformę 
gromadzenia danych, alarmowania i powiadamiania dla ochotniczych straży pożarnych „e-Remiza”, 
wodę do celów przeciwpożarowych, ubezpieczono członków ochotniczych straży pożarnych 
biorących czynny udział w działaniach ratowniczych, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
oraz samochody specjalne i przyczepy należące do ochotniczych straży pożarnych, pokryto koszty 
przeprowadzenia okresowych badań lekarskich dla strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz 
dodatkowo dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. 
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 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu miasta w 2019 roku brały udział w 68 działaniach 
ratowniczych m.in. podczas gaszenia pożarów budynków użyteczności publicznej, budynków 
mieszkalnych oraz traw, nieużytków i poszycia leśnego; usuwania powalonych drzew i gałęzi z pasa 
drogowego, linii energetycznych oraz nad zagrożonymi obiektami budowlanymi; usuwania plam oleju 
i działań porządkowych po wypadkach i kolizjach drogowych; pompowania wody z piwnic i garaży; 
zabezpieczania podczas prowadzonych działań ratowniczych (przy naprawach sieci gazowych, po 
wypadkach drogowych, przy zgłoszeniu ładunku wybuchowego) i innych (udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, prowadzenia działań poszukiwawczych osoby zaginionej, usuwania gniazd 
szerszeni, zabezpieczania pogorzelisk, chłodzenia butli z acetylenem). 
 
 W ramach budżetu obywatelskiego Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła 12 praktycznych szkoleń i pokazów z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy medycznej.  
 13 stycznia 2019 roku podczas finału WOŚP przeprowadzono indywidualne instruktaże 
dotyczące zasad postępowania w trakcie nagłego zatrzymania krążenia oraz wykonywania 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach. 24 lutego 2019 roku prowadzono praktyczne 
ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz uczono postępowania w przypadku zadławień 
(rękoczyn Heimlicha). 24 marca 2019 roku w remizie OSP przybliżano zasady postępowania podczas 
pożaru w budynku, a dla urealnienia trudnych warunków panujących podczas pożaru, w 
szczególności całkowitego braku widoczności, uczestnikom szkolenia udostępniono całkowicie 
zadymione (dymem scenicznym) pomieszczenie. 14 kwietnia 2019 roku podczas Targu 
Wielkanocnego prowadzono pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych, dzieci  
i niemowląt, instruktaż użycia defibrylatora oraz pokazywano jak prawidłowo postępować przy 
zakrztuszeniu się dziecka. 
 19 maja 2019 roku członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP prowadzili ćwiczenia  
z wykorzystaniem fantomów i pozorantów (zestaw do pozoracji ran) pokazujące jak postępować  
z osobami po urazach, zaś 9 czerwca 2019 roku podczas Rajdu rowerowego członkowie Młodzieżowej 
OSP uczyli oczyszczania i opatrywania ran przy niegroźnych zdarzeniach oraz postepowania w trakcie 
nagłego zatrzymania krążenia. W wakacje: w dniu 28 lipca 2019 roku na Placu Stary Rynek  
i 18 sierpnia 2019 roku przed Miejskim Domem Kultury odbyły się pokazy reagowania przy nagłych 
zdarzeniach, jakimi są pożary, m.in. pokaz gaszenia płonącego oleju oraz pokaz zjawisk pożarowych 
na przykładzie specjalnie przygotowanej makiety mieszkania. Podczas tych pokazów mieszkańcy mieli 
możliwość zaobserwowania w jaki sposób rozprzestrzenia się pożar, jakie zjawiska mu towarzyszą, 
instruowano jak należy poruszać się i reagować w przypadku jego wybuchu. Odbył się także pokaz  
i instruktaż użycia gaśnic. Pokazy cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców. 
 Jesienne pokazy: 15 września 2019 roku i 20 października 2019 roku także cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. Podczas 9 Mińskiego Zlotu Pojazdów Zabytkowych „Warkot” 
prowadzono naukę skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystanie defibrylatora 
oraz prezentowano zasady udzielania pierwszej pomocy podczas omdlenia i w trakcie nagłego 
zatrzymania krążenia. W dniu 20 października 2019 roku na Placu Stary Rynek członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP wyjaśniali m.in. w jakich okolicznościach i jak należy wydobyć 
rannego z pojazdu, czy i jak prawidłowo zbić szybę w samochodzie, który uległ wypadkowi. Prowadzili 
też pokaz ratownictwa technicznego przy użyciu hydraulicznego sprzętu, np. rozbierali auto 
chwytakami by wydobyć z wraku osoby ranne.  
 Dwa ostatnie pokazy, w listopadzie i grudniu 2019 roku dotyczyły zagrożeń pożarowych   
tj. niesprawnej instalacji elektrycznej, światełek choinkowych, pozostawiania bez nadzoru palących 
się świeczek itp. oraz zagrożeń jakie niesie ze sobą tlenek węgla (czad) – prawidłowego reagowania  
w przypadku emisji oraz ekspozycji na tlenek węgla, udzielania pierwszej pomocy w przypadku 
zatrucia. Chętni mogli wziąć udział w ćwiczeniach ewakuacji z pomieszczenia z imitacją pożaru. 

Cykl pokazów i praktycznych ćwiczeń zorganizowanych przez Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą Ochotniczej Straży Pożarnej spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, 
plenerowe pokazy skutków pożaru przy wykorzystaniu makiet i urządzeń kuchennych obejrzało około 
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1800 osób. Uczestnicy szkolenia chętnie zapoznawali się z urządzeniami i sprzętem ratowniczym oraz 
brali czynny udział w ćwiczeniu czynności ratowniczych na fantomach i torze przeszkód, około 500 
osób zostało bezpośrednio przeszkolonych z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo-
oddechowej oraz opatrywania ran.  
 
 W 2019 roku do najpoważniejszych zdarzeń kryzysowych, które powodowały zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska naturalnego w mieście należały: pożary na terenie miasta 
(w szczególności Miejskiej Szkoły Artystycznej, budynku Harper Hygienics Spółki z o.o. oraz traw przy 
ul. Wiśniowej i Grzeszaka), zła jakość powietrza (pył zawieszony PM2,5 i PM10), awarie urządzeń 
technicznych (sieci gazowej, energetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłowniczej), powalone 
drzewa i konary (na skutek silnych wiatrów i burz). 
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK MIEJSKICH W 2019 ROKU 

 

A. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. 

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim istnieje od 1 lutego 1990 roku  

i powstało w wyniku wyodrębnienia z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  
w Siedlcach. W 1992 roku utworzona została spółka prawa handlowego pod firmą Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejęła prawa, obowiązki oraz 
składniki majątkowe Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim. Jedynym 
właścicielem udziałów w Spółce jest Miasto Mińsk Mazowiecki.  
 
1. Źródła ciepła 
 
Ciepłownia węglowa położona przy ul. Jana Pawła II 10 
 W ciepłowni tej pracują obecnie 4 kotły o łącznej znamionowej (efektywnej) mocy 15,4 MW. 
Moc nominalna cieplna ciepłowni (w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, czyli liczona  
w paliwie) wynosi 18,9 MW. Składają się na to: 
- kocioł nr 1 o mocy znamionowej 3,4 MWt i mocy cieplnej 4,2 MW; 
- kocioł nr 2 o mocy znamionowej 4,5 MWt i mocy cieplnej 5,6 MW; 
- kocioł nr 3 o mocy znamionowej 5,0 MWt i mocy cieplnej 6,2 MW; 
- kocioł nr 4 o mocy znamionowej 2,5 MWt i mocy cieplnej 2,9 MW. 

W 2019 roku produkowano ciepło dostosowując ilość i parametry do zmiennego 
zapotrzebowania odbiorców. Podstawowym kotłem, który pracował najdłużej był zmodernizowany  
w 2017 roku kocioł nr 2. 

Ciepłownia węglowa pracowała w 2019 roku z jedną 29-dniową przerwą: od 8 lipca do  
6 sierpnia. Tak długa przerwa była możliwa dzięki niskim cenom gazu ziemnego w III kwartale  
2019 roku. W czasie przerwy wykonano prace remontowe kluczowych instalacji i urządzeń możliwe 
do przeprowadzenia jedynie przy odstawieniu całej ciepłowni, a mianowicie: 
- wyremontowane zostały przenośniki taśmowe odżużlania i nawęglania,  
- wykonano przegląd i czynności serwisowe przenośnika kubełkowego,  
- wyczyszczono odmulacze oraz przeprowadzono badanie UDT, 
- wykonano przegląd i remont rozdzielni głównej i rozdzielni SR1 i SR2,  
- wykonano przegląd i niezbędne naprawy pomp obiegowych (sprawdzenie i wymiana łożysk),  
- wyremontowano armaturę w obrębie pompowni (zawory zwrotne i odcinające pompy),  
- wyremontowano przenośniki odpylania,  
- wykonano remont odżużlacza kotła nr 4 (używany do odbioru pyłu z nowej instalacji odpylania),  
- czyszczono i kalibrowano liczniki ciepła.  

W roku 2019 wyprodukowano w ciepłowniach systemowych (bez ciepłowni przy  
ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego oraz kotłowni przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16) 269268 GJ 
ciepła, o 5,48 % mniej niż w 2018 roku (produkcja w ciepłowniach w 2018 roku wyniosła 284880 GJ). 
Produkcja ciepła w ciepłowni węglowej zmniejszyła się w stosunku do dwóch ostatnich lat. Spadek 
wynikał z dwóch przyczyn. Ze względu na wysokie temperatury zewnętrzne w sezonie grzewczym 
wyprodukowano globalnie mniej energii, nastąpił też znaczny wzrost produkcji w kotłowni gazowej 
przy ul. 1 PLM Warszawa 1. 

W roku 2019 zużycie miału węglowego zmniejszyło się o 1841,92 Mg w porównaniu z rokiem 
poprzednim i osiągnęło wartość 13618,51 Mg. 
 
Główny system ciepłowniczy może być również zasilany przez trzy ciepłownie gazowe tzn.: 
- ciepłownię położoną przy ul. 1 PLM Warszawa 1 o mocy 8,3 MW; 
- ciepłownię położoną przy ul. Nadrzecznej 18 o mocy 5,1 MW; 
- dzierżawioną ciepłownię gazową położoną przy ul. Budowlanej 4 o mocy 3 MW.  
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W 2019 roku jak i w kilku poprzednich latach nie wytwarzano energii w ciepłowniach 
położonych przy ul. Nadrzecznej i Budowlanej. Spełniają one rolę rezerwową. Z przyczyn opisanych  
w powyżej wzrósł udział ciepłowni gazowej w produkcji ciepła w Spółce. 

Udział produkcji ciepła w ciepłowni położonej przy ul. 1 PLM Warszawa 1 wzrósł o około 
109,1%.  

Źródła gazowe i ciepłownia przy ul. Nadrzecznej spełniają rolę źródeł awaryjnych, 
szczytowych i rezerwowych. Są one niezbędne, ponieważ moc zamówiona przez odbiorców wynosi 
ponad 35 MW.  

 
2. Działania związane z realizacją zaleceń i wniosków zawartych w  Strategii Rozwoju Miasta Mińsk 
Mazowiecki i programach 
 
2.1 Emisja do powietrza 
 
 Emisja do powietrza określana jest metodą obliczeniową na podstawie wyników pomiarów 
laboratoryjnych parametrów zużytych paliw (węgla i gazu) oraz ilości zużywanych paliw. W 2019 roku 
ilość miału węglowego zużytego w Spółce spadła o 11,91% przy spadku produkcji w źródle węglowym 
o 8,63%. Na wykresie przedstawione jest zużycie węgla. 
 

 
 
Naliczona emisja dwutlenku węgla spadła rok do roku o około 11%, tlenków azotu o 11,2% co 

wynika głównie z mniejszej ilości zużytego węgla. Spadła też naliczona emisja tlenku węgla  
i beznzoalfapirenu o 18,8% z dwóch przyczyn; jedna to spadek zużycia węgla, a druga to mniej godzin 
pracy kotła nr 4 w ciepłowni węglowej (kocioł ma podwyższone wskaźniki emisyjne). Emisja pyłu 
obniżyła się o 5,4%. Zmniejszone zużycie węgla skutkowało niższą emisją, ale częstsze używanie kotła 
nr 2 (najstarsza instalacja odpylająca) w ciepłowni węglowej spowodowało, że spadek emisji pyłu był 
mniejszy niż spadek zużycia węgla. W niewielkim stopniu na zmiany emisji pyłu wpłynęła zawartość 
popiołu w kupowanym miale węglowym. Emisja dwutlenku siarki spadła o 33,1% głównie w wyniku 
stosowania węgla o niższej zawartości siarki oraz zmniejszonego zużycia węgla. 
 Rok 2019 był kolejnym pełnym rokiem pracy nowej instalacji odpylającej (filtry workowe) 3 
kotłów w ciepłowni węglowej. Instalacja wpłynęła znacząco na poziom emisji. 
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Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych 
W roku 2019 wykonano niezbędne, wymagane prawem okresowe pomiary emisji substancji 

do powietrza z ciepłowni przy ul. Jana Pawła II. W roku 2019 we wszystkich pomiarach - 
prowadzonych przez akredytowane laboratorium - jednostkowa emisja była niższa od jednostkowej 
emisji dopuszczalnej. 
 
Gospodarka odpadami 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi gospodarkę odpadami w oparciu  
o opracowany w 2007 roku „Program gospodarki odpadami – załącznik do wniosku o wydanie decyzji 
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz informacja o wytwarzanych 
odpadach innych niż niebezpieczne dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mińsku 
Mazowieckim”. Odpady są dzielone na grupy i utylizowane zgodnie z przepisami prawa.  

W Spółce wytwarzany jest produkt uboczny procesu spalania, którym jest mieszanka 
popiołowo-żużlowa. Cała wytwarzana mieszanka jest sprzedawana na cele wyrównywania ubytków 
w drogach i placach gruntowych.  

 
Analiza jakości miału węglowego  

Standardowo prowadzone są systematyczne badania jakości paliwa węglowego dla: 
a/ każdej dostawy kupowanego miału węglowego; 
b/ comiesięcznych próbek miału węglowego pobieranych z taśmy podajnika w czasie pracy kotłów. 

Próby pobierane są wg ustalonych w Spółce standardów zgodnych z polską normą dotyczącą 
analizy jakości paliw. Próbki są wysyłane do laboratorium posiadającego akredytację do 
wykonywania badań, którym jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z o.o.  
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Każdorazowo określane są między innymi następujące główne 
parametry: wartość opałowa, popiół w stanie roboczym, siarka w stanie roboczym. Przy badaniu tych 
parametrów określane są także parametry dodatkowe takie jak: wilgotność i ciepło spalania, 
zawartość siarki i popiołu w stanie analitycznym oraz kilka innych parametrów. 

Okresowo badaniu podlega dotrzymywanie następujących parametrów istotnych dla jakości 
procesu spalania: 
- temperatury topnienia popiołu w atmosferze redukującej; 
- temperatury płynięcia popiołu w atmosferze redukującej; 
- wilgoci całkowitej; 
- wilgoci analitycznej; 
- refleksyjność witrynitu. 

Korzystając z wyników badań skutecznie egzekwowano od dostawców obniżenie cen miału 
węglowego w przypadku obniżenia jakości w stosunku do oferty.  
Dodatkowo prowadzone są analizy próbek miału węglowego dla określenia: 
- typu węgla; 
- klasy węgla. 
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2.2 Przyłączenia do sieci cieplnej 
 W 2019 roku przyłączono do sieci ciepłowniczej 7 nowych odbiorców w systemie głównym  
o łącznej mocy zamówionej 984,5 kW. Lokalizacja nowych budynków w systemie głównym: 
- ul. Kazikowskiego 12 o mocy zamówionej 112,6 kW; 
- ul. Chełmońskiego 14 o mocy zamówionej 90 kW; 
- ul. Piłsudskiego 2 o mocy zamówionej 41 kW; 
- ul. Wyszyńskiego/Kościuszki (inwestor Sukcesja) o mocy zamówionej 62,2 kW; 
- ul. Klonowa o mocy zamówionej 377,5 kW; 
- ul. Spółdzielcza o mocy zamówionej 284,2 kW; 
- ul. Budowlana 4 (Dom Dziecka) o mocy zamówionej 17 kW. 
Żaden odbiorca nie odłączył się od sieci. 

W wyniku dużej ilości podłączeń w latach 2015-2019 nastąpił wzrost mocy zamówionej przez 
odbiorców. Wzrost średniorocznej mocy zamówionej w 2019 roku był efektem ciągłego przyłączania 
nowych obiektów. Planowane są kolejne przyłączenia nowych odbiorców w roku 2020. 
 
2.3 Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim 

14 czerwca 2019 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim rozpoczęło realizację projektu „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”  
o parametrach: moc cieplna elektrociepłowni - 6,56 MW, moc elektryczna elektrociepłowni -  
6,41 MW. 

Elektrociepłownia zlokalizowana będzie obok istniejącej osiedlowej ciepłowni gazowej przy 
ul. 1 PLM Warszawa 1. Planowany obiekt z układem kogeneracyjnym (CHP) zostanie oparty na dwóch 
jednakowych, tłokowych silnikach gazowych. Energia elektryczna, wyprodukowana  
w elektrociepłowni niemal w całości będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej PGE 
Dystrybucja S.A. Energia cieplna zasili system ciepłowniczy PEC Sp. z o.o. Zakończenie budowy 
planowane jest do dnia 30 czerwca 2020 roku. 

Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez 
wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w skojarzeniu w wysokosprawnej kogeneracji, co 
doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych wyniesie co najmniej 35 053,40 ton równoważnika CO2/rok. 
Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej szacuje się na co najmniej 113 724,00 GJ w skali roku. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 18 grudnia  
2018 roku przyznał na realizację przedmiotowej inwestycji dotację w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej  
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.1. Źródła wysokosprawnej 
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kogeneracji. W dniu 9 maja 2019 roku zostało również przyznane dofinansowanie w formie pożyczki 
komercyjnej ze środków NFOŚiGW. 

 

B. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

 
1. Podstawowe dane za 2019 rok 
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obsługuje 39.500 mieszkańców 
korzystających z sieci wodociągowej oraz 39.350 mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej. 
 W roku 2019 Spółka sprzedała 1,996 m3 wody (wzrost o 5,7% w stosunku do roku 2018) oraz 
przyjęła 2,114 mln m3 ścieków (ścieki zafakturowane) tj. o 4,1% więcej niż w 2018 roku. Straty wody 
wyniosły 12,02%. Parametry wody w całej strefie zaopatrzenia spełniały rygorystyczne wymogi 
określone przepisami prawa krajowego i unijnego. 
 W roku 2019 nie stwierdzono przekroczeń w jakości ścieków odprowadzanych do 
środowiska. Dokonano odbioru 78 sztuk nowych przyłączy wodociągowych i 73 nowych przyłączy 
kanalizacji sanitarnej. 
 
2. Podstawowe dane finansowe Spółki za 2019 rok 
Aktywa razem 73.191.596,97 zł (wzrost o 2,58% w stosunku do roku 2018).  
Przychody razem 19.148.223,30 zł (wzrost o 10,28% w stosunku do roku 2018).  
Zysk netto 1.160.467,21 zł (wzrost o 532,26% w stosunku do roku 2018). 
 
3. Inwestycje 
 W roku 2019 Spółka poniosła nakłady inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 
8.295.992,14 zł, z tego: 
- dotacja z NFOŚiGW 1.312.917,74 zł, 
- środki własne 6.983.074,40 zł. 
 Najwięcej środków inwestycyjnych (ponad 6 mln zł) wydatkowano na modernizację 
istniejących i budowę nowych sieci wodno-kanalizacyjnych. W wyniku działań inwestycyjnych 
infrastruktura miejska w 2019 roku wzrosła: 
- sieć wodociągowa o 3,53 km, 
- sieć kanalizacyjna o 1,75 km. 
 
3.1 Planowane i realizowane inwestycje 
 Aktualne kierunki planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych określone zostały w Planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przyjętym uchwałą nr XII.125.2019 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 4 listopada 2019 roku. 
 W perspektywie na lata 2018-2022 zaplanowana została realizacja następujących projektów: 
a) Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków  
w Mińsku Mazowieckim, 
b) Modernizacja stacji uzdatniania wody „Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim, 
c) Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową, którego podstawowymi 
elementami są: zintegrowany system informatyczny oraz model hydrauliczny, 
d) Przebudowa kolektorów sanitarnych „0" - etap 0 i II, 
e) Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej, które są niezbędne do 
prawidłowej pracy miejskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. 
 
3.2 Realizacja zadań inwestycyjnych 
 Wysokość nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2019 zaplanowano na poziomie 
8.946 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 8.296 tys. zł.  
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 Budżet inwestycyjny PWiK Sp. z o.o. powstaje z kwoty rocznego odpisu amortyzacyjnego oraz 
środków zewnętrznych (inne) uzyskanych w oparciu o programy pomocowe funduszy. Głównie są to 
środki z programów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
 
a) Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków  
w Mińsku Mazowieckim. 
 Inwestycja pn. „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na terenie 
oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim" wyeliminuje problem niedostosowania 
przepustowości poszczególnych węzłów oczyszczania i dostosuje instalację do przyjęcia oraz 
efektywnego unieszkodliwienia dodatkowego strumienia ścieków z rozbudowanej sieci. Obecnie 
instalacja oczyszczalni pracuje z obciążeniem - 59 000 RLM, natomiast po rozbudowie sieci i po 
zakończeniu modernizacji ładunek przyjmowanych zanieczyszczeń wzrośnie docelowo do  
66500 RLM. Przedsięwzięcie spowoduje m.in. ograniczenie energochłonności procesów 
technologicznych oraz zwiększenie odzysku biogazu, w celu wykorzystania go do produkcji ciepła  
i energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni. Planuje się, że po realizacji inwestycji ilość 
wyprodukowanej ze ścieków i osadów energii cieplnej i elektrycznej w 90% zaspokoi potrzeby 
oczyszczalni ścieków.  
 Ponadto w latach 2020-2022 Spółka planuje przeprowadzić modernizację reaktora 
biologicznego, która będzie polegać na zwiększeniu objętości i kubatur zbiorników w części 
biologicznej. W okresie ostatnich 5 lat nastąpił znaczący wzrost ładunków w ściekach dopływających 
do oczyszczalni z terenu Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki. Przewiduje się dalszy wzrost ładunku 
zanieczyszczeń. Wymienione prace są niezbędne dla utrzymania poprawnych parametrów ścieków 
oczyszczonych oraz spełnienia wymogów zapisanych w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym. 
Zadanie jest w końcowym etapie projektowania, pozwolenie na budowę planuje się w II kwartale 
2020 roku. Początek robót budowlanych II kwartał 2020 roku. 
 
b) Modernizacja stacji uzdatniania wody „Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim. 
Celem przedsięwzięcia są: 
- automatyzacja procesu uzdatniania wody, 
- wzrost wydajności stacji z 300 na 350 m3 na godzinę, 
- zapewnienie ciągłości dostaw wody poprzez wymianę zużytych elementów infrastruktury.  
Zadanie jest w fazie projektu do lipca 2020 roku. Uzyskanie pozwolenia na budowę planuje się  
w III kwartale. Prawdopodobny czas rozpoczęcia robót budowlanych IV kwartał 2020 roku. 
 
c) Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową, którego podstawowymi 
elementami są: zintegrowany system informacyjny oraz model hydrauliczny. 
Zadanie jest w fazie końcowej, do końca maja 2020 roku. 
 

d) Przebudowa kolektora sanitarnego „0” etap 0 i II. 
Zadanie zakończone w grudniu 2019 roku - łącznie metodą bezwykopową przeprowadzono 
renowację 3,3 km kolektora od ø 600 do ø 400 wraz ze studniami. 
 
e) Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej, które są niezbędne do 
prawidłowej pracy miejskiego systemu wodociągowo- kanalizacyjnego. 
 W ramach modernizacji istniejących i budowy nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 
zrealizowano następujące zadania: 
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Siedleckiej - zakończone styczeń 2019, 
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja, Placu Dworcowym - zakończone marzec 2019, 
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grochowskiej - zakończone kwiecień 2019, 
4. Budowa sieci wodociągowej w osiedlu Sosnowa – zakończone czerwiec 2019, 
5. Budowa sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej - zakończone październik 2019, 
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6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza - zakończone październik 2019, 
7. Budowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja - zakończone grudzień 2019, 
8. Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej - zakończone grudzień 2019, 
9. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szpitalnej - zakończone grudzień 2019. 
 Ponadto dla niżej wymienionych zadań opracowana została dokumentacja projektowa, która 
będzie stanowiła podstawę rozpoczęcia w 2020 roku robót budowlanych: 
1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w os. Klonowa od ul. Ludowej rozszerzenie 
i przedłużenie, 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Małaszczyckiej, 
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Szpitalnej wraz z łącznikiem,  
a ul. Grzeszaka, 
4. Budowa sieci wodociągowej i przebudowa przyłączy do posesji przy ul. Jasnej, 
5. Przebudowa przyłączy w ul. Zygmuntowskiej i Królewieckiej. 
 W 2019 roku nastąpiło przejęcie na rzecz Spółki prawa własności sieci wodociągowej  
w ul. Sosnkowskiego od ZNTK w Mińsku Mazowieckim oraz zakończone zostały zadania inwestycyjne 
rozpoczęte w 2018 roku tj. m.in. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja, sieć 
wodociągowa na os. SM Kolejarz ul. Sosnkowskiego, budowa sieci wodociągowej dla Placu 
Dworcowego, ul. 1 Maja, budowa sieci wodociągowej od ul. Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez 
tereny PKP. 
 Ponadto Spółka uczestniczyła w realizacji zadań inwestycyjnych Miasta Mińsk Mazowiecki 
poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy budowie 
inwestycji sieciowych wodociągowo-kanalizacyjnych. 
 
4. Projekty współfinansowane ze środków unijnych. 
 W ramach Jednostki Realizującej Projekt realizowane były trzy wnioski na łączną kwotę 
dofinansowania 11.007.129,77 zł, z poprzedniej perspektywy unijnej (2007-2013). Obecnie Spółka 
prowadzi jedynie sprawozdawczość z osiągniętych efektów produktu i rezultatu. 
- Wniosek nr 1 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w aglomeracji 
Mińsk Mazowiecki" - kwota dofinansowania 6.165.727,48 zł, 
- Wniosek nr 2 - „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk 
Mazowiecki - etap I" - kwota dofinansowania 4.551.545,27 zł, 
- Wniosek nr 3 - „Wykonanie dokumentacji dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Mińsk Mazowiecki"- kwota dofinansowania 289.857,02 zł. 
 
4.1. Kolejne wnioski o dofinansowanie 
 
4.1.1. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej 
dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – Etap II” 
 21 maja 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku 
Mazowieckim podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności gospodarki 
wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki – Etap II" w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu pozyskania środków 
finansowych z Programu Infrastruktura i Środowisko w perspektywie unijnej 2014-2020 oraz 
refundacji zakończonych inwestycji sieciowych.  
 W skład projektu wchodzą następujące zadania: 
- przebudowa kolektora sanitarnego „0” – etap 0 i II,  
- budowa nowych obiektów kanalizacji sanitarnej, przebudowa istniejących odcinków kanalizacji 
sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim, 
- budowa kanalizacji sanitarnej w Mińsku Mazowieckim: ul. Sosnkowskiego, „Osada Leśna",  
ul. Huberta, ul. Karpacka, ul. Warszawskie Przedmieście, ul. Grochowskiej, ul. Maczka,  
ul. Sylwestrowicza, 
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- budowa sieci wodociągowej w Mińsku Mazowieckim: „Osada Leśna", ul. Grochowskiej,  
ul. Sylwestrowicza, ul. Warszawskie Przedmieście, ul. 1 PLM „Warszawa", ul. Karpacka. 
 Kwota dofinansowania tego projektu to 3.530.322,28 zł. W 2018 roku Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymało kwotę 1.653.640,53 zł w ramach refundacji zadań 
wykonanych. W 2019 roku Spółka pozyskała z refundacji kwotę 1.317.134,00 zł. Pozostało do 
rozliczenia 559.547,75 zł, które Spółka otrzyma w rozliczeniu końcowym wniosku. Wszystkie zadania 
inwestycyjne z tego wniosku zostały zrealizowane, w lipcu 2020 roku Spółka planuje złożyć wniosek 
końcowy i ostatecznie rozliczyć cały projekt. 
 
4.1.2. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki 
osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki". 
 21 maja 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku 
Mazowieckim podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu 
gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki" w siedzibie 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu pozyskania 
środków finansowych z Programu Infrastruktura i Środowisko w perspektywie unijnej 2014-2020. 
 Umowa obejmuje 4 zadania: 
- Zadanie 1 - Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni 
ścieków w Mińsku Mazowieckim, 
- Zadanie 2 - Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno-administracyjnym 
przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, 
- Zadanie 3 - Modernizacja stacji uzdatniania wody „Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku 
Mazowieckim. 
- Zadanie 4 - Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową. 
Kwota dofinansowania projektu to 39.796.151,47 zł. 
 
Realizacja zadań: 
- zadanie 2 zostało zrealizowane i rozliczone w 2018 roku, 
- w celu realizacji zadania 1 Spółka przeprowadziła 4 postępowania przetargowe, które pokazały 
znaczny wzrost cen usług budowlanych na rynku. Przedsiębiorstwo z powodu braku funduszy 
spowodowanego wysokim wzrostem cen zdecydowało o podziale inwestycji (zad. Nr 1) na etapy 
(etap I; lla i II). W dniu 20 sierpnia 2019 roku podpisana została umowa na zadanie 1 etap I i lla pn. 
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim". 
Wykonawcą inwestycji została firma INSTAL WARSZAWA S.A. z Warszawy. Kwota z przetargu wynosi 
51.056.189 zł netto, obejmuje ona prace projektowe oraz wykonanie robót budowlanych. Etap II 
Przedsiębiorstwo planuje wykonać w najbliższej przyszłości, po uzyskaniu zwiększenia 
dofinansowania. Przedsiębiorstwo jednocześnie szuka innych możliwości dofinansowania inwestycji. 
Z tego powodu przystąpiło do programu, w którym promuje się wykorzystanie wysokosprawnej 
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Tytuł 
projektu: „Budowa jednostki kogeneracyjnej na biogaz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim". Możliwa kwota do uzyskania z dofinansowania to 21.158.332 zł 
netto. Trwa ocena merytoryczna wniosku. 
- Spółka zmieniła tryb realizacji trzeciego zadania tj. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
„Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim", które początkowo miało być realizowane  
w formie „Zaprojektuj i wybuduj" w ramach jednego przetargu z zadaniem 1. Postanowiono 
wyodrębnić zadanie 3 i rozdzielić fazę projektową i wykonawczą. W efekcie w dniu 12 lipca 2019 roku 
została podpisana umowa na wykonanie projektu do w/w inwestycji. Wykonawcą projektu został 
NBM Technologie Mroczka i wspólnicy z Częstochowy. Kwota umowy wynosi 348.000 zł netto. 
Spółka planuje ogłosić przetarg na roboty budowlane w III kwartale i rozpocząć prace budowlane  
w IV kwartale 2020 roku. 
- czwartym zadaniem w tym wniosku jest Zintegrowany System Informatyczny, na który została 
podpisana umowa w 2018 roku z konsorcjum firmy COIG S.A. oraz Logic Synergy Sp. z o.o. na kwotę 
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1.277.700 zł netto. W roku 2019 prowadzone były konsultacje i początkowe fazy wdrażania nowego 
systemu. Równolegle Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji było w trakcie wdrażania modelu 
hydraulicznego. Model ten pokaże optymalne rozwiązania dotyczące regulacji sieci wodociągowej  
z uwzględnieniem ciśnień, strat wody itd. 
 
4.1.3. Pożyczka z NFOŚIGW w Warszawie 
 Dnia 26 lipca 2018 roku w Narodowym Funduszy Ochrony i Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie została zawarta umowa w celu uzupełnienia wkładu własnego Beneficjenta na 
realizację przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 pn. „Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania 
wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki". Kwota pożyczki to 22.629.184 zł. Z pożyczki tej 
będą finansowane koszty kwalifikowane w części tzw. wkładu własnego jaki Spółka musi zapewnić. 

 

C. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH SP. Z O.O. 

 
Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/279/93 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim  

z dnia 11 grudnia 1993 roku powołana została Spółka pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich  
Spółka z o.o. W dniu 21 grudnia 1993 roku został spisany Akt Założycielski Spółki i zarejestrowany  
w Sądzie Gospodarczym, a następnie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000143803. 
 Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 671.000 zł na 
co składało się 671 udziałów każdy o wartości 1000 zł, których jedynym właścicielem jest Miasto 
Mińsk Mazowiecki. 
 Siedziba Spółki mieści się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 7, a przedmiotem 
działalności Spółki jest prowadzenie gospodarki komunalnej gminy Miasto Mińsk Mazowiecki  
i świadczenie usług,  w szczególności w zakresie:  
1) utrzymania i ochrony dróg, mostów, przepustów, placów i pozostałej infrastruktury drogowej, 
organizacji ruchu drogowego i drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch  
i innych urządzeń związanych z drogą, a w szczególności w zakresie obejmującym:  
- remonty kompleksowe dróg, w tym: jezdni, chodników, poboczy i rowów oraz wykonanie 
niezbędnych do tego celu dokumentacji technicznych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami  
i pozwoleniami wynikającymi z przepisów prawa, 
- profilowanie równiarką i zagęszczanie walcem drogowym nawierzchni dróg nieutwardzonych, 
- odśnieżanie i usuwanie śliskości jezdni dróg gminnych (miejskich), 
2) opracowywania propozycji projektów planów rozwoju sieci drogowej wraz z oszacowaniem 
kosztów i ilości robót przewidzianych do wykonania, 
3) opracowywania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu obejmujących również uzyskanie 
wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień organów zarządzających ruchem, 
4) prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla publicznych dróg 
gminnych w mieście Mińsk Mazowiecki, 
5) prowadzenie i aktualizacji ewidencji dróg i wszelkiego typu obiektów mostowych i przepustów, 
ścieżek rowerowych, 
6) wykonywania bieżących i okresowych przeglądów dróg i wszelkiego typu obiektów mostowych  
i przepustów,  
7) budowy, przebudowy i remontów dróg, mostów, placów i pozostałej infrastruktury drogowej, 
drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych  
z drogą wraz z opracowywaniem dokumentacji projektowych, 
8) prowadzenia nadzorów inwestorskich branży drogowej inwestycji miejskich, 
9) obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 
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Zarząd 
W 2019 Spółką zarządzał jednoosobowo Pan Antoni Tułodziecki – Prezes Spółki od 1 stycznia 

1994 roku. Prezesowi Zarządu bezpośrednio podlegają: 
- Dyrektor ds. technicznych, 
- Główny Księgowy, 
- Starszy Specjalista ds. organizacji i zarządzania, 
- Radca Prawny, 
a pośrednio wszystkie komórki i stanowiska utworzone w celu realizacji ustawowych zadań. Na dzień 
31 grudnia 2019 roku zatrudnienie w Spółce wynosiło 25 osób, w tym 5 pracowników biurowych i 20 
pracowników fizycznych. 
 
1. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynieryjnych 

W 2019 roku Zarząd Dróg Miejskich wykonywał zadania statutowe w zakresie utrzymania  
i ochrony dróg, mostów, przepustów, placów i pozostałej infrastruktury drogowej, organizacji ruchu 
drogowego i drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń 
związanych z drogą. 

 

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH PRAC UTRZYMANIOWYCH 

ZAKRES PRAC ROK 

 
J.M. 2019 2018 

Remonty nawierzchni bitumicznych  m2 4594,7 2837,88 

Naprawy dróg gruntowych       

Ulepszenie nawierzchni kruszywem łamanym m2 13555 16454 

Równanie i profilowanie równiarką i walcem h 152 120 

Oznakowanie pionowe       

Montaż nowych znaków drogowych szt. 728 890 

Naprawa istniejących znaków drogowych szt. 76 286 

Oznakowanie poziome m2 12853 12588 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

Montaż i naprawa luster drogowych szt. 16 16 

Ogrodzenia łańcuchowe U-12b mb 363 352 

Słupek U-12c szt. 72 30 

Słupek przystankowy szt. 9 45 

Wiata przystankowa szt. 2 4 

Słupek U-5b szt. 17 2 

Progi zwalniające, separatory drogowe szt. 1 3 

Remonty cząstkowe nawierzchni       

betonowa kostka brukowa m2 1299 841 

Krawężniki mb 512 352 

Obrzeża mb 415 291 

Inne       

Montaż ławek parkowych szt. 30 0 

 
Opracowywano i aktualizowano na bieżąco projekty stałych organizacji ruchu wraz z ich 

wdrożeniem w miarę wynikających potrzeb i zleceń ze strony Urzędu Miasta. Opracowywano 
projekty czasowych organizacji ruchu w związku z cyklicznymi imprezami miejskimi, np. „Warkot”, 
„Mazowiecka Piętnastka”, Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, Memoriał 
Rawskiego, Zlot Pojazdów Zabytkowych, Bieg Powstańców Warszawy i innych objętych patronatem 
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Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Przeprowadzano na bieżąco objazdy dróg miejskich, dokonując 
przeglądu stanu, reagując jednocześnie na zgłoszenia zewnętrzne związane z usterkami elementów 
drogowych, utrzymywano zatoki i wiaty przystankowe w należytym stanie technicznym, sporządzano 
plany niezbędnych remontów.  

W porozumieniu ze Strażą Miejską i Policją dbano o prawidłowe oznakowanie pionowe  
i poziome w mieście wprowadzając szereg usprawnień. Stosowano niezbędne urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem placówek do których uczęszczają 
dzieci i młodzież tj. np. wyniesione przejścia dla pieszych czy znaki aktywne.  
 
2. Budowa, przebudowa i remonty  
 W 2019 roku Zarząd Dróg Miejskich wykonywał zadania statutowe w zakresie budowy, 
przebudowy i remontów dróg, mostów, placów i pozostałej infrastruktury drogowej, drogowych 
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch zleconych przez Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki. 
 

ZESTAWIENIE DRÓG - 2019 

L.p. Nazwa zadania Długość drogi (m) 

1 Budowa ulicy Ignacego Paderewskiego 180 

2 Remont ul. Kopernika sięgacz 59 

3 Remont ul. Klimaszewskiego 105  

4 Remont ul. Słonecznej 105 

5 Remont ul. Kasztanowej 197  

6 Budowa zatoki autobusowej w ul. Mireckiego  60 

7 Budowa ulicy Zofii Kalinowskiej  133 

 
ZESTAWIENIE DRÓG - 2018 

L.p. Nazwa zadania Długość drogi (m) 

1 Remont ul. Stanisława Moniuszki 143 

2 Remont sięgacza ulicy Chełmońskiego i Bocznej 215 

3 Remont i przebudowa alejek w parku miejskim w 
Mińsku Mazowieckim - aleja główna 

460 

4 Remont nawierzchni w ul. Wyszyńskiego wraz z 
remontem kanalizacji deszczowej 

300 

5 Rozbudowa ulicy Ogrodowej 380 

6 Montaż 2 słupków blokujących przy MDK 2 szt. 

7 Remont nawierzchni sięgacza ulicy 1 PLM Warszawa 30 

 
 Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. w 2019 roku prowadził również na zlecenie Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki nadzór inwestorski przy budowie ulic Żwirowej i Janka Paruzela, a w roku 
2018 przy budowie ulic Osiedlowej, Marii Grochowskiej, Konopki oraz Sosnowej. Zarząd Dróg 
Miejskich wykonywał także zlecenia zewnętrzne mieszczące się w zakresie działalności spółki, ściśle 
współpracował z PWiK Sp. z o.o. w zakresie remontu zwieńczeń studni kanalizacyjnych. Realizowane 
były również na bieżąco czynności administracyjne związane z umieszczaniem infrastruktury 
niezwiązanej z drogą w zakresie wprowadzania w pas drogowy i jego odbioru po zakończonych 
pracach. 
 
3. Strefa płatnego parkowania  

Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. prowadził i prowadzi nadal na zlecenie Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki kompleksową obsługę strefy płatnego parkowania. Spółka zatrudnia 3 
kontrolerów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu informatycznego oraz bieżącego 
„małego” serwisu 47 parkometrów. Spółka odpowiada również za opróżnianie w asyście ochrony 
skarbców parkometrów i dostarczanie pieniędzy do placówki bankowej. 
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4. Bieżące utrzymanie zimowe 
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. prowadzi na zlecenie Zarządu Gospodarki Komunalnej usługę 

w zakresie utrzymania zimowego jezdni dróg gminnych będących w zarządzie Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki. W 2019 roku służba drogowa interweniowała w zakresie usuwania śliskości 19 
razy. Dla porównania w roku 2018 interweniowała 26 razy, w roku 2017 – 31 razy. Natomiast w roku 
bieżącym 2020, na dzień dzisiejszy tylko 2 razy.  
 
5. Zestawienie finansowe  
 
5.1. Przychody Spółki i ich dynamika za lata 2017-2019 
 
L.p Miejsce sprzedaży Sprzedaż 

2019 rok 
Sprzedaż 
2018 rok 

Sprzedaż  
2017 rok 

     % % % 

1 2 3 4 5 19/18 19/17 18/17 

1 Drogi gminne 
miejskie 

2.955.021,24 3.545.785,48 3.229.605,45 83,3 91,5 109,8 

2 Zlecenia 
zewnętrzne 

120.445,28 22.412,88 228.333,71 537,4 52,8 9,8 

3 Zimowe 
utrzymanie dróg 

21.973,32 95.388,49 77.052,33 23,0 28,5 123,8 

4 Nadzory 
inwestorskie 

46.420,08 30.365,80 43.850 152,8 105,8 69,2 

5 Zarządzanie pasem 
drogowym 

62.480 68.160 64.930,08 91,7 96,2 104,9 

 Ogółem 3.206.339,92 3.762.112,65 3.643.771,57 85,2 88,0 103,2 

 
5.2. Koszty Spółki i ich dynamika za lata 2017-2019 
 
L.p Miejsce sprzedaży Koszty 

2019 rok 
Koszty 

2018 rok 
Koszty  

2017 rok 
     % % % 

1 2 3 4 5 19/18 19/17 18/17 

1 Drogi gminne  3.169.450,18 3.524.749,29 3.236.634,58 89,9 97,9 108,9 

2 Zlecenia 
zewnętrzne 

11.200,21 19.487,15 195.764,37 57,5 5,7 9,9 

3 Zimowe 
utrzymanie dróg 

15.587,97 119.299,20 85.671,54 13,1 18,2 139,3 

4 Nadzory 
inwestorskie 

20.762,11 16.895,45 27.987,18 122,8 74,2 60,4 

5 Zarządzanie pasem 
drogowym 

46.561,41 60.562,24 54.833,14 76,9 84,9 110,4 

 Ogółem 3.263.561,88 3.740.993,33 3.600.890,81 87,2 90,6 103,9 

 
 Struktura majątku Spółki w 2019 roku nie uległa znaczącym zmianom. Dominującą rolę  
w strukturze aktywów stanowi majątek obrotowy, którego udział w strukturze aktywów ogółem 
utrzymuje się na porównywalnym poziomie i w kolejnych latach wynosił: 70,6% w 2019 roku, 87,4% 
w 2018 roku i 91,8% w 2017 roku. Kapitał własny Spółki w 2019 roku wynosił 694,8 tys. zł,  
w poprzednich latach osiągał odpowiednio wartość 766,9 tys. zł (2018 rok) i 758,0 tys. zł (2017 rok). 
 
 Koszty zużycia materiałów w Spółce stanowiły duży udział w stosunku do przychodów ze 
sprzedaży i kształtowały się na poziomie: 35,9% w 2019 roku,  41,1%  w 2018 roku i 41,5%, w 2017 
roku. Wysoki poziom tego elementu jest zgodny ze specyfiką działalności branży budownictwa 
drogowego. W 2019 roku udział materiałów w kosztach ogółem był niższy w stosunku do lat 
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ubiegłych, wynikało to z ograniczonych robót inwestycyjnych a przewagi działań utrzymaniowych, 
które nie zawsze wymagają użycia nowych materiałów. W roku 2019 sprzedaż znacząco spadła. 
Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 3206,3 tys. zł,  zaś w poprzednich latach wynosiły –  
3762,1 tys. zł (2018 rok) i 3643,8 tys. zł (2017 rok). Spadek sprzedaży wynikał z ograniczonych 
środków w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki, wskutek czego Spółka ograniczyła swoją działalność, 
mimo dużego potencjału i gotowości, do robót utrzymaniowych dróg gminnych w mieście.  
W porównaniu do roku ubiegłego wartość sprzedaży w ramach umowy z Miastem Mińsk Mazowiecki 
w 2019 roku spadła o 555.772,73 zł czyli o 14,8%.  
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IX. PODSUMOWANIE  
 
 W 2019 roku zostało zrealizowanych bardzo wiele działań w różnych obszarach działalności 
samorządu. W raporcie szczegółowo przedstawiono ich opisy i rezultaty. Realizacja przedsięwzięć 
była możliwa dzięki  pozyskanym funduszom zewnętrznym.  
 Z ogólnopolskiego zestawienia wartości środków pozyskanych z funduszy europejskich 
wynika, że do 2018 roku Mińsk otrzymał prawie 160 milionów złotych na działania w ramach różnych 
sfer rozwoju miasta.  Do tej sumy należy doliczyć kwoty uzyskane na projekty: Torami Nowej Edukacji  
i Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic (Human Smart City). Ogromnym osiągnieciem 
Miasta jest uzyskanie wysokiej lokaty i przejście do kolejnego etapu starań o grant na projekt 
Serbinów- dzielnica przyszłości w mieście zrównoważonego rozwoju (Rozwój Lokalny), który zakłada 
wybudowanie Miejskiego Centrum Współpracy i stworzenie modelowej dzielnicy społecznej na 
terenach zagrożonych marginalizacją.  
 Miejskie instytucje kultury i sportu zaoferowały mieszkańcom szeroką ofertę wydarzeń 
kulturalnych. Rok 2019 zaowocował ściślejszą współpracą jednostek z samorządem. Synergia 
kompetencji i wspólny cel, jakim było zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczne  
i kulturalne miasta, przyniosły oczekiwane efekty. Działania sprzyjające integracji społeczności to 
bardzo ważne działanie społeczne.  
 Wydarzenia sportowe o zasięgu ogólnopolskim, takie jak na przykład Mazowiecka XV czy 
zjazd starych motocykli, przyczyniają się do promocji miasta również w zakresie rozwoju sportu  
i rekreacji.  
 Dzięki kontynuacji i podtrzymywaniu kontaktów z miastami partnerskimi zrealizowano wiele 
wspólnych działań, takich jak obozy sportowe, wymiany na polu kultury czy towarzyszenie  
w celebracji ważnych, dla danych krajów, wydarzeń historycznych. Jednym z najważniejszych 
wydarzeń roku 2019 były uroczystości związane z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Mogliśmy wówczas przeżywać radość spotkania z naszymi parterami z Saint Egreve we 
Francji.  
 Współpracę z organizacjami pozarządowymi również uznajemy za satysfakcjonującą.  
Udzielone wsparcie Miasta pozwoliło klubom, stowarzyszeniom czy fundacjom na realizację 
zaplanowanych zadań i tym samym wzbogaciło ofertę kulturalno-edukacyjną Miasta. Organizacjom 
zaproponowano pomoc w zakresie informacji na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych.  
 Wiele działań zapoczątkowanych w 2019 będzie kontynuowanych w kolejnym roku. Rok 2020 
to czas realizacji budowy przedszkola miejskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, 
kontynuacji projektów Human Smart City czy Rozwój Lokalny, a także ukończenia rozbudowy systemu 
gospodarowania wodami opadowymi i budowy elektrociepłowni.  
 Dziękuję mieszkańcom, samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorcom, dla których sprawy Miasta są ważne i którzy angażują się w jego rozwój i życie 
społeczne.  
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        Załącznik  
        do Raportu o stanie Miasta  
        Mińsk Mazowiecki za 2019 rok 

 

WYKAZ UCHWAŁ  RADY  MIASTA  MIŃSK  MAZOWIECKI  PODJĘTYCH  W 2019 ROKU 

– WYKONANIE 
 

1) uchwała Nr III.23.2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie skargi – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, który 
podjętą uchwałę, skargę na uchwałę Nr XXXIV.329.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
30 października 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za 
postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej 
stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia 
sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 9947) zmienioną uchwałą  
Nr XXXVIII.361.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę  
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów 
samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych 
użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1843) oraz niezbędną dokumentację w tej sprawie przekazał do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
2) uchwała Nr IV.24.2019 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Referatowi Oświaty. Uchwała 
została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została 
opublikowana dnia 25 stycznia 2019 r., poz. 1334. Treść podjętej uchwały została przesłana do 
miejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Uchwała realizowana jest w procesie rekrutacji dzieci do 
miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
3) uchwała Nr IV.25.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki - uchwałę przekazano do realizacji Referatowi 
Oświaty. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i została opublikowana dnia 25 stycznia 2019 r., poz. 1335. Treść podjętej uchwały 
została przesłana do miejskich szkół podstawowych. W oparciu o postanowienia tej uchwały 
dyrektorzy szkół nadzorują realizację obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie 
danej szkoły. 
4) uchwała Nr IV.26.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowiska handlowego Nr 16 na targowisku miejskim – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks do 
umowy przedłużający dzierżawę do 31 marca 2022 r. 
5) uchwała Nr IV.27.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 
społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w przedszkolu i szkole albo 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – uchwałę przekazano do realizacji 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Uchwała została przesłana do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana dnia  
25 stycznia 2019 r., poz. 1336. Na podstawie tej uchwały w 2019 r., udzielono pomocy 32 rodzinom,  
a z posiłków skorzystało 54 dzieci.   
6) uchwała Nr IV.28.2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  
i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023 -  uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mińsku 
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Mazowieckim. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i została opublikowana dnia 25 stycznia 2019 r., poz. 1337. Na podstawie tej uchwały 
w 2019 r. udzielono pomocy 37 rodzinom, a z posiłków skorzystało 62 dzieci.   
7) uchwała Nr IV.29.2019 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych w 2019 roku na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki - uchwałę 
przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Prace 
społecznie użytecznie były wykonywane w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do  dnia 31 grudnia  
2019 r. Łącznie do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 21 osób bezrobotnych. Z tego 3 
osoby przerwały prace ze względu za stan zły zdrowia, 2 osoby porzuciły pracę, 1 osoba przerwała 
pracę ze względów osobistych oraz 1 osoba podjęła pracę zarobkową. Ostatecznie prace społecznie 
użyteczne zakończyło 14 osób. Wypracowano łącznie 4658 godzin.  
8) uchwała Nr IV.30.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, przesłana została również do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w którym została opublikowana dnia 25 stycznia 2019 r., 
poz. 1338. 
9) uchwała Nr IV.31.2019 w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030 z perspektywą do roku 2090” – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Inwestycji i Rozwoju Miasta. Obecnie Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu 
jest w trakcie realizacji. Pierwsze monitorowanie wskaźników odbędzie się w okresie nie dłuższym niż 
5 lat od momentu jego wdrożenia.   
10) uchwała Nr IV.32.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - 
plan pracy Komisji został zrealizowany. Komisja przeprowadziła 4 kontrole zaplanowane w planie 
pracy oraz przeprowadziła odpowiednią procedurę rozpatrzenia raportu o stanie Miasta  
i absolutorium dla Burmistrza Miasta. Protokoły z przeprowadzonych kontroli były sukcesywnie 
przedstawiane podczas sesji Rady Miasta i zostały również opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu; 
11) uchwała Nr IV.33.2019 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta na 
2019 rok - plany pracy poszczególnych Komisji zostały zrealizowane. 
12) uchwała Nr IV.34.2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na 
2019 rok - plan pracy Rady Miasta został zrealizowany. Informacje uwzględnione w przyjętym planie 
pracy przedstawiano Radzie Miasta zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. 
13) uchwała Nr IV.35.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim - w wyniku przeprowadzonego przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji postępowania wyjaśniającego, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. 
Uchwałę skierowano do skarżącego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej. 
14) uchwała Nr IV.36.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019 – 2026 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu, który 
przesłał jej treść do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
15) uchwała Nr V.37.2019 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości, który podjętą uchwałę wraz ze skargą złożoną przez Wojewodę 
Mazowieckiego na uchwałę Nr XLV.442.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 15 października  
2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 9935) oraz niezbędną dokumentacją dotyczącą tej 
sprawy przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 
16) uchwała Nr VI.38.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych 
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przystanków – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca  
2019 r. poz. 3187. Na podstawie uchwały dokonano  zmiany lokalizacji części przystanków oraz 
urządzono 6 nowych przystanków. 
17) uchwała Nr VI.39.2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich 
przebiegu – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2019 r.  
poz. 3188. Do kategorii dróg gminnych zaliczono ulice: ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego, ul. Zbigniewa 
Mirosza, ul. Józefa Sylwestrowicza.   
18) uchwała Nr VI.40.2019 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, który przekazał treść podjętej 
uchwały do Zarządu Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 3189. Realizację uchwały  
w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia miejsc w schronisku i opieki 
weterynaryjnej zapewniał ZGK w Mińsku Mazowiecki i Straż Miejska, w pozostałym zakresie Urząd 
Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
19) uchwała Nr VI.41.2019 w sprawie przyjęcia ”Programu Wspierania Rodziny Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019 – 2021” – uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. Realizacja Programu w 2019 roku została przedstawiona  w części opisowej raportu.  
20) uchwała Nr VI.42.2019 w sprawie udzielania bonifikat w przypadku wnoszenia opłat 
jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego stanowisk postojowych na 
gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 11 marca 2019 r., poz. 
3190. Bonifikat od opłat przekształceniowych w wysokości 80% dla stanowisk postojowych udzielano 
po otrzymaniu zgłoszenia od właścicieli nieruchomości do końca 2019 r. Postępowanie 
przekształceniowe zakończono w całości w 2019 roku. 
21) uchwała Nr VI.43.2019 w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki” – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. 
Realizacja Programu została przedstawiona w części opisowej Raportu. 
22) uchwała Nr VI.44.2019 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy  
z Gminą Mińsk Mazowiecki przy realizacji projektu pt.: „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych 
dzielnic” – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. W związku  
z podpisaniem umowy Nr DPT/BDGII/POPT/82/19 w dniu 29 maja 2019 r. pomiędzy Miastem Mińsk 
Mazowiecki a Skarbem Państwa – Ministrem Inwestycji i Rozwoju (aktualnie Minister Funduszy  
i Polityki Regionalnej) na realizację Projektu „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” 
ustanowione zostało partnerstwo pomiędzy Gminą Mińsk Mazowiecki a Miastem Mińsk Mazowiecki. 
Partnerstwo zostało utworzone w celu realizacji i wdrażania Projektu. Projekt „Mińsk Mazowiecki – 
miasto inteligentnych dzielnic” został zainaugurowany konferencją, która odbyła się dnia 30 maja 
2019 r. w  sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. Umową  
Nr WI.042.5.2019S zawartą w dniu 04.07.2019 r. z Panem Michałem Kocikowskim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą Kolektyw Badawczy Michał Kocikowski zlecono opracowanie 
scenariuszy oraz przygotowanie planu realizacji szkoleń i warsztatów dla projektu. W związku  
z zawarciem umowy Nr WI.272.12.2019 w dniu 06.11.2019 r. z konsorcjum firm EU-Consult Sp. z o.o. 
oraz Utila sp. z o.o. Wykonawcy zlecono wykonanie usługi polegającej na opracowaniu diagnoz  
w oparciu potrzeby mieszkańców w celu stworzenia wspólnej przestrzeni publicznej zawierającej 
inteligentne rozwiązania. Przeprowadzone zostały trzy diagnozy na różnych grupach respondentów. 
Jednocześnie w ramach przedmiotowej umowy zorganizowany został warsztat Charette. Warsztat 
ten pozwolił na zdefiniowanie problemów dot. miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie dostępności 
terenów zielonych, infrastruktury, komunikacji miejskiej i wspólnego przedstawienia możliwych 
działań zmierzających do ich przyszłej poprawy. 
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23) uchwała Nr VII.45.2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 
oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019 r. – uchwałę 
przekazano do realizacji Referatowi Oświaty. Treść podjętej uchwały została przesłana do miejskich 
przedszkoli i szkół podstawowych, uchwała realizowana na bieżąco. 
24) uchwała Nr VII.46.2019 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert – uchwałę 
przekazano do realizacji Referatowi Oświaty. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego w dniu 23 kwietnia 2019 r., poz. 5418. Uchwała realizowana  
w procesie przeprowadzania konkursu ofert ogłaszanego dla placówek niepublicznych celem 
pozyskania miejsc wychowania przedszkolnego. 
25) uchwała Nr VII.47.2019 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Organizacyjnemu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r., poz. 5419. 
26) uchwała Nr VII.48.2019 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  
w Mieście Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 
kwietnia 2019 r., poz. 5420. 
27) uchwała Nr VII.49.2019  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019 r., poz. 5421. 
28) uchwała Nr VII.50.2019  w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego obowiązku 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2019 roku – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. W wyniku podjętej uchwały Burmistrz Miasta podpisał 
porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac 
remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel. 
29) uchwała Nr VII.51.2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – projekt 
regulaminu przekazany został dnia 18 kwietnia 2019 r. do zaopiniowania organowi regulacyjnemu  
tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie z siedzibą w Warszawie. 
30) uchwała Nr VII.52.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat 
abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg 
oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2019r., poz. 5422. Na 
podstawie uchwały utworzono nową strefę płatnego parkowania P4 (przy targowisku). Uchwała 
przekazana została do bieżącej realizacji. 
31) uchwała Nr VII.53.2019  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej - Komisja Statutowa 
podczas 3 posiedzeń przygotowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki, który został przedstawiony podczas XIV sesji Rady Miasta w dniu 
16 grudnia 2019 r.  
32) uchwała Nr VII.54.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki - w wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. Uchwałę przekazano skarżącemu.  
33) uchwała Nr VII.55.2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Mińsk Mazowiecki – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej celem wydania opinii. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą  
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Nr Si.181.2019 z dnia 8 maja 2019 r. wydał pozytywną opinię o możliwości wykupu obligacji 
komunalnych przez Miasto Mińsk Mazowiecki. Następnie przystąpiono do realizacji powyższej 
uchwały. Dnia 14.05.2019 r. wysłano do Banku Gospodarstwa Krajowego zaproszenie do składania 
ofert na Agenta Emisji Obligacji. Po zapoznaniu się z ofertą i dokonaniem wyboru Agenta dnia  
17 czerwca 2019 r. podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na organizację i obsługę 
emisji obligacji. Obligacje, których celem była spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji papierów wartościowych, na łączną kwotę 4.000.000 zł zostały wyemitowane dnia 24 czerwca 
2019 r.  
34) uchwała Nr VII.56.2019 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej mającej 
charakter cywilnoprawny przypadającej Miastu Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Finansowemu. 
35) uchwała Nr VII.57.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019 – uchwałę przekazano 
do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2019 r., poz. 5697. 
36) uchwała Nr VII.58.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019 - 2026 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. 
37) uchwała Nr VIII.59.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego dnia 31 maja 2019 r., poz. 6918. Zmiana podyktowana została 
potrzebą dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki do przepisów prawa, w szczególności do Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2024 przyjętego w dniu 22 stycznia 2019 r. przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego. Doprecyzowano również granice obszaru położonego w centrum miasta, na którym 
zakazuje się trzymania zwierząt gospodarskich.   
38) uchwała Nr VIII.60.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 1 – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
39) uchwała Nr VIII.61.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 2 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
40) uchwała Nr VIII.62.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 4 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
41) uchwała Nr VIII.63.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 6 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
42) uchwała Nr VIII.64.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 7 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
43) uchwała Nr VIII.65.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
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w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 8 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
44) uchwała Nr VIII.66.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 9 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
45) uchwałę Nr VIII.67.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 10 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
46) uchwała Nr VIII.68.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 12 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
47) uchwała Nr VIII.69.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 20 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
48) uchwała Nr VIII.70.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 21- uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
49) uchwała Nr VIII.71.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 22 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę  do 31 marca 2020 r. 
50) uchwała Nr VIII.72.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 23 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę  do 31 marca 2020 r. 
51) uchwała Nr VIII.73.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 24 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę  do 31 marca 2020 r. 
52) uchwała Nr VIII.74.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 25 - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę do 31 marca 2020 r. 
53) uchwała Nr VIII.75.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko garażowe Nr 26 - uchwałę 
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przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający dzierżawę  do 31 marca 2020 r. 
54) uchwała Nr VIII.76.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego - 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Inwestycji. Przekazano Powiatowi Mińskiemu pomoc 
finansową w postaci dotacji celowej w wysokości 885.167,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia pieszo-rowerowego pod 
torami PKP PLK linii 13 Krusze-Pilawa w miejscowości Mińsk Mazowiecki w ciągu ul. K. Sosnkowskiego 
i A. Chróścielewskiego.” Dotacja została rozliczona do końca 2019 r.  
55) uchwała Nr VIII.77.2019 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 
– uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 31 maja 2019 r.,  
poz. 6919. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XI.106.2019. 
56) uchwała Nr VIII.78.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019 – uchwałę przekazano 
do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego dnia 31 maja 2019 r., poz. 6920. 
57) uchwała Nr VIII.79.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019 – 2026 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu, który 
przesłał jej treść do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
58) uchwała Nr IX.80.2019 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki – 
uchwałę przekazano Wydziałowi Finansowemu.  
59) uchwała Nr IX.81.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta 
Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 – uchwałę przekazano 
Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
60) uchwała Nr IX.82.2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
61) uchwała Nr IX.83.2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki –  uchwałę przekazano do realizacji 
Referatowi Oświaty. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 8047. Uchwałę przesłano do dyrektorów przedszkoli 
publicznych oraz szkół podstawowych, w których organizowane są oddziały przedszkolne – do 
bieżącej realizacji. 
62) uchwała Nr IX.84.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi oświatowych 
jednostek organizacyjnych, dla których Miasto Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym – 
uchwałę przekazano do realizacji Referatowi Oświaty, który przesłał jej treść do wszystkich miejskich 
jednostek oświatowych. 
63) uchwała Nr IX.85.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023 - podczas pierwszego posiedzenia 
Zespołu, członkowie wybrali Przewodniczącego oraz Zastępcę Zespołu. Powołany Zespół 
przeprowadził analizę zgłoszeń kandydatów na ławników, o której mowa w ustawie – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych. 
64) uchwała Nr IX.86.2019 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki - 
w wyniku ponownie złożonej skargi i w związku z tym przeprowadzonego przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji postępowania wyjaśniającego, Rada Miasta podtrzymała rozstrzygnięcie 
wyrażone w uchwale Nr VII.54.2019 o bezzasadności skargi. Uchwałę przekazano skarżącemu. 
65) uchwała Nr IX.87.2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk 
Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego na rok 2020 – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Finansowemu, który treść podjętej uchwały przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia  
28 czerwca 2019 r. poz. 8048. W celu wykonania w/w uchwały Burmistrz Miasta dnia 8 sierpnia  
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2019 r. wydał Zarządzenie Nr 170/53/19 w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych  
z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie 
budżetu obywatelskiego na rok 2020. Procedura budżetu obywatelskiego trwała zgodnie  
z harmonogramem zawartym w uchwale. Dnia 25 października 2019 r. podano do publicznej 
wiadomości wyniki głosowania. Następnie projekty wybrane do realizacji w ramach budżetu 
obywatelskiego zostały wpisane do projektu uchwały budżetowej Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2020. W uchwalonym przez Radę Miasta dnia 16 grudnia 2019 r. budżecie Miasta na rok 2020  
w tabeli nr 6 zostały umieszczone wszystkie wybrane projekty.  
66) uchwała Nr IX.88.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki - uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie 
przystąpiono do realizacji w/w uchwały z uwagi na orzeczenie przez Skład Orzekający Regionalnej 
Izby Obrachunkowej nieważności uchwały IX.88.2019. Powyższa opinia została przekazana Miastu 
dnia 19 lipca 2019 r. Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 lipca 2019 r.  
Nr Si.15.221.2019. 
67) uchwała Nr IX.89.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – uchwałę 
przekazano Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XII.113.2019. 
68) uchwała Nr IX.90.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019 - uchwałę przekazano 
Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia  
28 czerwca 2019 r. poz. 8049. 
69) uchwała Nr IX.91.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019–2026 - uchwałę przekazano Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej 
uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
70) uchwała Nr IX.92.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta 
Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania - 
uchwałę przekazano Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została 
opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 28 czerwca 2019 r. poz. 8050. W związku z wejściem w życie 
art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przewidującego możliwość zmiany 
organu prowadzącego jednostkę oświatową w trakcie roku kalendarzowego należało doprecyzować 
zasady rozliczania dotacji w takim przypadku. Wobec powyższego przedmiotową uchwałą dokonano 
zmian w Uchwale Nr XXXIX.371.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r.  
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. W 2019 roku przeprowadzono 11 kontroli jednostek 
oświatowych na podstawie Uchwały Nr XXXIX.371.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  
i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez 
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
71) uchwała Nr X.93.2019 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Torami nowej edukacji – 
wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska 
Mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Inwestycji i Rozwoju Miasta. Powołano Zespół ds. realizacji projektu  pn. „Torami nowej edukacji – 
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wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska 
Mazowieckiego”. Obecnie projekt jest w trakcie realizacji.  
72) uchwała Nr X.94.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 
dalszego biegu - uchwałę przesłano podmiotowi dokonującemu zgłoszenia kandydata na ławnika.  
73) uchwała Nr X.95.2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 
dalszego biegu - uchwałę przesłano podmiotowi dokonującemu zgłoszenia kandydata na ławnika.  
74) uchwała Nr X.96.2019 w sprawie uzyskania informacji o kandydatach na ławników od 
Komendantów Policji - w celu uzyskania informacji o osobach kandydujących na funkcje ławników, 
uchwałę przesłano do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komendanta 
Stołecznego Policji. 
75) uchwała Nr X.97.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019-2026 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 
podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
76) uchwała Nr X.98.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019 - uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego dnia 7 sierpnia 2019 r. poz. 9641. 
77) uchwała Nr X.99.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki - uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Uchwałą Si.260.2019 wydał dnia 21 sierpnia  
2019 r. pozytywną opinię z uwagami na temat możliwości spłaty przez Miasto Mińsk Mazowiecki 
pożyczki długoterminowej w kwocie 8.000.000 zł. Ostatecznie Miasto zaciągnęło pożyczkę w 
wysokości 6.360.000 zł. Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisano dnia 14 marca  
2020 r.  
78) uchwała Nr XI.100.2019 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do 
sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023 - przyjęty uchwałą regulamin obowiązywał podczas 
wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023. 
79) uchwała Nr XI.101.2019 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 
2020 – 2023 - uchwałę przekazano Prezesowi Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Prezesowi Sądu 
Rejonowego w Mińsku Mazowieckim.  
80) uchwała Nr XI.102.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz 
inwestycji towarzyszącej zlokalizowanej przy ul. Łąkowej w Mińsku Mazowieckim – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. W dniu 23 kwietnia 
2019 r. do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, 
wpłynął wniosek WAN 26 Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 80 lok. 10, 00-175 Warszawa o ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, na działkach oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków dla miasta Mińsk Mazowiecki numerami 2965/4, 2965/5, 2968/12 położonych  
w obrębie 0001 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Łąkowej. Zamierzeniem inwestycyjnym objęta jest 
budowa zespołu 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną  
i towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi. Uchwała wraz z dokumentacją planistyczną została  
w terminie 7 dni od jej uchwalenia przekazana do Oddziału Nadzoru Prawnego nad Organami 
Samorządów Wojewody Mazowieckiego celem sprawdzenia jej zgodności z obowiązującymi 
przepisami. W terminie 30 dni od otrzymania uchwały Nadzór Planistyczny nie wykazał naruszenia 
prawa stwierdzającego nieważność badanej uchwały. W związku z powyższym uchwała obowiązuje,  
a inwestor ma możliwość ubiegania się o pozwolenie na budowę na planowaną inwestycję. 
81) uchwała Nr XI.103.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podjęcie uchwały zmienionej 
Uchwałą Nr XV.158.2020, rozpoczęło procedurę opracowania ww. planu miejscowego dla byłych 
terenów kolejowych. Wyłoniony wykonawca realizuje poszczególne etapy procedury zgodnie  
z podpisaną umową. W roku 2019 r. została opracowana ekofizjografia do ww. planu oraz zebrano 
wnioski od mieszkańców i instytucji.  
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82) uchwała Nr XI.104.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Pięknej – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości. Zawarto umowę dzierżawy do 30 września 2024 r. 
83) uchwała Nr XI.105.2019 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk 
Mazowiecki na 2020 rok – uchwałę przekazano do bieżącej realizacji Zespołowi ds. zdrowia.  
84) uchwała Nr XI.106.2019 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 
– uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 8 października 2019 r., 
poz. 11625. W 2019 roku naliczono 422 dodatki energetyczne na kwotę 5243 zł, wydano 85 decyzji. 
Jest to spadek o 55 dodatków oraz wydatków o 1451 zł w stosunku do roku 2018. 
85) uchwała Nr XI.107.2019 w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym 
transporcie zbiorowym organizowanym przez miasto Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia  8 października 2019 r., poz. 11626. 
86) uchwała Nr XI.108.2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki (w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów) - uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Treść obwieszczenia została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 8 października 2019 r., 
poz. 11628. 
87) uchwała Nr XI.109.2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki (w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki) - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Treść 
obwieszczenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia  
8 października 2019 r., poz. 11629. 
88) uchwała Nr XI.110.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta  Mińsk Mazowiecki na rok 2019 – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego dnia 8 października 2019 r. poz. 11627. 
89) uchwała Nr XI.111.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019-2030 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 
podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
90) uchwała Nr  XII.112.2019 w sprawie opłaty targowej – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 13 listopada  
2019 r., poz. 12941. 
91) uchwała Nr XII.113.2019 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z uwagi to, iż wydatki planowane do zrealizowania  
z kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie dot. rewitalizacji terenu Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim udało się sfinansować środkami pochodzącymi  
z dochodów własnych Miasta zbędne okazało się zaciąganie kredytu.  
92) uchwała Nr XII.114.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego obejmującej stanowiska handlowe od Nr 1 do Nr 4, 
od Nr 8 do Nr 10, Nr 15, od Nr 17 do Nr 19, od Nr 22 do Nr 28, od Nr 32 do Nr 34, Nr 37, od Nr 41 do 
Nr 42, od Nr 46 do Nr 48 i od Nr 50 do Nr 56 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks przedłużający umowę dzierżawy do  
31 stycznia 2023 r. 
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93) uchwała Nr XII.115.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego obejmującej stanowiska handlowe Nr 5 i Nr 7 – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano 
aneks przedłużający umowę dzierżawy do 31 stycznia 2023 r. 
94) uchwała Nr XII.116.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego obejmującej stanowisko handlowe Nr 11 – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks 
przedłużający umowę dzierżawy do 31 stycznia 2023 r. 
95) uchwała Nr XII.117.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego obejmującej stanowiska handlowe Nr 12, Nr 13  
i Nr 38 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
Podpisano aneks przedłużający umowę dzierżawy do 31 stycznia 2023 r. 
96) uchwała Nr XII.118.2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego obejmującej stanowiska handlowe Nr 20 i Nr 35 – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano 
aneks przedłużający umowę dzierżawy do 31 stycznia 2023 r. 
97) uchwała Nr XII.119.2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – uchwałę przekazano do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, który przesłał jej treść do Zarządu Gospodarki Komunalnej. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 13 listopada 2019 r.,  
poz. 12942.  
98) uchwała Nr XII.120.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia lokalnych standardów 
urbanistycznych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 13 listopada 2019 r., poz. 12943. 
99) uchwała Nr XII.121.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych 
komisji stałych Rady Miasta -  w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta 
Moniki Małgorzaty Skrzyńskiej i wstąpieniem Pana Macieja Bogdana Cichockiego do Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki, dokonano stosownej zmiany uchwały. 
100) uchwała Nr XII.122.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki - w związku z stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Miasta 
Moniki Małgorzaty Skrzyńskiej i wstąpieniem Pana Macieja Bogdana Cichockiego do Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki, dokonano stosownej zmiany uchwały. 
101) uchwała Nr XII.123.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta  Mińsk Mazowiecki na rok 2019 
– uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały przesłano do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego dnia 13 listopada 2019 r., poz. 12944; 
102) uchwała Nr XII.124.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019-2030 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 
uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
103) uchwała Nr XII.125.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2018-2022 – uchwałę 
przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej, który przesłał treść uchwały do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Przystąpienie PWiK w Mińsku 
Mazowieckim do realizacji zadań inwestycyjnych ujętych we wniosku Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowaniu zadania pn. „Stworzenie 
innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk 
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Mazowieckim a w szczególności kompleksowego rozwiązania systemu gospodarki osadowej na 
oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim oraz Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” 
przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim” spowodowało konieczność wprowadzenia zmian  
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK  
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2018-2022. 
104) uchwała Nr XIII.126.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały przesłano do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego dnia 2 grudnia 2019 r., poz. 13829.  
105) uchwała Nr XIII.127.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019 - 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały przesłano do Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego dnia  4 grudnia 2019 r., poz. 13964. 
106) uchwała Nr XIV.128.2019  w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019 
- uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały przesłano do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego dnia 23 grudnia 2019 r. poz. 15644. 
107) uchwała Nr XIV.129.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2019 - 2030 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 
uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
108) uchwała Nr XIV.130.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała 
została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia  23 grudnia  
2019 r., poz. 15645. Zmiana podyktowana została potrzebą dostosowania stawek opłat za zajecie 
pasa drogowego do wprowadzonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która objęła m.in. obniżenie 
maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z art. 29 ustawy nowelizowanej.  
109) uchwała Nr XIV.131.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2019/2020 - uchwałę przekazano do realizacji Referatowi Oświaty. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia  
23 grudnia 2019 r., poz. 15646. Artykuł 1 ustawy z dnia 16 października 2019 o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2248), który wszedł w życie 3 grudnia 
2019 roku reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. 
Określa też wzór na obliczanie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzrostu jest 
średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Średnie ceny paliwa 
w Mieście Mińsk Mazowiecki zostały wyliczone na podstawie informacji zebranych od sprzedawców 
na stacjach paliw: PKN Orlen, BP, Circle K, AVIA. Pod uwagę wzięta została etylina 95, olej napędowy 
oraz gaz LPG. 
110) uchwała Nr XIV.132.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2020 – 2030 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 
uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
111) uchwała Nr XIV.133.2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2020 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały przesłano do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego dnia  23 grudnia 2019 r., poz. 15647. 
112) uchwała Nr XIV.134.2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - uchwałę przekazano 
do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego dnia 23 grudnia 2019 r., poz. 15648. Zniesiona została forma ochrona 
przyrody w wyniku utraty walorów przyrodniczych i krajobrazowych dwóch drzew znajdujących się na 
terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego w Mińsku Mazowieckim. 
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113) uchwała Nr XIV.135.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat 
abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg 
oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat - uchwałę przekazano 
do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 23 grudnia 2019 r., poz. 15649. Uchwałą została 
wprowadzona zmiana wysokości pobieranych opłat w strefie płatnego parkowania na terenie Mińsk 
Mazowieckiego.  
114) uchwała Nr XIV.136.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk 
Mazowiecki – uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
dnia 23 grudnia 2019 r., poz. 15650. 
115) uchwała Nr XIV.137.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki - w wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. Uchwałę przekazano skarżącej. 
116) uchwała Nr XIV.138.2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
na 2020 rok - uchwałę przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Burmistrzowi Miasta w celu 
realizacji przyjętego planu pracy Rady na 2020 r. 
117) uchwała Nr XIV.139.2019 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miasta na 
2020 rok - uchwałę przekazano Przewodniczącym poszczególnych Komisji w celu realizacji planów 
pracy. 
118) uchwała Nr XIV.140.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok 
- uchwałę przekazano Przewodniczącej Komisji w celu realizacji planu pracy. 
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