
ZARZĄDZENIE NR 130/40/19
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2018 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
506) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za  2018 
rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski
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I. WSTĘP  
 
 Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki zawiera najważniejsze informacje z działalności 

Burmistrza Miasta na rzecz mieszkańców i rozwoju Miasta w 2018 roku, związanej z realizacją 

programów, strategii, uchwał Rady Miasta i budżetu obywatelskiego. 

 Zawiera on najistotniejsze dane między innymi o finansach Mińska Mazowieckiego,  środkach 

pozyskanych z funduszy zewnętrznych, przeprowadzonych inwestycjach, działaniach w sferze 

edukacji, kultury, sportu, spraw społecznych oraz zadaniach realizowanych w partnerstwie  

z organizacjami pozarządowymi. 

 Inwestycje wykonane w 2018 roku w dużej części finansowane były ze środków 

pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Zostały one szczegółowo opisane w raporcie,  każda z nich ma 

wpływ na zmianę naszego miasta i tworzy warunki do dalszego rozwoju. Wśród nich szczególnie 

wyróżniają się te, dzięki którym powstały nowe rozwiązania komunikacyjne, miejsca służące 

codziennej rekreacji oraz związane z poprawą jakości powietrza. Dużo inwestycji działo się na 

drogach, chociaż niemałe znaczenie mają również inwestycje związane z modernizacją istniejących  

i budową nowych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudową systemu 

gospodarowania wodami opadowymi. 

 W raporcie zawarte zostały informacje o tym, co przez mieszkańców miasta widoczne jest na 

co dzień, jak na przykład autobusy komunikacji miejskiej, zrewitalizowany park miejski z nowymi 

nasadzeniami drzew i kwiatów, alejkami i wykonanym oświetleniem.  

 Są w nim także opisy mniej widocznych, jednak nie mniej ważnych dla mieszkańców miasta, 

działań i ich efektów, wpływających na poprawę funkcjonowania miasta i jego rozwój. 

 Raport ten pokazuje nie tylko najważniejsze działania i wydarzenia w Mińsku Mazowieckim  

w 2018 roku, ale także pracę samorządu naszego Miasta oraz organizacji pozarządowych.     

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Liczba mieszkańców Mińska Mazowieckiego wg danych BDL GUS na dzień 30 czerwca 2018 

roku wynosiła 40.673 osoby, w tym 21.432 stanowiły kobiety, a 19.241 mężczyźni. W 2017 roku liczba 

mieszkańców wynosiła 40.399 osób, z czego 52,7% stanowiły kobiety, a 47,3% mężczyźni. W latach 

2002-2017 liczba mieszkańców miasta wzrosła o 10,7%. Średni wiek mieszkańców miasta w 2017 

roku wynosił 39,4 lat i był nieznacznie niższy od średniego wieku mieszkańców województwa 

mazowieckiego oraz mieszkańców całej Polski. 59,5% mieszkańców miasta stanowiła ludność  

w wieku produkcyjnym (kobiety 15-59 lat, mężczyźni 15-64 lat), 21% w wieku przedprodukcyjnym 

(poniżej 14 lat), a 19,6% w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 59 lat, mężczyźni powyżej 64 

lat). Analizując dane z ostatniej dekady (2007-2017) widać, ze liczba mieszkańców miasta w wieku 

przedprodukcyjnym utrzymuje się na podobnym poziomie: 2007 rok – 20,9%, 2017 rok – 21%, zaś 

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym znacznie się zmienia. W 2007 roku 

mieszkańcy w wieku produkcyjnym stanowili 64,6 % ogółu mieszkańców miasta, zaś w 2017 roku 

nastąpił spadek do 59,5%. Natomiast mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym w 2007 roku stanowili 

14,5% ogółu mieszkańców, a w 2017 roku – 19,6%. W latach 2007-2012 relacja liczby ludności  

w wieku poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym (miara demograficznej starości) 

była dla miasta  bardziej korzystna niż w przypadku powiatu, województwa czy Polski. Od 2013 roku 

struktura wiekowa miasta jest nieznacznie gorsza niż powiatu, ale nadal lepsza niż województwa  

i Polski. 

Gęstość zaludnienia na terenie miasta w 2017 roku wynosiła 3065 osób na km2 i od lat 

sukcesywnie wzrasta. Dla przykładu w 2010 roku wynosiła 2983 osoby na km2. Największy skok tej 
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wartości nastąpił w latach 2012-2014, z 3010 osób na km2 w 2012 roku do 3051 osób na km2 w 2014 

roku. Od 2015 roku wzrost jest niewielki: 2015 rok – 3060 os/km2, 2016 rok – 3064 os/km2 i 2017 rok 

– 3065 os/km2. 

Mińsk Mazowiecki w 2017 roku miał dodatni przyrost naturalny wynoszący 83. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu 2,05 na 1000 mieszkańców miasta. W 2017 roku urodziło się 485 dzieci  

w tym 44,5% dziewczynek i 55,5% chłopców. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 

liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wyniósł 1,17 i był większy od średniej dla województwa 

(1,08) oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju (1,0). 

Przyrost naturalny wynoszący 83 w 2017 roku był najniższy od 2002 roku. Na przestrzeni lat 2002-

2017 najwyższy przyrost naturalny odnotowano w 2012 roku – 207, nieco niższy w 2008 roku – 194  

i 2014 roku – 192. Od 2014 roku przyrost naturalny w mieście zaczął spadać z wartości 192, poprzez 

101 (2015 rok), 100 (2016 rok) i 83 (2017 rok). 

W 2017 roku w mieście odnotowano 402 zgony, w tym 194 zgony kobiet i 208 zgonów 

mężczyzn.  Wskaźnik GUS: zgony na 1000 ludności wyniósł dla miasta 9,94 i był niższy niż wartości dla 

województwa i Polski. Większość zgonów spowodowanych było chorobami układu krążenia, 

nowotworami oraz chorobami układu oddechowego.  

W 2017 roku zarejestrowano 485 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 465 
wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wyniosło dla miasta 20. W tym samym 
roku 9 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowania za granicę - daje to 
saldo migracji zagranicznych wynoszące 6. Ogólne saldo migracji w 2017 roku wyniosło dla miasta 26 
i było wyższe niż w 2016 roku, kiedy to odnotowano ujemne saldo migracji (-15).  

 

III. INFORMACJE FINANSOWE 
 
 Budżet Miasta na rok 2018, uchwalony uchwałą Nr XXXVI.342.2017 Rady Miasta  
Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 roku,  zmieniony w trakcie roku uchwałami Rady Miasta  
i zarządzeniami Burmistrza Miasta zakładał: 
1) dochody w wysokości 182.654.259,78 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie 175.061.027,71 zł; 
b) dochody majątkowe w kwocie 7.593.232,07 zł; 
2) wydatki w wysokości 187.872.184,43 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące w kwocie 171.897.846,03 zł; 
b) wydatki majątkowe w kwocie 15.974.338,40 zł; 
3) przychody w wysokości 12.942.042,65 zł  z tytułu: sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)  
w kwocie 4.000.000 zł, wolnych środków w kwocie 6.557.866,65 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 
pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz pożyczki w kwocie 2.384.176,00 zł; 
4) rozchody  w wysokości 7.724.118,00 zł z przeznaczeniem na: spłatę otrzymanej pożyczki  w kwocie 
74.118,00 zł, wykup obligacji w kwocie 7.650.000,00 zł; 
5) deficyt budżetowy w  wysokości 5.217.924,65 zł.  
 
1. Plan dochodów  bieżących na rok 2018 uwzględniał: 
1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 
50.830.710 zł oraz kwotę 34.965.098 zł, stanowiącą część oświatowej subwencji ogólnej; 
2) dochody w kwocie 45.637.313,92 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,  
w tym:  
a) kwotę 40.770.532 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  
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o dowodach osobistych, prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory, 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 3.351.106,86 zł, stanowiące dotacje celowe na realizację własnych zadań 
bieżących Miasta;  
c) dotacje w kwocie 1.441.309,06 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 54.366 zł,  stanowiące dotację celową na realizację zadań z zakresu 
prowadzenia  biblioteki powiatowej,  w ramach porozumienia z Powiatem Mińskim; 
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; 
3) dochody w kwocie 1.600.000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 
prawnych; 
4) dochody z podatków i opłat na łączną kwotę 33.654.329,00 zł, w tym: 
a) kwotę 17.475.500 zł z tytułu  podatku od nieruchomości, 
b) kwotę 5.963.000 zł z tytułu  opłat  pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
c) kwotę 1.742.127 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 
d) kwotę 950.000 zł z tytułu opłaty targowej, 
e) kwotę 16.600 zł z tytułu podatku rolnego, 
f) kwotę 1.800 zł z tytułu podatku leśnego, 
g) kwotę 1.985.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 
h) kwotę 150.000 zł od spadków i darowizn, 
i) kwotę 700.000 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 900.000 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 
l) kwotę 442.800 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 
ł) kwotę 3.227.502 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. 
5) dochody w kwocie 8.373.576,79 zł z pozostałych dochodów bieżących, w tym z tytułu: najmu  
i dzierżawy składników majątkowych, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, grzywien, 
mandatów i innych kar pieniężnych, odsetek, dywidend, usług, spadków i darowizn oraz innych 
dochodów.   
 
2. Plan dochodów  majątkowych na rok 2018 uwzględniał: 
1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2.300.000 zł; 
2) dochody z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 5.243.232,07 zł, w tym 
kwotę 2.996.033,07 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 50.000 zł. 
 
3. Limit  na wydatki bieżące w kwocie 171.897.846,03 zł  obejmował głównie: 
1)  wydatki  miejskich jednostek budżetowych w kwocie 104.590.854,59 zł, z tego: 
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 66.905.478,34 zł; 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 37.685.376,25 zł; 
2)  wydatki  na dotacje na zadania bieżące w kwocie 23.823.104,34 zł; 
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3)  świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.111.049,50 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  228.563,50 zł; 
5)  wydatki na obsługę długu 1.144.274 zł. 
 
4. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.974.338,40 zł, z tego: 
1)  na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15.973.338,40 zł, w tym kwotę 3.802.159,95 zł 
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o 
finansach publicznych; 
2) na zakup i objęcie udziałów w spółce miejskiej w wysokości 1.000 zł. 
 
5.   Informacja o dochodach budżetu Miasta w 2018 roku 
 Znaczącym źródłem dochodów dla budżetu Miasta 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. Największe znaczenie w wymiarze ekonomicznym wpływów, o 
których mowa wyżej, ma podatek od nieruchomości.  

W roku 2018 dla tego podatku prowadzono w ewidencji podatkowej – 13.302 konta 
podatkowe, w tym: od osób fizycznych – 13.042, a od osób prawnych – 260. 

 
Przedmiotem opodatkowania były: 

1. budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej ogółem – 1.256.877,11 m2, 
2. budynki lub ich części zw. z działalnością gospodarczą o pow. użytkowej ogółem – 400.612,78 m2, 
3. budynki zajęte na świadczenie zdrowotne o pow. użytkowej ogółem – 22.189,05 m2, 
4. budynki pozostałe o pow. użytkowej ogółem – 221.917,82 m2, 
5. budowle zw. z prowadzeniem działalności gosp. o wartości ogółem – 189.985.417 zł, 
6. grunty zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej  o powierzchni ogółem - 1.646.396 m2, 
7. grunty objęte obszarem rewitalizacji o powierzchni ogółem – 19.850 m2, 
8. grunty pozostałe  o powierzchni ogółem – 4996.406 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 – 1.028,39 m2, 
3. budynki pozostałe o powierzchni użytkowej ogółem – 81.153,60 m2,  
4. grunty stanowiące własność miasta o powierzchni 157.837 m2, 
5. grunty pozostałe o powierzchni ogółem – 4.405,58 m2.   
 W 2018 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 17.475.500 zł, 
natomiast dochód wykonany stanowił kwotę 17.486.527,43 zł.  Celem efektywnego wygaśnięcia 
zobowiązań podatkowych, organ podatkowy podejmował działania informacyjne zmierzające do 
dobrowolnego wykonania przez zobowiązanych obowiązku uregulowania należności. Wysłano 6627 
SMS-ów przypominających o zbliżającym się terminie płatności podatku oraz 1615 SMS-ów 
informujących o istniejących zaległościach.  W stosunku do tych dłużników, którzy mimo to nie uiścili 
zaległości wystawiono 2847 upomnień, a następnie 1048 tytułów wykonawczych.  
  

Przedmiotem podatku rolnego były użytki rolne o powierzchni ogółem 156.3322  
ha fiz., co stanowiło 88,4345 ha przel. Z cytowanych wyżej użytków, użytki o powierzchni 31,0316 ha 
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fiz. – 23,1473 ha przel. – na mocy ustawy o podatku rolnym – zwolnione były od tego podatku. Dla 
potrzeb podatku rolnego prowadzono w ewidencji podatkowej – 159 kont podatkowych. 
 Stawkami obowiązującymi w podatku rolnym były stawki wyliczone na podstawie ustawy  
o podatku rolnym z 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1892 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. 
2017, poz. 958) – jak poniżej: 

  dla gruntów gospodarstw rolnych: 52,49 zł x 2,5 q = 131,225 zł od 1 ha przel., 

  dla pozostałych gruntów: 52,49 x 5 q = 262,45 zł od 1 ha fiz. 
 Dochód planowany z tytułu podatku rolnego stanowił kwotę 16.600 zł, zaś dochód wykonany 
stanowił kwotę 16.577,11 zł. 

 
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym były lasy o powierzchni ogółem 48,181 ha. 
Obowiązująca w 2018 roku stawka podatku leśnego, wyliczona została na podstawie ustawy 

o podatku leśnym z 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.) oraz Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963) – jak poniżej:  
197,06 zł x 0,22 m3 = 43,3532 zł od 1 ha lasu. 

Dochód planowany z tytułu podatku leśnego stanowił kwotę 1.800 zł, zaś dochód wykonany 
stanowił kwotę 2.029,81 zł. 

 
Podatkiem od środków transportowych w 2018 roku objętych było 1155 szt. pojazdów 

podlegających temu podatkowi. W tym celu prowadzono w ewidencji podatkowej – 188 kont 
podatkowych. 

W 2018 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą 
Nr XI.123.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 r. 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 1.742.127 zł, zaś 
dochód wykonany stanowił kwotę 1.751.972,31 zł. W stosunku do zobowiązanych, którzy nie 
uregulowali zobowiązania w terminie płatności tego podatku, wystawiono 102 upomnienia i 66 
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 37.946 osób, z czego selektywny sposób zbierania  
i odbierania odpadów obejmował 36.993 osoby, a nieselektywny obejmował 953 osoby. 

W miesiącu styczniu 2018 roku obowiązywały stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi określone uchwałą Nr IV.40.2015 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia  
23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3336 ze zm.). Natomiast od 1 lutego do  
31 grudnia 2018 roku obowiązywały stawki tej opłaty, określone uchwałą Nr XXXVI.340.2017 Rady 
Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia  18   grudnia 2017 r. 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 460 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 - decyzji określających wysokość ww. opłaty.   

Z uwagi na osoby urodzone w 2018 roku i  figurujące w rejestrze mieszkańców miasta Mińsk 
Mazowiecki, a nie zadeklarowane do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, organ 
podatkowy wezwał  310 właścicieli nieruchomości do złożenia nowej deklaracji o wysokości 
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przedmiotowej opłaty bądź złożenia niezbędnych wyjaśnień dotyczących liczby osób zamieszkujących 
na danej nieruchomości. W wyniku tego działania złożono 141 nowych deklaracji. Natomiast  
w pozostałych 169 przypadkach złożono stosowne wyjaśnienia, z których wynikało, że adres 
zamieszkania nowo narodzonych dzieci jest inny niż adres zameldowania.  

Na mocy uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. 
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 2018 r. 1667 
osób (należących do rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 z późn. zm.)) skorzystało - w wysokości 50 % - z przedmiotowego 
zwolnienia.  Ogółem kwota zwolnienia wyniosła 114.911,50 zł. 

Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 6.695.492,74 zł.  
Podkreślić należy, iż wszystkie zaległości z tytułu cytowanej opłaty były na bieżąco obejmowane 
postępowaniem zmierzającym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 
podatkowego. Do 1370 dłużników przesłano w formie SMS-ów krótkie informacje przypominające  
o  upłynięciu terminu płatności. Następnie do tych, którzy mimo to, nie uregulowali należnego 
zobowiązania wystawiono pisemne upomnienia (412 szt.), a w stosunku do tych, którzy nie uiścili 
zaległości w terminie 7 dni od doręczenia upomnienia, wystawiono 160 tytułów wykonawczych  
i przekazano do realizacji właściwym organom egzekucyjnym.  
 
 W 2018 roku obowiązywały stawki opłaty targowej określone uchwałą Nr XI.121.2015 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz., 
poz. 10490). 
 Planowany dochód z tytułu tej opłaty stanowił kwotę 950.000 zł, natomiast dochód 
wykonany stanowił kwotę 955.768 zł. Zaznaczyć należy, że 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 700.000 zł, zaś dochód wykonany stanowił kwotę 
729.685,39 zł. Dochód z tej opłaty ma także charakter szacunkowy. Uzależniony jest od rodzaju i ilości 
zaistniałych zdarzeń podlegających opłacie.  

 
6.  Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2018 roku 
1. Dochody zostały wykonane w kwocie 184.676.542,35 zł  - 101,11 % planu, w tym:  
a) dochody bieżące w kwocie   179.469.914,99 zł - 102,52 % planu, 
b) dochody majątkowe w kwocie 5.206.627,36 zł - 68,57 % planu, 
 
2. Wydatki zostały wykonane w kwocie 177.027.449,21 zł - 94,23 % planu, w tym: 
a) wydatki bieżące w kwocie 165.207.265,36 zł - 96,11 % planu, 
b) wydatki majątkowe w kwocie 11.820.183,85 zł - 73,99 % planu. 
 
Na koniec roku budżetowego Miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 7.649.093,14 zł. 
 
Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatki  wg. poszczególnych tytułów: 
 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 
2017 rok 

Wykonanie  
2018 rok 

I. Dochody bieżące 163.075.278,26 179.469.914,99 

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

47.226.241,00 54.060.928,00 

2. dochody stanowiące część subwencji ogólnej 32.691.491,00 34.965.098,00 

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

43.142.425,36 45.539.702,98 
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 w tym:   

1) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej  

39.334.209,00 40.655.445,10 

2) dotacje celowe  na realizację własnych zadań 
bieżących Miasta 

3.108.750,15 3.340.933,28 

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 

629.338,48 1.468.966,21 

4) dotacja  na realizację zadań z zakresu prowadzenia 
biblioteki powiatowej 

53.143,00 54.366,00 

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

16.984,73 19.992,39 

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

1.392.922,29 1.960.962,29 

5. dochody z podatków i opłat 30.731.976,42 34.766.277,50 

 w tym z tytułu:   

1) podatku od nieruchomości 18.179.347,44 17.486.527,43 

2)  opłat pobieranych za gospodarowanie opłatami 
komunalnymi 

4.020.150,95 6.695.492,74 

3) podatku od środków transportowych 1.664.827,85 1.751.972,00 

4) opłaty targowej 981.745,10 955.768,00 

5) podatku rolnego 16.908,18 16.577,11 

6) podatku leśnego 1.948,10 2.029,81 

7) podatku od czynności cywilnoprawnych 1.951.262,15 2.175.862,00 

8) podatku od spadków i darowizn 194.516,24 118.511,06 

9) opłaty skarbowej 692.327,87 729.685,39 

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

126.611,57 105.150,29 

11) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

991.689,50 1.020.416,71 

12) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 382.226,07 383.740,49 

13)  inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych 
ustaw 

1.836.788,09 3.334.489,47 

6. Pozostałe dochody bieżące 7.890.222,19 8.176.946,22 

II. Dochody majątkowe 8.569.899,39 5.206.627,36 

1. Dochody ze sprzedaży majątku 1.995.522,87 991.249,06 

2. Dochody z tytułu dotacji 6.525.635,92 4.172.620,85 

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

48.740,59 42.757,45 

III. Wydatki bieżące 154.507.222,58 165.207.265,36 

1. wydatki   jednostek budżetowych 91.212.296,15 99.028.015,94 

 w tym:   

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane 

61.405.501,64 65.088.549,10 

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.806.794,51 33.939.466,84 

2. wydatki na dotacje związane z realizacją zadań 
bieżących 

19.980.891,90 23.409.979,26 
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3.  wydatki na świadczenia na  rzecz osób fizycznych 40.193.060,00 41.430.618,13 

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

2.138.901,53 215.982,74 

5. wydatki na obsługę długu 982.073,00 1.122.669,29 

IV. Wydatki majątkowe 25.382.003,06 11.820.183,85 

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.381.426,78 11.819.469,65 

 w  tym:   

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

915.758,96 2.833.128,92 

2. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 576,28 714,20 

 

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 2018 roku prowadzone były w 2017 roku w oparciu o Uchwałę Nr XXXII.305.2017 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018 
oraz Zarządzenie Nr 783/225/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 r.  
w sprawie określenia harmonogramu oraz wzorów dokumentów związanych z przeprowadzeniem 
konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018.  
 
 W ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego mieszkańcy Miasta w okresie  
11-20 września 2017 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 9 zadań. 
1.  Pięć zadań z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa drogowego: 
1)  rozbudowa monitoringu miejskiego - montaż kamery obrotowej na skrzyżowaniu ulicy Sosnowej 
z ulicą Widok wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej;   
2) wymiana zniszczonych płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej - działka nr 458/78 - 
droga wewnętrzna od ul. Chełmońskiego;  
3) budowa chodnika i przejścia dla pieszych przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 252  
oraz zagospodarowanie otaczających terenów zielonych;  
4) ulepszenie drogi gruntowej poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na  
ul. Klimaszewskiego;  
5) zakup i montaż 9 koszy na śmieci (ul. Stankowizna, ul. Chochołowska, ul. Widok, ul. Mirosza  
i ul. Sportowa). 
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2. Jedno zadanie z zakresu kultury: „Przyjdź na koncert!!! Za połówkę zapłaci Miasto!!!” – cykl 
koncertów muzycznych w klubie Sanatorium. 
3. Trzy zadania z zakresu sportu i rekreacji: 
1) nawodnienie płyty boiska przy ul. Sportowej 1 – budowa studni głębinowej w celu zaopatrywania 
przenośnych zraszaczy umożliwiających właściwe dbanie o stan murawy boiska; 
2) ogród rekreacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 5 zaprojektowany przez uczniów klas I-III  
w programie Minecraft;  
3) profilaktyka wad postawy dzieci klas „1” miejskich szkół podstawowych - cykl zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej skierowany do 460 najmłodszych mieszkańców miasta. 
4. Nie zgłoszono żadnego zadania w kategorii zieleń miejska i zadrzewienia. 
 
 W głosowaniu trwającym od 9 do 13 października 2017 roku wzięły udział 1883 osoby. 
Za pośrednictwem specjalnej strony internetowej oddały swój głos 1439 osoby, a 444 w formie 
papierowej. Liczba ważnych kart do głosowania wyniosła 1878, liczba kart nieważnych: 5. 
Najwięcej głosów – 65% oddali mieszkańcy w przedziale wiekowym 26-49 lat; 38% głosów 
mieszkańcy w wieku: 36-49 lat; 27% w wieku: 26-35 lat; 16% - mieszkańcy do 25 roku życia; 11% 
mieszkańcy w wieku 60 lat i więcej oraz 8% mieszkańcy w przedziale wiekowym 50-59 lat. 
 W wyniku głosowania do realizacji wybrane zostały 3 zadania, które w poszczególnych 
kategoriach otrzymały najwyższą liczbę głosów.  
W kategorii infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe zwyciężyło zadanie: Wymiana zniszczonych płyt 
betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej (325 głosów), w kategorii kultura zadanie: „Przyjdź na 
koncert!!! Za połówkę zapłaci Miasto!!!” (707 głosów), zaś w kategorii sport i rekreacja zwyciężyło 
zadanie: Ogród rekreacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 5 zaprojektowany przez uczniów klas I-III  
w programie Minecraft (878 głosów).  

 
 W 2018 roku zrealizowane zostały wszystkie zadania, które zwyciężyły w pierwszej edycji 
budżetu obywatelskiego w Mińsku Mazowieckim. 
 Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 wybudowany został ogród rekreacyjny na podstawie 
koncepcji projektowej przygotowanej przez uczniów szkoły. W ramach inwestycji wykonano: 
nawierzchnię z płyt chodnikowych betonowych - 34,50 m2, nawierzchnię ścieżki sensorycznej z płyt 
ażurowych - 3,25 m2,  zakup i montaż urządzeń małej architektury w tym: 2 rodzajów ławek bez 
oparcia  – 39 szt., urządzeń typu mostek – 2 szt., tablic kredowych – 2 szt., tablicy informacyjnej – 1 
szt., fontanny - ściana wodna bąbelkowa wraz z zasilaniem  – 1 szt., ogrodzenia panelowego i furtki 
oraz nasadzono nową zieleń. 
Całkowita wartość inwestycji obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót 
budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego wyniosła 159.915,42 zł. 
              Wykonano remont sięgacza ulic Józefa Chełmońskiego i Bocznej o długości ok. 205 m. 
Remont obejmował wymianę starych płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej 
gr. 8 cm na podbudowie kruszywa łamanego gr. 15 cm, ustawienie krawężników betonowych 15x30  
i regulację urządzeń podziemnych. Koszt remontu wyniósł 275.893,91 zł. 
 Miejski Dom Kultury wraz z Klubem „Sanatorium” zorganizował cykl 20 koncertów 
muzycznych w ramach zadania „Przyjdź na koncert!!! Za połówkę zapłaci miasto!!!”. W klubie gościły 
takie zespoły jak: Apteka, Kaliber 44, Lotto, Pokahontaz, Syny, 67,5 Minut Projekt, Erith. Każdy 
koncert cieszył się dużą popularnością, a częściowe dofinansowanie ze strony miasta umożliwiło 
osobom młodym i mniej zamożnym udział w tych wydarzeniach. Na realizację zadania została 
przeznaczona kwota 65.000 zł. 

 
  

Id: 7617C391-5FB7-4971-B65A-5E250DA938CE. Podpisany Strona 11



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2018 rok 
 

 
 

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 2018 roku realizacja Strategii obejmowała wszystkie kierunki działań – choć z różną 
intensywnością i przybliżyła Mińsk Mazowiecki do spełnienia zamierzonych celów. Realizacja 
odbywała się najintensywniej w sferze komunikacji - cel B oraz w wymiarze prospołecznym (cele C  
i D). 
  
 Pierwszy cel strategiczny - A. Rozbudowany lokalny rynek pracy - jest odpowiedzią na 
zidentyfikowane w trakcie tworzenia Strategii: znaczne uzależnienie Mińska Mazowieckiego od 
warszawskiego rynku pracy oraz wskazany potencjał - atrakcyjne położenie w Obszarze 
Metropolitalnym Warszawy. Cel ten skupia się na stworzeniu warunków inwestycyjnych dla nowych 
firm oraz wspieraniu przedsiębiorców już działających na terenie miasta. W ramach celu w 2018 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 warsztaty z prowadzenia  
i rozwijania własnej firmy „Przedsiębiorcą być” oraz spotkania informacyjne dot. funduszy 
europejskich i możliwości pozyskania dotacji na rozwój MŚP oraz kontrahentów zagranicznych. 
 
 Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego A: 
 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Nowozarejestrowane 
podmioty 
gospodarcze na 1000 
mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

16,3 15,6 15,3 13,9 14,5 15,1 b/d 

średnia z lat 2012-2014 średnia z lat 2015-2017 - 

15,7 14,5 - 

2. Pracujący na 1000 
mieszkańców 

285 275 271 269 271 274 b/d 

średnia z lat 2012-2014 średnia z lat 2015-2017 - 

277 271 - 

3.  Zarejestrowani 
bezrobotni 

1560 1728 1446 1263 1016 814 772 
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 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. W ramach celu w 2018 roku realizowane były przedsięwzięcia 
budowy, modernizacji i rozbudowy istniejących dróg i chodników, bieżącego utrzymania 
infrastruktury drogowej czy opracowania niezbędnej na te cele dokumentacji projektowej. W 2018 
roku wykonano rozbudowę ul. Jaśminowej i ul. Ogrodowej oraz rozpoczęto rozbudowę  
ul. Osiedlowej. W 2018 roku wykonano roboty budowlane związane z budową ul. Sosnowej oraz 
rozpoczęto budowę ul. Grochowskiej i ul. Konopki, ponadto wykonano remont sięgacza  
ul. Chełmońskiego i Bocznej (w ramach budżetu obywatelskiego) oraz remont ul. Moniuszki. 
Wykonano także remont dwóch przejść dla pieszych w pasie drogowym ul. Limanowskiego oraz  
ul. Świętokrzyskiej i Małopolskiej. W 2018 roku opracowano także dokumentacje projektowe: 
budowy ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich, drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej i Łąkowej oraz 
koncepcje odwodnienia: „osiedla Anielina”, ul. Królewieckiej, ul. Borelowskiego, ul. Dębowej,  
ul. Chabrowej i ul. Leśnej. Rozpoczęto również opracowywanie dokumentacji przebudowy rowu na 
odcinku od ul. Bocznej do ul. Wróblewskiego wraz z przebudową zbiorników wodnych, budowy  
ul. Wolańskiego i Królewieckiej, ul. Reja, ul. Wiśniowej oraz aktualizację dokumentacji projektowej  
ul. Sikorskiego. 
 W 2018 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 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 2018 roku osoby parkujące w SPP pobrały 
351.842 bilety za kwotę 697.885,50 zł. 87,1%  z tych transakcji dokonano gotówką, a 12,9 % kartą. 
Najwięcej biletów pobrano z parkometrów: przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 (34.867 biletów), 
Kazikowskiego 26 (29.154 bilety) i Konstytucji 3 Maja 5 (27.795 biletów), zaś najmniej z parkometru 
przy ul. Zielonej 1 (68 biletów).  W 2018 roku wydano 2646 kart uprawniających do korzystania ze 
strefy płatnego parkowania. W związku z naruszeniem zasad parkowania w SPP wystawiono 9059 
wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego.  
 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), 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, 
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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. Tym niemniej zarówno obserwowana jak  
i zgłaszana przez przewoźnika i mieszkańców stale rosnąca frekwencja w autobusach, jak również 
liczba sprzedanych biletów jednorazowych wynosząca 28.197 szt. (normalnych) oraz 6693 
(ulgowych), wskazuje jednoznacznie na dużą popularność tego elementu mobilności miejskiej wśród 
mieszkańców. Ponadto w systemie biletowym odnotowano 26.864 „odbić” uprawniających do 
bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej Mińskiej Karty Mieszkańca, co daje 
średnio 73,6 „odbić” na każdy dzień roku. 
 
Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego B: 
 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Łączna długość 
ścieżek 
rowerowych na 
terenie miasta 

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

2. Długość dróg 
miejskich 
budowanych/ 
modernizowanych 
w danym roku 

b/d b/d 0,8 km 0,9 km 0,6 km 1,3 km 1,9 km 

3. Liczba połączeń 
autobusowych 
liniami komunikacji 
miejskiej 

- - - - - - 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 2018 roku realizowane były zadania inwestycyjne w miejskich placówkach 
oświatowych m.in. budowa ogrodu rekreacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 5 (zadanie realizowane 
w ramach budżetu obywatelskiego), przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4, 
modernizacja bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1.  
 W 2018 roku opracowano również program funkcjonalno-użytkowy dla budowy przedszkola 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, w grudniu zlecono opracowywanie dokumentacji 
projektowej w tym zakresie. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w 2018 roku udało się wzbogacić wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej  
o odbiornik cyfrowy, nadajniki do ręki, akumulatorki, skrzydło sterowania oświetleniem oraz zestaw 
oświetleniowy. W ramach budowy kompleksowego systemu wsparcia aktywności sportowej 
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wykonany został remont boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej oraz przygotowany dokument 
strategiczny – Program rozwoju sportu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025.  
 Program ten wskazuje 3 obszary działań strategicznych: rozwinięta infrastruktura sportu  
i rekreacji, zorganizowany system zarządzania sferą sportu i rekreacji, skuteczna i profesjonalna 
promocja sportu oraz aktywności fizycznej.  
 W ramach rewitalizacji oraz estetyzacji i poprawy dostępności przestrzeni miasta realizowano 
projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego”, w ramach 
którego kompleksowo uporządkowano i zagospodarowano tereny zieleni miejskiej w parku miejskim 
i od strony ul. Chełmońskiego, na Placu Stary Rynek, na ul. Piłsudskiego, ul. Kościuszki, ul. Konstytucji 
3 Maja oraz przy targowisku miejskim. Rewitalizacji poddana została zieleń parkowa i przyuliczna.  
 W ramach projektu wykonany został również remont i przebudowa alei parkowych, rozbiórka 
nieczynnej oczyszczalni ścieków oraz prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrnej. Dzięki realizacji 
projektu zwiększyła się przestrzeń publiczna sprzyjająca codziennemu wypoczynkowi mieszkańców,  
a wykonanie ścieżek i ciągów rowerowych w znaczny sposób poprawiło komunikację w parku.  
 Na poprawę walorów estetycznych, jak również bezpieczeństwa w parku wpłynęła budowa  
i przebudowa oświetlenia parkowego. W ramach inwestycji zamontowano 117 nowych słupów 
oświetleniowych z oprawami LED oraz wybudowano nową linię kablową oświetlenia terenu parku  
o długości 3994 mb.  
 W marcu 2018 roku przekazano do użytku nowe mieszkania socjalne przy ul. Skrzyneckiego – 
wybudowano 4 zespoły budynków socjalnych w zabudowie kontenerowej modułowej z 32 lokalami 
mieszkalnymi. Każdy zespół składał się z 2 budynków wielorodzinnych, jedno i dwu kondygnacyjnych. 
W ramach tej inwestycji dokonano również zagospodarowania terenu przygotowując 32 miejsca 
parkingowe, chodniki, drogi wewnętrzne, teren został oświetlony i ogrodzony.  
 W ramach kierunku działań – Uzupełnianie i unowocześnianie infrastruktury technicznej  
w 2018 roku realizowano projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim – I etap”, który swoim zakresem objął budowę kanalizacji deszczowej  
w ul. Jaśminowej (wybudowano 1290 mb kanalizacji deszczowej) oraz rozpoczęcie robót 
budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej, ul. Grochowskiej  
i ul. Konopki. 
 
Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego C: 
 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Mieszkania oddane 
do użytkowania w 
nowych budynkach w 
mieście 

601 241 383 284 163 188 b/d 

w gminie Mińsk Mazowiecki 

131 113 87 89 78 74 b/d 

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

12,83 16,85 13,98 12,57 11,51 12,00 b/d 

średnia z lat 2012-2014 średnia z lat 2015-2017 - 

14,5 12,0 - 

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

88,1% 92,4% 94,8% 99,4% 95,7% 102,6% b/d 

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

b/d b/d 331 443 375 1925 2662 

5.  Ćwiczący w klubach 245 os. - 260 os. - 301 os. - b/d 
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sportowych na 
10.000 mieszkańców 

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

b/d b/d 422 410 425 
 

406 438 

 
 Czwarty cel strategiczny - D. Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego stanowi 

odpowiedź na zdiagnozowane w mieście problemy związane z niewystarczającą ofertą spędzania 

wolnego czasu, dodatkowo pogłębiane przez niedostateczną promocję i przepływ informacji o ofercie 

już istniejącej.  

 W ramach celu strategicznego D wyróżniono trzy kierunki działań, które w swoim założeniu 

obejmują działania inwestycyjne polegające na budowie, rozbudowie lub wyposażeniu obiektów, 

które mogłyby służyć spędzaniu wolnego czasu, poprawę komunikacji między poszczególnymi 

organizatorami oferty spędzania wolnego czasu, jak i między organizatorami a odbiorcami tej oferty 

oraz o zajęciach pozaszkolnych kierowanych do młodzieży.  

 W ramach tego celu w 2018 roku wykonana została termomodernizacja budynku przy  

ul. Pięknej 26, w którym mieści się Laboratorium Wolontariatu i Inicjatyw Młodzieżowych EBU LAB, 

jak również wentylacja i klimatyzacja w budynku Miejskiego Domu Kultury.   

 W ramach wzmacniania oferty spędzania wolnego czasu w 2018 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 „Akcja wakacyjna MOSiR 2018”, „Ferie z MOSiR”, „Akcja Lato 2018 w Bibliotece”, 

„Ferie zimowe w Bibliotece”, „Ferie w Pałacu” czy „Wakacje w Pałacu”. 

 
Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego D: 
 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Uczestnicy imprez na 
1000 mieszkańców 

730 726 1140 2024 1650 1658 b/d 

średnia z lat 2012-2014 średnia z lat 2015-2017  

865 1777 - 

2.  Liczba osób 
uczestniczących w 
zajęciach 
pozalekcyjnych 

b/d b/d 22.158 26.960 27.068 23.265 24.631 

 
 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 2018 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. Miejski Dom Kultury wraz  
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z Klubem „Sanatorium” realizował zadanie z budżetu obywatelskiego „Przyjdź na koncert! Za 

połówkę zapłaci miasto”, w ramach którego zorganizowano 20 koncertów dając mieszkańcom 

możliwość współtworzenia oferty kulturalnej miasta i udziału w takich wydarzeniach osobom 

młodym i mniej zamożnym. Dzięki współpracy Miasta, Fundacji EBU i młodzieży szkolnej powstała 

Młodzieżowa Inicjatywa Samorządowa.  

 W ramach współpracy z gminą Mińsk Mazowiecki w 2018 roku przedstawiciele samorządów 

dyskutowali m.in. o możliwościach uruchomienia wspólnej komunikacji publicznej, a w ramach 

współpracy z innymi gminami otaczającymi miasto i władzami powiatu mińskiego o rozwoju 

infrastruktury kolejowej na trasie kolejowej Warszawa-Terespol.  

 Spośród partnerów zagranicznych, w 2018 roku aktywne działania podejmowane były przede 

wszystkim z litewskim Telsiai, ale także z czeskim Krnov i francuskim Saint-Egreve. Mińscy artyści 

prezentowali swoje prace  także w słowackim Bardejovie. Mińsk Mazowiecki odwiedziła delegacja  

z Telsiai w celu zapoznania się z systemem pracy placówek oświatowych i kulturalnych, delegacja  

z Borodianki, Saint-Egreve i Krnov oraz delegacja z Gruzji w ramach projektu „Improving  

Infrastructure Quality through Better Planning Systems” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, w ramach którego dzielono się doświadczeniami na temat pozyskiwania i wdrażania 

funduszy europejskich. 

 

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 r. 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 dotychczasowym okresie obowiązywania GPR zapisane w dokumencie przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne były stopniowo realizowane. W ramach przedsięwzięcia 9.1 Park Dernałowiczów – 
najlepsze miejsce spotkań zrealizowane zostały 2 projekty: Poprawa stanu technicznego 
zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty 
kulturalnej Miejskiego Domu Kultury oraz projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum 
Mińska Mazowieckiego”. W ramach tych projektów wykonane zostały prace remontowo-
modernizacyjne w pomieszczeniach Miejskiego Domu Kultury (sala baletowa, galeria i sala 
kameralna) oraz prace remontowo-modernizacyjne przy Pałacu Dernałowiczów m.in. dobudowa 
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tarasu i kolumnady, wymiana balustrad balkonowych. Dokonano zakupu nowego wyposażenia,  
w tym głównie profesjonalnego nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu projekcyjnego oraz wózków do 
tańca dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni  
w centrum Mińska Mazowieckiego” wykonano prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrnej, 
rozebrano nieczynną oczyszczalnię ścieków, wykonano nowe alejki spacerowe w parku, dokonano 
nasadzeń nowych roślin, dla poprawy bezpieczeństwa i funkcji wypoczynkowej parku dokonano 
budowy i przebudowy oświetlenia parkowego.  
 W ramach przedsięwzięcia 9.3 Rozwój funkcji miejskich na terenie byłego poligonu 
zrealizowano projekt polegający na budowie 32 lokali mieszkalnych - socjalnych w zabudowie 
kontenerowej modułowej oraz zagospodarowaniu przyległego terenu – chodniki, oświetlenie, 
miejsca parkingowe. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  wybudowało ciepłownię gazową wraz  
z osiedlową siecią ciepłowniczą i przyłączami cieplnymi na potrzeby dostarczania ciepła na cele 
centralnego ogrzewania i podgrzewu wody użytkowej do w/w lokali mieszkalnych w budynkach 
kontenerowych. 
 Przedsięwzięcia: 9.8 Modernizacja i rozwój infrastruktury sportowej i 9.10 Bezpieczne 
przestrzenie do wypoczynku i rekreacji realizowane były w latach 2016-2017 poprzez budowę placu 
zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, modernizację stadionu sportowego przy  
ul. Budowlanej i otworzenie Parkour Parku z urządzeniami do street workout, zaś w 2018 roku 
poprzez wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu tj. organizację pozalekcyjnych 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 Przedsięwzięcie 9.13 mające na celu wyrównywanie możliwości edukacyjnych dzieci  
i młodzieży uczęszczających do różnych szkół w mieście w 2017 roku zostało zrealizowane poprzez 
budowę Przedszkola Miejskiego Nr 5 oraz przebudowę stołówki i kuchni w budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 5, zaś w 2018 roku poprzez opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla 
budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. 
 Rozbudowa ul. Dąbrówki wraz z budową ścieżki rowerowej będąca elementem 
przedsięwzięcia 9.9 Drogi i ciągi komunikacyjne w podobszarach A i B, została zrealizowana w 2017 
roku, zaś w 2018 roku wykonano przebudowę ul. Ogrodowej oddając do użytkowania ponad 100 
miejsc parkingowych, nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe.  

 W 2018 roku zrealizowane zostało przedsięwzięcie 9.17 Przesiądź się na „Autobusa” 
odpowiadające na zidentyfikowane w trakcie tworzenia GPR problemy w sferze funkcjonalno-
przestrzennej polegające na braku systemu transportu lokalnego. Wprowadzone zostały 3 linie 
komunikacji miejskiej oraz utworzona strefa płatnego parkowania. 
 Od 2018 roku dzięki inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku przy ul. Pięknej 26 
oraz wcześniejszym pracom wykonanym w ramach inicjatywy lokalnej w komfortowych warunkach 
prowadzi swoją działalność Laboratorium Wolontariatu i Inicjatyw Młodzieżowych EBU Lab nazwane 
w GPR Centrum Wolontariatu. 

 

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 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013–2020.  

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 
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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. 

Aktualnie miasto dysponuje 438 lokalami mieszkalnymi, w tym 123 mieszkania to lokale 
socjalne.  

Lokale mieszkalne pozostające we własności miasta Mińsk Mazowiecki na koniec 2018 roku 
zajmowało 1086 osób. 

W 2018 roku plan dochodów i wydatków na gospodarkę mieszkaniową miasta prezentował 
się następująco: 
1) dochody w kwocie 1.329.900 zł, z czego uzyskano 1.239.698,29 tj. 93,20 % planu; 
2) wydatki w kwocie 2.669.630 zł, z czego wydatkowano 2.592.092,67 zł tj. 96,10 % 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 13.834,57 zł to uzyskane odsetki od nieterminowych wpłat, przy planowanych na 2018 r. – 
20.000 zł.  
 Poprawa ściągalności należności mieszkaniowych w  2018 roku to poza wzrostem dochodów 
obywateli, efekt: 
1) 12 postępowań sądowych, w tym 7 o eksmisję; 
2) 9 postępowań komorniczych; 
3) 310 szt. wysłanych wezwań do zapłaty. 
 
Wydatki związane z zasobem mieszkaniowym miasta w 2018 r. dotyczyły m. in.: 
1) opłat za media dla potrzeb mieszkańców zasobu mieszkaniowego – 242.000 zł; 
2) remontu elewacji z ociepleniem budynków zasobu mieszkaniowego miasta przy ul. Józefa 
Chełmońskiego 71 i częściowo ul. Józefa Piłsudskiego 27 wykonane jako zadanie inwestycyjne za 
kwotę 46.000 zł; 
3) remontu zasobu mieszkaniowego za kwotę 350.000 zł, w tym m.in.: 
a) remontu opróżnionych mieszkań – 19 lokali – 154.000 zł, 
b) wymiany urządzeń (okna 17 szt., drzwi 11 szt., piecyki 6 szt.) – 25.000 zł, 
c) remontu dachów na budynkach zasobu mieszkaniowego miasta – ul. Bolesława Limanowskiego 3, 
ul. Józefa Piłsudskiego 27, ul. dr. Jana Huberta 5, ul. dr. Jana Huberta 11, ul. Józefa Chełmońskiego 71 
– 107.000 zł, 
d) wymiany instalacji elektrycznych, sala obsługi klienta w siedzibie Zarządu Gospodarki Komunalnej 
w Mińsku Mazowieckim – 38.600 zł, 
4) opłat na rzecz budżetu Zarządu Gospodarki Komunalnej (opłata za wywóz odpadów, podatek od 
nieruchomości) – 121.800 zł; 
5) podatek od towarów i usług VAT – 2600 zł; 
6) opłat za administrowanie i koszty mediów w lokalach miasta zarządzanych przez wspólnoty 
mieszkaniowe – 447.200 zł; 
7) zakupu usług na rzecz mieszkańców (konserwacje, kanalizacja, dystrybucja energii elektrycznej, 
ubezpieczenia itp.) – 239.000 zł; 
8) odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom z wyrokiem eksmisyjnym – 117.000 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 przejęto 51, z czego: 
1) 29 dotyczy lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”; 
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2) 2 dotyczą lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”; 
3) 18 dotyczy lokatorów Agencji Mienia Wojskowego; 
4) 2 dotyczą właścicieli prywatnych. 
Podjęte działania doprowadziły do: 
1) uzyskania wyroków sądowych pozwalających na rozpoczęcie egzekucji zasądzonych 188.182,60 zł  
z 5 zakończonych spraw;  
2) 2 sprawy czekają na termin w sądzie; 
3) 5 spraw jest w przygotowaniu do postępowania sądowego. 
 

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 2018 roku wniesiono 16 podań o umorzenie należności 
lokatorskich, 9 podań o rozłożenie na raty oraz złożono 1 wniosek o odroczenie płatności. 
Rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków o umorzenie zadłużenia, pozostałe to wnioski w trakcie 
rozpatrywania lub odrzucone ze względów formalnych, 2 wnioski załatwiono odmownie. Wnioski  
o rozłożenie na raty w 5 przypadkach rozpatrzono pozytywnie, w 4 przypadkach wnioski odrzucono 
ze względów formalnych. Wniosek o odroczenie płatności rozpatrzono pozytywnie. 
 

W 2018 roku oddano do użytku 12 budynków z 32 mieszkaniami socjalnymi.  
Zarząd Gospodarki Komunalnej był odpowiedzialny za relokację lokatorów z przeznaczonych do 
rozbiórki dwóch budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Mińsku Mazowieckim przy  
ul. Warszawskiej 250, opróżnienie przeznaczonych do rozbiórki budynków wielorodzinnych 
zlokalizowanych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 4 i ul. Warszawskiej 82.  
Zarząd Gospodarki Komunalnej był również odpowiedzialny za przemieszczenie lokatorów mieszkań 
komunalnych spełniających kryteria socjalne z innych lokalizacji do nowych budynków na osiedlu przy 
ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego. W kilku przypadkach wymagało to przeprowadzenia postępowań 
sądowych, których zwieńczeniem będą eksmisje w 2019 roku.  
 
W 2018 roku zostały zwolnione i ponownie zasiedlone lokale w wyniku: 
1) śmierci najemców – 2 szt.; 
2) eksmisji – 4 szt.; 
3) dobrowolnego opuszczenia lokalu – 5 szt.; 
4) zamiany – 8 szt. 
 
 W 2018 roku złożono 81 wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, z tego 58  
o lokal komunalny i 23 o lokal socjalny. Na uzupełniającej liście do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego znalazło się 10 wnioskodawców i tym samym do końca 2018 roku na liście znajdowały 
się 34 osoby, w tym 8 rodzin oczekujących na lokal socjalny. 
 W 2018 roku podpisano 66 nowych umów z najemcami lokali wchodzących w skład zasobu 
mieszkaniowego miasta, w tym:  
1) 46 umów na lokale socjalne; 
2) 11 umów na lokale komunalne; 
3) 9 umów na lokale zamienne. 

 

D. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki  
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki w obowiązującym brzmieniu 
przyjęty został Uchwałą Nr XVII.189.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki. 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem o charakterze strategicznym, 
zawierającym szczegółową analizę energetyczną stanu miasta na rok bazowy 2010, pod kątem 
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 z 
redukcją 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 2018 roku sporządzony został raport z wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki w latach 2016-2017. 

 
Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki został 

opracowany na podstawie danych znajdujących się w dyspozycji Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, 
danych statystycznych GUS oraz dokumentów planistycznych miasta, a także danych pozyskanych od 
interesariuszy na temat podjętych działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej. 

Dokonano analizy wielkości zużycia nośników energii na terenie miasta oraz emisji CO2 
wynikającej z tytułu zużycia energii. Stwierdzono tendencję wzrostową w zapotrzebowaniu na paliwa 
transportowe oraz paliwa gazowe względem analiz dokonanych dla roku bazowego 2010. Wynika to  
z rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.  

Względem roku bazowego zmalało natomiast zapotrzebowanie na energię elektryczną, co 
może być związane m.in. ze stosowaniem bardziej energooszczędnych sprzętów, a także  
z podejmowaniem działań racjonalizujących zużycie energii (np. termomodernizacje budynków). 

Działania zrealizowane w latach 2016 – 2017 pozwoliły zredukować emisję CO2  
o przynajmniej 284,72 Mg/rok, co stanowi ok. 3% założonego celu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki.  

Intensyfikacja realizacji zaplanowanych w PGN działań oraz kontrola nad jednostkami 
podległymi w zakresie stopnia ich realizacji, a także perspektywy w zakresie możliwości uzyskania 
dofinansowania na wymianę kotłów oraz poprawę efektywności energetycznej pozwalają zakładać, iż 
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działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą w stanie spełnić 
określony efekt ekologiczny w najbliższych latach. 

 

E. 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 r. w sprawie uchwalenia 
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki.  
 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 2018 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.  
 Miasto realizowało projekt pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim - I etap" współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach którego realizowana była część kanalizacji 
deszczowej w ulicy Jaśminowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Grochowskiej, 
Konopki i Osiedlowej. 
 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 2152,42 mb i sieci kanalizacji sanitarnej  
o długości 2103,89 mb w ulicach: Skrzyneckiego, Wyszyńskiego, Sportowej, Dąbrówki, Łąkowej, 
Osiedlowej, Siedleckiej, Jaśminowej, Broniewskiego, Klimaszewskiego, Licealnej za łączna kwotę 
2.568.308,21 zł.  
 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: Mickiewicza, Wiejskiej, Toruńskiej, Królowej Jadwigi, budowy sieci 
wodociągowej od wodociągu od ulicy Chróścielewskiego do ulicy Kolejowej przez teren PKP oraz 
budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ulicy Klonowej. 
 W 2018 roku PWiK Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie w kwocie 7.259.360,21 zł na zadania 
dotyczące budowy sieci kanalizacji wodociągowej i sanitarnej: na terenie osiedla Warszawska 250, 
Warszawskie Przedmieście, Osada Leśna, ulicy Karpackiej, Huberta, Sosnkowskiego, Mleczarskiej, 
Grochowskiej, 1 PLM Warszawa, Maczka, Sylwestrowicza oraz na zadanie polegające na budowie 
stacji Uzdatniania Wody przy ul. Mireckiego. W ramach dofinansowanych inwestycji wybudowanych 
zostało 3,845 km sieci i podłączono do nich 431 osób, osiągając w ten sposób rezultaty założone  
w projektach. 
 
b) cel operacyjny: Osiągnięcie lepszej jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia emisji 
pyłów i odorów. 
 W 2018 roku w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę 
urządzeń grzewczych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” (RPO WM 2014-2020) miasto 
przeprowadziło wśród mieszkańców nabór wniosków o dofinansowanie wymiany piecy. 
              W ramach projektu zaplanowano zamontowanie 69 szt. nowych kotłów o łącznej mocy 1,49 
MW. Planowane do osiągnięcia dla tego przedsięwzięcia efekty to: szacowany roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych - 237,70 tony równoważnika CO2, redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 – 
99,67%. Wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. 
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 W 2018 roku rozpoczęły się również prace projektowe dotyczące budowy oświetlenia 
ulicznego w ul. Warszawskiej oraz remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta nie 
obejmującego ul. Warszawskiej oraz opraw LED zamontowanych na terenie miasta.  
 W trakcie roku Straż Miejska podejmowała doraźne działania, reagując na zgłaszane przez 
mieszkańców podejrzenia spalania odpadów w kotłowniach lub paleniskach. Przeprowadzono 115 
kontroli, w trakcie których ujawniono 4 przypadki spalania odpadów w piecach c.o., nałożono 2 
mandaty, 2 osoby pouczono. 
 
 Miasto aktywnie działa na rzecz zmniejszenia niskiej emisji powstałej na skutek komunikacji 
liniowej poprzez rozwój komunikacji miejskiej oraz stosowanie atrakcyjnych ulg zachęcających do 
pozostawienia samochodów osobowych i korzystania z komunikacji autobusowej. Komunikacja 
miejska działa od stycznia 2018 roku. Przejazdy są bezpłatne m.in. dla posiadaczy Mińskiej Karty 
Mieszkańca, dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia ukończenia 21 roku 
życia, zasłużonych krwiodawców, inwalidów I grupy, inwalidów wojennych i wojskowych.  
 Od 1 stycznia 2018 roku w mieście działa Strefa Płatnego Parkowania, która swym obszarem 
obejmuje obecnie ścisłe centrum miasta. Głównym celem jej wprowadzenia było zapewnienie jak 
najczęstszej rotacji pojazdów na parkingach miejskich. Strefa Płatnego Parkowania jest obsługiwana 
przez 47 parkometrów oraz 2 osoby kontrolujące. Od momentu funkcjonowania płatnych miejsc 
parkingowych w sposób widoczny zwiększyła się liczba wolnych miejsc do zaparkowania oraz dzięki 
uspokojeniu ruchu w centrum miasta w większym stopniu przywrócono przestrzeń dla pieszych. 
Dostrzegalne jest zmniejszenie ruchu komunikacyjnego, jak również mniejsza jest ilość pojazdów 
parkujących w centrum spoza terenu Mińska Mazowieckiego. Duże zainteresowanie komunikacją 
miejską świadczy również o zmianie nawyków kierowców, którzy coraz chętniej korzystają  
z transportu miejskiego. 
 Na jakość powietrza wpływa także coroczne czyszczenie ulic na mokro wykonywane przez 
Zarząd Gospodarki Komunalnej. Czyszczeniu poddaje się ok. 110 km dróg w częstotliwości około 37 
razy w roku. Zmywanie ulic znacząco redukuje zanieczyszczenia pod względem ich ilości, jak i składu 
fizykochemicznego.  
 
 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Mińsku Mazowieckim swoimi 
działaniami w 2018 roku wspierało realizację zadań na rzecz ograniczenia emisji substancji oraz 
osiągnięcia lepszej jakości powietrza. Wykonano zadania inwestycyjne polegające na budowie 
przyłączy cieplnych do istniejących bądź nowych odbiorców o długości 1054,5 mb za łączną kwotę 
920.600 zł netto (budynek przy ul. Wyszyńskiego/Kościuszki, przy ul. Dąbrówki 9, ul. 1 PLM Warszawa 
8A,  ul. Warszawskiej, ul. Kazikowskiego, ul. Konstytucji 3 Maja 6, budynek Szpitala Powiatowego, 
stacji dializ i magazynu na terenie SPZOZ).  
 Ponadto wykonano przebudowę sieci cieplnej przy ul. Dąbrówki o długości 48 mb  
i wyremontowano sieć ciepłowniczą przy ul. Stanisławowska/Kopernika/Warszawska o długości 77,8 
mb. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. na realizację projektu „Budowa 
elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt projektu kształtuje się na poziomie 
26.850.000 zł (bez VAT), kwota dofinansowania wyniesie 11.328.680 zł. W 2018 roku ze środków 
własnych wydatkowano 60.283 zł. 
 
 W 2018 roku opracowany został również dokument pn. „Program ograniczenia niskiej emisji 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki”, którego głównym celem 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. Program został przyjęty 
Uchwałą Nr VI.43.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Realizacja programu będzie 
odbywać się poprzez cele cząstkowe: akcje informacyjne uświadamiające mieszkańcom miasta 
zagrożenia środowiskowe wynikające z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej  
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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. 

 
c) cel operacyjny: Minimalizacja wytwarzania oraz składowania odpadów oraz osiągnięcie 
maksymalnych poziomów odzysku odpadów. 
 W roku 2018 zdemontowanych i przekazanych do utylizacji zostało 3651 m2,  
tj. 43,816 Mg pokryć dachowych wykonanych z płyt cementowo – azbestowych, w różnym stopniu 
uszkodzenia. Na powyższe zadanie miasto uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 8089,86 zł, pozostałą kwotę realizacji 
zadania w wysokości 10.365,44 zł pokryto z budżetu miasta. O dofinansowanie zadania mogli ubiegać 
się mieszkańcy miasta będący właścicielami nieruchomości, na których nie była prowadzona 
działalność gospodarcza. 
 Na bieżąco gromadzone są informacje o liczbie, rodzaju i miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest poprzez aktualizację Bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. Ponadto miasto zawarło umowę warunkową na realizację zadań 
wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest wraz z oceną ich stanu technicznego oraz wprowadzania danych do 
Bazy azbestowej. Niestety w związku z przekształceniami organizacyjnymi Ministerstwa Rozwoju  
w Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, corocznie ogłaszany konkurs na tego typu zadania  
w 2018 roku nie odbył się. W 2019 roku miasto przystąpiło do konkursu i uzyskało dofinansowanie na 
powyższy cel. 

 
 Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta, 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. 
 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 między innymi 
odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.   
          Zapisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na podmiot odbierający 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz na podmiot prowadzący punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
między innymi odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych.  
 Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 
– 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 Miasto Mińsk Mazowiecki w 2018 roku wchodziło w skład 
rejonu ostrołęcko–siedleckiego, w którym wskazane są 3 regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych. Z związku z powyższym w 2018 roku odebrane z obszaru miasta odpady 
zielone trafiały do instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
prowadzonych przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Siedlcach - linia sortowania zmieszanych 
odpadów komunalnych i kompostownia pryzmowa w Woli Suchożebrskiej, gm. Suchożebry oraz MPK 
PURE HOME Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce – sortownia zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów 
ulegających biodegradacji w miejscowości Ławy, gm. Rzekuń. 
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 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 r. 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 

 
 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 oraz  
w szkołach miejskich na zajęciach lekcyjnych. Szczegółowe informacje są również zamieszczane  
w gazecie samorządowej MIM oraz na stronie internetowej miasta. 
 
d) cel operacyjny: Zapobieganie skutkom awarii przemysłowych. 
 W 2018 roku miasto zakończyło realizację projektu pn. "Budowa systemu ostrzegania  
i alarmowania ludności o zagrożeniach". Zadanie zostało dofinansowane w ramach RPO WM 2014-
2020 w kwocie 239.844,72 zł . W ramach inwestycji wykonano: projekt techniczny budowy systemu 
ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta obejmujący  instalację  9 punktów alarmowych, 
1 syreny elektronicznej, 1 stacji pogodowej,  1 detektora do wykrywania skażeń chemicznych,  
1 detektora do wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz centrali sterująco-kontrolnej.  
 W ramach projektu zapewniona została także dostawa, instalacja i konfiguracja 
oprogramowania, niezbędnych podzespołów punktów alarmowych (syren elektronicznych, anten, 
urządzeń sterujących, radiotelefonów, urządzeń zasilających itp.) oraz integracja systemu na szczeblu 
miejskim, z systemem województwa mazowieckiego zgodnie z uznanymi standardami i normami  
w dziedzinie  łączności radiowej, energetyki, informatyki i telekomunikacji. 

  
2) cel szczegółowy: Ochrona zasobów środowiska i krajobrazu. 
a) cel operacyjny: Ochrona przyrody i krajobrazu. 
 W 2018 roku miasto zakończyło projekt pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni  
w centrum Mińska Mazowieckiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinansowania uzyskanego z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 2.812.085,23 zł, przy całkowitym koszcie realizacji 
projektu 3.899.207,85 zł. Celem projektu było kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie 
terenów zieleni miejskiej w Mińsku Mazowieckim: w parku miejskim, na Placu Stary Rynek, wzdłuż 
ulic Piłsudskiego i Kościuszki, Konstytucji 3 Maja, na skwerze gen. Piaseckiego, targowisku miejskim, 
przy płatnym parkingu naprzeciwko budynku Starostwa Powiatowego. W ramach prac został 
wykonany remont i przebudowa alei parkowych, co przyczyniło się do poprawy komunikacji w parku.  
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Rozebrana została, zlokalizowana na terenie parku nieczynna oczyszczalnia ścieków, a teren po niej 
zagospodarowano nową zielenią. Dodatkowo w ramach projektu wykonano prace utrzymaniowe 
brzegów rzeki Srebrnej, na odcinku od jazu w ciągu ulicy Budowlanej do kładki łukowej  przy stawie 
parkowym wraz z odnogą wzdłuż ulic Ogrodowej i Kościelnej. 
 W związku z prowadzonymi inwestycjami Zarząd Gospodarki Komunalnej sporządził 
inwentaryzację drzew ulicznych w pasie drogowym ulicy Kościuszki pomiędzy ul. Warszawską  
a ul. Jana Pawła II oraz przy parkingu zlokalizowanym przy ul. Kościuszki. 
 Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał projekty i koncepcje: obsadzeń kwiatowych 
(wiosennych i letnich) donic, kwietników i rond, obsadzeń kwiatowych nowych kwietników w parku 
miejskim, obsadzenia zieleńców przy ul. Bocznej, ul. Sosnowej, obsadzenia donic z ławkami na  
ul. Piłsudskiego, rzeźby kwiatowej i kwietnika w parku miejskim, obsadzenia różami okrywowymi 
zieleńców w pasach drogowych ulic: Żwirowej, Spółdzielczej, Chrobrego, Daszyńskiego, 
Kazikowskiego, Chełmońskiego, 11 Listopada, Szczecińskiej, Topolowej i Parkowej, obsadzenia 
roślinami sezonowymi donic, kwietników i rond, obsadzenia zieleńca przy ul. Litewskiej.  
 Zgodnie ze sporządzonymi projektami wykonane zostały następujące prace: obsadzenia 
kwiatowe (wiosenne i letnie) donic, kwietników i rond, obsadzenia kwiatowe nowych kwietników w 
parku miejskim, obsadzenia zieleńców przy ul. Bocznej i Sosnowej. 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. W ramach zachęcania społeczności 
lokalnej do działań na rzecz utrzymania walorów przyrodniczych terenów miasta, Zarząd Gospodarki 
Komunalnej pielęgnował nasadzenia krokusów w pasie ul. Bulwarnej i na brzegach rzeki Srebrnej 
wykonane w 2017 roku w ramach akcji „krokusjada”, przez dzieci ze szkół podstawowych Nr 1 i 4 oraz 
z przedszkola „Świat odkrywców”. 
 
3) cel szczegółowy: Racjonalne gospodarowanie środowiskiem  
a) cel operacyjny: Usprawnienie zarządzania środowiskiem 
 W 2018 roku opracowany został dokument strategiczny pn. „Miejski Plan Adaptacji  
do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030 z perspektywą do roku 2090.” 
Dokument został opracowany przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju.  
 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”). Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030 z 
perspektywą do roku 2090 przyjęto Uchwałą Nr IV.31.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
21 stycznia 2019 r. 

 

F. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2018 rok 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
w Mińsku Mazowieckim na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII.365.2018 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2018 rok. Na 
realizację programu przewidziano kwotę 140.000 zł. Kwota ta została przeznaczona w szczególności 
na: 
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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 kastracje wolno żyjących kotów – 
30.000 zł; 
4) inne wydatki – 5000 zł. 
 W 2018 roku odłowiono 44 psy zgłoszone przez mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki jako 
bezdomne: 
1) 42 psy zostały adoptowane; 
2) 1 pies został poddany eutanazji; 
3) 1 pies uciekł z kojca na terenie PSZOK w Mińsku Mazowieckim. 
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 2018 roku wyniósł 19.367,39 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.6140.6.2018 pod tytułem: „Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmianie na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”; 
2) umowę nr GK.6140.7.2018 pod tytułem: „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację 
albo kastrację wolno żyjących kotów na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”. 
Umowy zostały zawarte dnia 11 kwietnia 2018 roku z Fundacją Międzynarodowy Ruch na Rzecz 
Zwierząt – Viva! w Warszawie i obejmowały termin realizacji od dnia 13 kwietnia 2018 roku do dnia 
31 grudnia 2018 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 3413,6 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 7 września 2018 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 
6 kotów wolno żyjących.  
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G. Program „Rodzinny Mińsk”  
 

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

Celami programu są: tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej; 
promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku; wzmacnianie rodziny 
wielodzietnej i przeciwdziałanie jej wykluczeniu; wyrównanie szans rozwojowych i życiowych dzieci  
i młodzieży z rodzin wielodzietnych; uwzględnianie zasady tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin 
z dziećmi jako priorytetowej w działaniach władz Miasta; propagowanie informacji o ofercie usług dla 
rodzin wielodzietnych. 

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 2018 roku złożonych zostało 58 nowych wniosków o wydanie Mińskiej Karty Dużej 

Rodziny. W sumie na dzień 31 grudnia 2018 r. Mińską Kartę Dużej Rodziny posiadały 433 rodziny,  
a w ramach tych rodzin 2138 osób. Pokazuje to stały wzrost liczby osób zainteresowanych 
posiadaniem Mińskiej Karty Dużej Rodziny. W 2017 roku kartę posiadało 375 rodzin, a w ramach nich 
1855 osób. 

W 2017 roku liczba partnerów programu „Rodzinny Mińsk” wynosiła 59. Należą do nich 
podmioty deklarujące posiadaczom Mińskiej Karty Dużej Rodziny wieloprocentowe zniżki na 
oferowane przez nich towary, usługi. W 2018 roku liczba partnerów "Rodzinnego Mińska" zwiększyła 
się o cztery nowe podmioty. 

 Osoby posiadające Mińską Kartę Dużej Rodziny posiadają 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 niżej wymienionych jednostkach w 2018 roku kwoty ulg z tego tytułu wynosiły: 
1) Miejski Dom Kultury –  6052,50 zł; 
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji –  32.203,27 zł, 
3) Miejska Biblioteka Publiczna –  8,25 zł, 
4) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 2820,75 zł, 
5) Przedszkole Miejskie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 –  2276,50 zł, 
6) Przedszkole Miejskie Nr 3 – 2084 zł, 
7) Przedszkole Miejskie Nr 4 – 2523,11 zł,  
8) Przedszkole Miejskie Nr 5 – 3488,75 zł, 
9) Przedszkole Miejskie Nr 6 - 2722,75 zł. 

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińska Mazowieckiego z dnia 27 
czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w 2018 r. ulga dla rodzin wielodzietnych wyniosła: 114.911,50 zł. 

Kwota ulg udzielonych przez miejskie jednostki organizacyjne w 2018 roku wyniosła: 
54.179,88 zł, a w 2017 roku – 56.001,80 zł. Natomiast kwota ulg udzielonych rodzinom 
wielodzietnym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi była w 2018 roku ponad 
dwukrotnie wyższa niż w 2017 roku (43.467,50 zł). Łączna kwota ulg w 2017 roku wyniosła 99.469,30 
zł, zaś w 2018 roku 169.091,38 zł. 
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2 września 2018 roku w naszym mieście podczas Pikniku Sportowo-Rekreacyjnego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji pod hasłem „po Mundialowy Piknik Sportowy” świętowany był uroczyście 
Piąty Miński Dzień Rodziny.  

 

H. 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 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2017-2021. 

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, 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.  

W roku 2018 kontynuowano działalność funkcjonującego w strukturach MOPS Klubu 
Integracji Społecznej „Aktywni”.  

W ramach działalności Klubu prowadzone były prace społecznie użyteczne. Łącznie do prac 
skierowano 24 osoby bezrobotne, liczba osób wykonujących prace była ruchoma. Ostatecznie prace 
społecznie użyteczne zakończyło 11 osób. Wypracowano łącznie 4860 godzin, a ich koszt stanowił 
kwotę 39.836 zł. 
Prace wykonywane były w następujących miejskich jednostkach organizacyjnych: 
1. Miejski Dom Kultury – łącznie 10 osób bezrobotnych  (proste prace porządkowe wokół i wewnątrz 
obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin), 
2. Muzeum Ziemi Mińskiej – łącznie 7 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”). 

W związku z realizacją celu operacyjnego dotyczącego pomocy osobom zagrożonym 
bezdomnością i bezdomnym w 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał osobom 
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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 2017 r. do schroniska 
skierowanych zostało 19 bezdomnych, w 2018 - 20 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. Pracownik 
socjalny składał propozycje osobom bezdomnym skierowania do schroniska. 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 w okresie od 
stycznia do czerwca 2018 roku pomocą objęto 495 osób, zaś w okresie od października do grudnia 
2018 roku 452 osoby. 

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

dzieci i młodzieży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku w ramach resortowego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej realizował program „Asystent Rodziny 2018”. 
Program realizowało 2 asystentów pracujących łącznie z 25 rodzinami, w których pozostawało 54 
dzieci. Z 10 rodzinami zakończono pracę. 

 Ponadto w ramach realizacji projektu socjalnego „Poradnictwo specjalistyczne STOP 
przemocy” został utworzony Miejski Punkt Konsultacyjny prowadzący poradnictwo medyczne, 
prawne, rodzinne oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie z poradnictwa 
specjalistycznego skorzystało 312 osób, udzielono 314 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 2018 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 zależnych, mieszkających z dorosłymi 
opiekującymi się nimi dziećmi, potrzebujących częściowego 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. 

 
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 13 nowych inwestycji drogowych oraz 42 kamery monitorujące życie w mieście. Ich 
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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 rozwijają świadomość społeczną oraz pogłębiają 
wiedzę na temat skutecznego przeciwdziałania problemom społecznym.  

 

I. Program Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lat 2016-2018  
 

„Program Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016- 2018" został 
przyjęty Uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr XV.151.2016 z dnia 14 marca 2016 roku  
w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016- 
2018". Jego koordynowaniem, monitorowaniem i realizacją zajmuje się w Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

Program adresowany jest do rodzin z dziećmi przeżywającymi 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 i ma na celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę  
z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 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 – Podnoszenie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych rodziny oraz promowanie jej prawidłowego modelu realizowano następujące 
zadania:  
1) Doskonalenie form pracy socjalnej z rodziną - Pracownicy socjalni zastosowali szereg działań 
wspierających i aktywizujących do pozytywnych zmian objęte pomocą rodziny. Praca socjalna 
realizowana była w szczególności poprzez wizyty w środowisku oraz współpracę ze służbami 
działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 
 W ramach współpracy w realizowaniu zadania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa" oraz Polskim 
Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów zrealizował 2 projekty: „Punkt Wsparcia Rodziny" oraz 
Mińska Akademia Seniora „Aktywni 55+". Realizacja projektu pn. „Punkt Wsparcia Rodziny” 
przyczyniła się do rozszerzenia oferty pomocowej na terenie miasta adresowanej do osób/rodzin  
z dziećmi mających problemy z pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczej, objętych między 
innymi wsparciem asystenta rodziny (12 rodzin). Udział tych osób w warsztatach „Akademia 
Kompetentnego Rodzica" miał wpływ na podniesienie ich kompetencji rodzicielskich oraz 
kształtowanie stabilnego i trwałego środowiska rodzinnego, zaś wiedza prawno-finansowa zdobyta 
na treningu „Bez zadłużenia" pozwoliła na refleksję dotyczącą ich sytuacji finansowej, 
gospodarowania własnymi środkami i terminowego reagowania w sytuacjach kryzysu, zadłużenia czy 
windykacji.  
 W ramach działalności Punktu Wsparcia Rodziny odbywało się także: poradnictwo 
psychologiczne, obejmujące relacje rodzinne, komunikację wewnątrzrodzinną, role w rodzinie, 
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wartości rodziny i jej poszczególnych członków (udzielono 20 porad) oraz poradnictwo pedagogiczne 
obejmujące wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic-dziecko, wspomaganie 
rozwoju dziecka (udzielono 28 porad), poradnictwo prawne w szczególności z obszaru prawa 
rodzinnego i opiekuńczego (udzielono 24 porady), poradnictwo doradcy zawodowego zmierzające do 
nabycia umiejętności przez poszczególnych członków rodziny do aktywnego poszukiwania 
zatrudnienia (udzielono 14 porad). Łącznie udzielono 86 porad. Rodziny zostały objęte 
zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem jakie oferował Program Wspierania Rodziny 
zapewniający pomoc wspomagającą prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Łącznie w projekcie wzięły 
udział 34 osoby. 
 W ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej zostały przeprowadzone działania 
profilaktyczne skierowane do dzieci i rodziców - „Książka ma MOC", „Piknik rodzinny", „Mamo 
pomyśl o sobie", „Drzewo genealogiczne czyli historia mojej rodziny" w formie 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 udział wzięło 138 osób. 
 W roku 2018 pracą socjalną objęto 1296 osób w 572 rodzinach (o 35 rodzin więcej niż w roku 
ubiegłym). 
 
2) Zapewnienie opieki ze strony asystenta rodziny - Głównym celem pracy asystenta było 
wspomaganie i towarzyszenie rodzinie przeżywającej trudności w zapobieżeniu odebrania dzieci  
i umieszczeniu ich w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka. 
 
3) Monitorowanie rodzin niewydolnych wychowawczo - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu 
ochrony praw dziecka prowadził działania zmierzające do zabezpieczenia potrzeb dziecka 
przebywającego w rodzinie zagrożonej kryzysem bądź przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej.  
 W 2018 roku pracownicy socjalni zdiagnozowali 36 rodzin mających problemy w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowywało się 75 dzieci, z tego 14 rodzin było 
objętych wsparciem asystenta rodziny oraz 26 rodzin wymagających prowadzenia monitoringu przez 
pracownika socjalnego (z tego 10 rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny). W tych 
rodzinach wychowywało się 56 dzieci. Pracownicy socjalni wskazali także 2 rodziny zagrożone 
umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, w których wychowywało się 3 dzieci. 
 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. 
 
4) Ustanowienie w razie potrzeby rodzin wspierających dla rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie dla nich szkoleń - 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". 
 
5) Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, treningu umiejętności wychowawczych, 
terapii rodzinnej i mediacji. W okresie od lipca do grudnia 2018 roku psycholog współpracował z 65 
osobami wymagającymi pomocy psychologicznej. W tym czasie zostało przeprowadzonych 328 
konsultacji psychologicznych. Tematy podejmowane w pracy psychologicznej oscylowały przede 
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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. 
 W ramach realizacji celu szczegółowego 2 – Wspieranie rodziny znajdującej się w trudnej 
sytuacji socjalno–bytowej realizowano następujące zadania:  
1) Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom ubogim - 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 2018 pomocą społeczną objęto łącznie 679 rodzin, w tym udzielono następujących 
form pomocy: 
a) zasiłki stałe w 2018 roku otrzymało 142 osoby: 107 to osoby samotnie gospodarujące, a 35 osób 
pozostawało w rodzinie. Ogólna liczba udzielonych świadczeń tego typu wyniosła 1358, w tym 1035 
świadczeń wypłacono osobom samotnym i 323 osobom w rodzinach, 
b) zasiłki okresowe w 2018 roku otrzymało 12 osób, wypłacono 40 zasiłków okresowych, 
c) z zasiłków celowych skorzystało 565 rodzin, 
d) stypendia szkolne w 2018 roku wypłacono 160 uczniom mińskich szkół, 
e) zakupiono 160 paczek świątecznych dla dzieci. 
 Dominującymi powodami udzielania osobom i rodzinom wsparcia świadczeń pomocy 
społecznej było bezrobocie, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
alkoholizm. 
 W 2018 roku udzielono 3408 dodatków mieszkaniowych oraz 477 dodatków energetycznych. 
W 2018 roku udzielono 21.089 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
a) urodzenia dziecka - 88, 
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 837, 
c) samotnego wychowywania dziecka - 1019, 
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 1021, 
e) rozpoczęcia roku szkolnego - 1175, 
f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 194, 
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2611, 
h) świadczenia rodzicielskie - 1081 świadczeń, 
i) świadczenie „Za życiem" - naliczono 4 świadczenia na kwotę 16.000 zł, 
j) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 353 zapomogi, 
k) świadczenie pielęgnacyjne - naliczono 1414 świadczeń, 
l) zasiłek dla opiekuna - 24 zasiłki, 
ł) specjalny zasiłek opiekuńczy - 275 zasiłków, 
m) zasiłek pielęgnacyjny - 8032 zasiłki, 
n) w programie Dobry start wypłacono 5294 świadczeń na kwotę 1.587.000 zł.  
W 2018 roku wypłacono 52.971 świadczeń wychowawczych dla 4674 dzieci, ponadto w 2018 roku 
naliczono 3592 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydano 275 decyzji. 
 W porównaniu do 2017 roku zmniejszyła się liczba rodzin objętych pomocą społeczną,  
w 2017 roku było to 720 rodzin, a w 2018 roku 679 rodzin. Zmniejszyła się również liczba dodatków 
mieszkaniowych i dodatków energetycznych, świadczeń wychowawczych oraz  dodatków do zasiłku 
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
świadczeń „Za życiem”, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków dla opiekunów i specjalnych 
zasiłków opiekuńczych. Wzrosła natomiast liczba dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka, 
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania, świadczeń rodzicielskich, świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych. 
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2) Realizacja programu Pomoc Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020 - 
w roku 2018 liczba dożywianych dzieci wyniosła 349 (w 2017 roku – 411 dzieci). Dzieci objęte tą 
formą pomocy zazwyczaj pochodziły z rodzin niepełnych bądź wielodzietnych, dotkniętych 
bezrobociem, długotrwałą chorobą lub niepełnosprawnością. 
3) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - w 2018 roku 593 uczniom mińskich szkół 
wypłacono stypendium szkolne za osiągnięcia w nauce i w sporcie. W roku 2018 nie było uczniów 
objętych pomocą w formie wyprawki szkolnej, ale wszyscy uczniowie klas I-VII korzystali  
z darmowych podręczników zakupionych w ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Ponadto w 2018 r. w ramach Programu „Dobry start" wsparciem finansowym zostało objętych 3780 
rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 160 uczniom mińskich szkół wypłacił stypendium szkolne 
o wartości - 145.689,30 zł. 
 
 W ramach realizacji celu szczegółowego 3 – Wspieranie form organizacji wolnego czasu 
służących umacnianiu więzi rodzinnych realizowano następujące zadania: 
1) Organizowanie festynów, imprez rekreacyjno–sportowych, w tym Mińskiego Dnia Rodziny,  
wspieranie działań mających na celu organizację czasu – w 2018 roku zorganizowanych zostało 25 
imprez dedykowanych rodzinom oraz 6 imprez lokalnych na rzecz dzieci. Na terenie miasta działa 
jedna placówka wsparcia dziennego - Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii im. Św. 
Franciszka z Asyżu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej do której w 2018 roku uczęszczało 20 dzieci. 
Ogółem w mieście w 2018 roku działało 10 świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, z których 
korzystało 232 dzieci. W 2018 roku oddano do użytku 1 obiekt sportowo-rekreacyjny. 
2) Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży - w 2018 roku Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w pokryciu kosztów wypoczynku letniego dla dzieci 
i młodzieży. W okresie wakacyjnym z wypoczynku letniego w Lubiatowie skorzystało 33 dzieci, w tym 
25 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. 
 
 W ramach realizacji celu szczegółowego 4 – Współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej oraz umożliwienie im powrotu do rodzin biologicznych realizowano następujące zadania: 
1) Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej - w 2018 
roku w pieczy zastępczej przebywało łącznie 57 dzieci z Mińska Mazowieckiego, w tym w 2018 roku 
zostało tam umieszczonych 7 dzieci. Głównymi przyczynami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 
były: niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodziców, uzależnienia, śmierć lub choroby 
uniemożliwiające właściwe realizowanie władzy rodzicielskiej przez dorosłych. 
2) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz powrotu dziecka z pieczy 
zastępczej do rodziny biologicznej - w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyli 5-krotnie w zespołach okresowej oceny sytuacji 
dziecka przebywającego w pieczy zastępczej organizowanych przez placówki opiekuńczo-
wychowawcze, 4-krotnie w zespołach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Pracownicy socjalni współpracowali  
z koordynatorami pieczy zastępczej działającymi w powiecie realizując działania mające na celu 
umożliwienie powrotu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 
3) Współpraca z rodziną biologiczną w zakresie tworzenia planu pracy zbieżnego z planem pomocy 
dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej - współpraca specjalistów: pracowników socjalnych, 
asystentów i koordynatorów pieczy zastępczej z rodziną biologiczną miała na celu działania 
zmierzające do zmiany funkcjonowania rodziców, wyeliminowania 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. 
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J. 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 w  sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020  
w mieście Mińsk Mazowiecki. 
 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 realizacji celu szczegółowego 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 2017. 
2) Działania profilaktyczno-wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży z zakresu zapobiegania 
cyberprzemocy, agresji i uzależnieniom realizowane na terenie miasta w szkolnych świetlicach 
opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach i klubach dla dzieci i młodzieży, w tym 
socjoterapeutycznych. Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutycznych w 
2018 roku wynosiła 10, liczba osób (dzieci i młodzieży) objętych pomocą w ramach działalności 
profilaktyczno-edukacyjnej - 2766. 
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). 
 
 W ramach realizacji celu szczegółowego 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 2018 roku pracownicy socjalni 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wszczęli 10 procedur „Niebieskie Karty". 
2) Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej - w 2018 roku przemoc w rodzinie stanowiła powód 
przyznania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie decyzji 18 rodzinom, w których pozostawały 
53 osoby. 
3) Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - pracą 
socjalną z powodu przemocy w rodzinie objęto 125 rodzin. 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  
w 2018 roku wyniosła 137. Osoby uwikłane w sytuacje przemocy w rodzinie (w rodzinie obecnej lub 
rodzinie pochodzenia) stanowiły około 27% wszystkich osób korzystających z pomocy 
psychologicznej, obejmującej indywidualne konsultacje psychologiczne, uczestnictwo w grupach 
roboczych, a także wspieranie pracowników socjalnych i asystentów rodziny w czasie wizyt  
w środowisku. W 2018 roku odbyło się także dziewięć 2-godzinnych spotkań Samopomocowej grupy 
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
5) Realizacja projektu socjalnego „Poradnictwo specjalistyczne STOP przemocy", w ramach którego 
funkcjonował Miejski Punkt Konsultacyjny. 
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6) Opracowanie i publikacja na stronie internetowej MOPS oraz w Tygodniku Nowy Dzwon 
artykułów: „Zaniedbanie to także przemoc" (publikacja 25 lipca 2018 r.) i „Przemoc wobec Seniora" 
(publikacja 16 października 2018 r.) 
7) Opracowanie projektu „Bezpieczna rodzina" i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu  
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 
Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Edycja 2019". 
8) Zadanie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie, realizowane było również przez: 
a) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w 2018 roku 14 osób uwikłanych  
w przemoc zostało zgłoszonych do objęcia procedurą leczenia odwykowego. W ramach działalności 
Mińskiego Centrum Profilaktyki z pomocy w związku z problemem przemocy w rodzinie skorzystało 
230 osób. 
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zapewniające dostęp do 
poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz do mediacji rodzinnych. 
c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który okresowo zapewnił 
schronienie 1 osobie z terenu miasta. Ponadto udzielono wsparcia w formie porad, konsultacji, 
wsparcia psychologa - 9 osobom zgłaszającym problem przemocy w rodzinie. 
d) 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. 
 
 W ramach realizacji celu szczegółowego 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 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Cztery osoby z terenu miasta przystąpiły 
do programu, w 50% spotkań uczestniczyły 3 osoby. 
2) Interwencje w środowisku w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" - w 2018 roku podjęto w 102 
rodzinach. W 83 przypadkach procedura została wszczęta przez Policję, 15 „Niebieskich Kart" zostało 
sporządzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 3 przez placówki oświatowe i 1 
przez ochronę zdrowia. Ponadto w 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził 23 procedury 
rozpoczęte w 2017 roku. 
3) W 2018 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 12 spotkań. 
4) W 2018 roku powołano 85 grup roboczych. Grupy robocze odbyły 279 spotkań. Osoby stosujące 
przemoc każdorazowo były informowane o możliwości uczestniczenia w programach korekcyjno-
edukacyjnych. 
 

K. 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 r.  
w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 
2015-2020”. 
 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 2018 roku w ramach programu realizowane były działania zawarte w projekcie 
Stowarzyszenia „Perspektywa” – „Mińska Akademia Seniora – Aktywni 55+”. Zadaniem projektu było 
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stworzenie ludziom starszym warunków do aktywizacji, integracji i utrzymania ich kontaktów ze 
środowiskiem. Istotnym zadaniem było również podniesienie świadomości seniorów na temat 
znaczenia aktywności fizycznej i racjonalnego żywienia w celu spowolnienia procesu starzenia się  
i przeciwdziałania jego skutkom.  
 W realizacji projektu „Mińska Akademia Seniora – Aktywni 55+” udział wzięły 54 osoby  
w wieku 56 do 81 lat. W działania zaangażowanych było również 8 wolontariuszy ze szkoły średniej. 
 W roku 2018 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 27 czerwca 2018 r. i 4 lipca 2018 r. odbyły się 2-godzinne warsztaty na temat zdrowego 
żywienia. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 33 seniorów, a w drugim 32 seniorów. Zajęcia 
umożliwiły zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej na temat zdrowego żywienia  
i przygotowywania zdrowych posiłków. Pierwsze spotkanie obejmowało wiedzę teoretyczną, w tym 
piramidę zdrowego żywienia, natomiast drugie umożliwiło seniorom własnoręczne przygotowania 
pod okiem specjalistów zdrowych i smacznych potraw.  
2) Zajęcia rekreacyjno-sportowe – Nordic Walking. 
W miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień 2018 r. 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 30 osób. Celem powyższych zajęć było podniesienie sprawności psychofizycznej, 
promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród seniorów oraz integracja społeczna.  
3) Gimnastyka dla seniorów z elementami rehabilitacji „Zdrowy Kręgosłup”. 
Przez 2 miesiące, w lipcu i sierpniu 2018 r. przeprowadzono cykl 8 godzinnych zajęć dla seniorów  
w Klubie FIT&JOY. Zajęcia z gimnastyki prowadził profesjonalny instruktor, stosując również elementy 
rehabilitacji. Z gimnastyki łącznie skorzystało 37 osób.  
4) Aktywizacja kulturalna seniorów 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów zorganizowano wyjście do kina MUZA dla grupy 30 
osób. Zakupiono bilety na film wybrany przez seniorów „MAMMA MIA!”. Wspólne wyjście do kina 
sprzyjało nawiązywaniu relacji, miłemu zagospodarowaniu czasu wolnego oraz ubogaceniu 
kulturalnemu. 
5) Kampania społeczna „Seniorzy wśród nas”. 
W ramach kampanii w dniach 18 września i 2 października 2018 r. w Klubie Seniora odbyły się 
trzygodzinne spotkania seniorów, w których wzięło udział łącznie 37 osób. 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.  
6) Zajęcia taneczne „Roztańczone pokolenia”. 
Najbardziej oczekiwanymi przez seniorów spotkaniami były zajęcia taneczne. W dniach 13 i 27 
października 2018 r. odbyły się 2 warsztaty taneczne z cyklu „Roztańczone pokolenia”. W spotkaniach 
wzięło udział 8 wolontariuszy w ramach wolontariatu szkolnego oraz 33 seniorów. Zajęcia prowadził 
profesjonalny instruktor tańca w Klubie FIT&JOY. Celem działania była integracja międzypokoleniowa.
   

L. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2018 rok  
 
 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV.326.2017 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta 
Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. 
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 Program określa lokalną strategię prowadzenia działań związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od 
alkoholu i narkotyków. 

 
Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki w 2018 roku obejmowała następujące 
działania: 
1) W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią:  
a) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu/pijących szkodliwie  
i członków ich rodzin doznających szkód z tego powodu – w 2018 roku prowadzone były warsztaty 
zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej (w grupie tej uczestniczyło od 18 do 32 osób, w 2017 r. 
- od 21 do 25 osób) oraz warsztaty zdobywania praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez 
alkoholu i narkotyków (w tej grupie uczestniczyło od 15 do 21 osób, w 2017 r. - od 15 do 20 osób). 
Ponadto w Mińskim Centrum Profilaktyki przeprowadzono 2 edycje programu psychologicznej terapii 
dla skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych osób 
uzależnionych od alkoholu z terenu miasta. W każdej edycji obejmującej cykl 10 spotkań dotyczących 
nabywania umiejętności społecznych uczestniczyło od 3 do 8 osób; 
b) wdrażanie programów terapeutycznych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu lub 
od narkotyków – w 2018 roku prowadzony był program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej 
ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki). Program skierowany do młodzieży  
w wieku 15-19 lat miał na celu podniesienie poziomu rozumienia własnych działań oraz świadomości 
ich konsekwencji, zwiększenie poczucia mocy oraz wpływu na swoje zachowania i otaczającą 
rzeczywistość, a także zrozumienie znaczenia dzisiejszych działań w perspektywie przyszłości. Ogółem 
w programie tym uczestniczyło 6 osób (w 2017 r. od 8 do 9 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:  
a) prowadzenie wobec osób uzależnionych od alkoholu działań motywujących do podjęcia leczenia 
odwykowego – w 2018 roku do Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wpłynęły 52 wnioski o wszczęcie procedury mającej na celu zobowiązanie osób uzależnionych od 
alkoholu lub pijących szkodliwie do poddania się leczeniu odwykowemu (w 2017 roku - 62 wnioski). 
Wobec zgłoszonych do Komisji osób podejmowano  postępowanie, które obejmowało diagnozę 
sytuacji związanej z piciem, rozmowę motywującą do podjęcia leczenia i kierowanie do lekarzy 
biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (w 2018 roku Komisja 
skierowała 8 osób na badania przez biegłych, w 2017 roku 13 osób). Wobec 11 osób Komisja 
skierowała do Sądu Rejonowego wnioski o zobowiązanie ich do leczenia odwykowego (2017 r. - 12 
osób); 
b) dofinansowanie działalności świetlic szkolnych oraz świetlic i klubów środowiskowych, w tym 
dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym lub z problemem narkomanii, jak 
również zagrożonych tymi uzależnieniami - w 2018 roku dofinansowano działalność świetlic 
opiekuńczo – wychowawczych w 6 szkołach podstawowych z 3 oddziałami gimnazjalnymi, do których 
uczęszczało 189 uczniów (w 2017 r. - 173 uczniów).  Dzieciom i młodzieży z terenu miasta 
zapewniono także opiekę, edukację i socjoterapię w godzinach pozalekcyjnych, w placówkach 
środowiskowych: Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii DWP „CARITAS” im. Św. 
Franciszka z Asyżu przy ul. Kościelnej 18 (przez cały rok, z wyłączeniem sobót i niedziel, w zajęciach 
uczestniczyło miesięcznie od 21 do 24 dzieci ), Punkcie Rozwoju „Port” prowadzonym przez Fundację 
Wspierania Młodzieży Port przy ul. Małej 6 (przez cały rok, z wyjątkiem sobót i niedziel, w zajęciach 
uczestniczyło miesięcznie od 18 do 45 gimnazjalistów).  
c) dofinansowanie kolonii, półkolonii letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta,  
z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub związane z narkomanią, jak również z rodzin 
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zagrożonych tymi uzależnieniami – w 2018 roku dofinansowane zostały zajęciach o charakterze 
otwartym w okresie ferii zimowych i wypoczynku letniego organizowane i prowadzone w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej i w Muzeum Ziemi Mińskiej. Ogółem w zajęciach zorganizowanych w tych 
instytucjach podczas wypoczynku zimowego i letniego uczestniczyło 2837 dzieci i młodzieży z terenu 
miasta. Dofinansowane zostały również wyjazdy o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym na 
zimowe i letnie obozy dla grupy 42 dzieci i młodzieży (w 2017 r. - 44 osób); 
d) objęcie członków rodzin z problemem alkoholowym lub problemem narkomanii oraz ofiar 
przemocy w rodzinie bezpłatną pomocą terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną  
w Mińskim Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oraz w Mińskim Centrum Profilaktyki – w 2018 
roku specjaliści: psycholog, prawnik, specjalista w zakresie przemocy w rodzinie, specjalista  
ds. narkomanii, ds. poradnictwa pedagogicznego i mediacji rodzinnych, psychoterapeuta oraz 
socjoterapeuta udzielili łącznie 2229 porad; 
e) prowadzenie grup terapeutycznych: edukacyjno-terapeutyczne dla osób współuzależnionych  
(w warsztatach uczestniczyło od 11 do 18 osób), edukacyjno – terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci 
Alkoholików (w warsztatach uczestniczyło 6 osób), edukacyjno-terapeutyczne dalszego zdrowienia  
z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” (w warsztatach uczestniczyło od 
12 do 16 osób); 
f) prowadzenie dla rodziców warsztatów kształtujących umiejętności rodzicielskie i wychowawcze –  
w 2018 roku przeprowadzone zostały 3 edycje warsztatów pt. „Szkoła dla rodziców” dla grupy 41 
rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu miasta. 

 
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) wspieranie i inicjowanie różnych form profilaktyki wobec dzieci i młodzieży - w 2018 roku  
w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i szkołach ponadpodstawowych zrealizowano 
liczne, certyfikowane programy profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży m.in. „Spotkania  
z Leonem”, „Cukierki”, „Debata”, „Program Domowych Detektywów”, „Nie dopalaj się bo się spalisz”, 
w których uczestniczyło łącznie 2774 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;   
b) realizowanie programów edukacyjnych adresowanych do nauczycieli i rodziców mających na celu 
wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania odpowiedzialnych decyzji –  
w 2018 roku przeprowadzono 9 edycji programu profilaktycznego „Co rodzice powinni wiedzieć  
o narkotykach i dopalaczach? Profilaktyka antynarkotykowa – co robić kiedy dziecko ryzykuje?” dla 
grupy 700 rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta; 
c) wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież o charakterze 
rekreacyjnym, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – w 2018 roku dofinansowane 
zostały spotkania autorskie, przedstawienia teatralne, warsztaty plastyczne i bibliotekarskie 
odbywające się w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz niedzielne warsztaty archeologiczne, 
pozłotnicze i w pracowni zegarmistrza Lucjana Dąbrowskiego odbywające się w Muzeum Ziemi 
Mińskiej, łącznie w tych zajęciach wzięło udział 1825 dzieci; 
d) wspieranie koncertów promujących zdrowy, trzeźwy styl życia - propagujących zwłaszcza wśród 
młodzieży postawy wolne od używek i przemocy – w 2018 roku wspierano lokalne imprezy i koncerty, 
które ukazywały autorytety promujące zdrowy, trzeźwy styl życia wolny od używek i przemocy  
tj. koncert Moniki Lewczuk podczas Pikniku z okazji Dnia Dziecka, wystawę historyczną podczas XXIII 
Mazowieckiego Rajdu Weteranów Szos „MAGNET 2018”, XI Powiatowy Dzień Papieski, X Festyn 
Rodzinny „Michałki” przy Parafii Św. Michała Archanioła. Ponadto zakupiono nagrody dla 
zwycięzców: biegów dziecięcych i młodzieżowych towarzyszących Ogólnopolskim Biegom Ulicznym - 
„Mazowiecka Piątka i Piętnastka” oraz dla uczestników konkurencji rodzinnych podczas obchodów  
5. Mińskiego Dnia Rodziny, a także XI Olimpiady Sportowej pod hasłem „Jestem aktywny, jestem 
zdrowy” organizowanej przez Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim;  
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e) Prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych i udział w ogólnopolskich kampaniach 
informacyjnych i edukacyjnych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniem narkomanii – w ramach lokalnej kampanii „Ciąża bez alkoholu”  
i ogólnopolskiej kampanii społecznej „Narkotyki? NA CO MI TO” uruchomione zostały emisje spotów 
tych kampanii na telebimach na terenie miasta oraz dystrybuowane były ulotki związane  
z kampaniami. 
 
4) W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii – dofinansowana została  organizacja XX 
Rocznicy powstania Grupy Anonimowych Alkoholików „Pierwszy Krok”, a także udostępniono 
pomieszczenia w siedzibie Mińskiego Centrum Profilaktyki na spotkania mittingowe Grupy AA „Al.-
Anon”.   
 
5) W zakresie działań zmierzających do ograniczenia dostępności spożycia alkoholu – w 2018 roku 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach  przestrzegania przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadziła kontrolę w 39 
punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz zorganizowała szkolenie dla właścicieli mińskich 
punktów 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. 
 
 Ważnym wydarzeniem mającym duży wpływ na zakres i skuteczność działań realizowanych 
 w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  
w mieście było rozpoczęcie działalności Mińskiego Centrum Profilaktyki. Wyremontowane 
pomieszczenia po dawnej siedzibie PWiK Spółka z o.o. stworzyły warunki do znaczącego poszerzenia 
oferty bezpłatnej pomocy specjalistów psychologów, socjoterapeuty, prawnika, mediatora, 
specjalisty d.s. przemocy oraz przeciwdziałania narkomanii. Zapotrzebowanie na bezpłatne porady 
wymienionych specjalistów stale rośnie dlatego, w miarę posiadanych środków finansowych zakres 
świadczeń oferowanych przez Mińskie Centrum Profilaktyki będzie zwiększany i dostosowywany do 
zgłaszanych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 
 

W 2018 roku na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki wydana została kwota 
895.791,84 zł. 

 

Ł. 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 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 
– 2021. 
 
 W 2018 roku zrealizowano 55 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację 
zadań publicznych, w tym: 45 umów zawartych w drodze ogłoszonych konkursów i 10 umów w trybie 
„Małych grantów”, na łączną kwotę 1.461.000 zł. W porównaniu do 2017 roku liczba umów i kwota 
udzielonego dofinansowania była wyższa. W 2017 roku zawarto 45 umów  (37 umów w drodze 
ogłoszonych konkursów i 8 umów w trybie „Małych grantów”) na kwotę 1.371.880 zł. 
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 Obowiązujące w 2018 roku umowy na realizację zadań publicznych miały formę wsparcia 
finansowego ze strony Miasta Mińsk Mazowiecki nie przekraczającego 90 % całkowitych kosztów 
zadania. 
 
 Wypełniając zasady obowiązującego programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki  
z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku ogłoszono następujące konkursy i zawarto umowy na 
realizację zadań publicznych: 
1) w zakresie pomocy społecznej: 
a) „Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób starszych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki”  
w okresie 15 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. – zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 55.000 zł, 
b) Prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki” w okresie 15 
stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. – zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  
w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 70.000 zł, 
c) „Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób starszych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki”  
w okresie 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 66.000 zł, 
d) Prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki” w okresie 1 
lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. – zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  
w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 76.000 zł. 
W 2018 roku powyższe zadania realizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie  
dofinansowano łącznie kwotą 267.000 zł, w 2017 roku zadania z tego zakresu dofinansowano kwotą 
185.000 zł. 
 
2) w zakresie działania 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 34.500 zł. 
b) Zadanie pod nazwą „Harcerski wypoczynek” realizowała Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP „Mazowsze”, dofinansowanie w kwocie 12.000 zł, 
c) Zadanie pod nazwą „Integracyjny konkurs plastyczny i gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem  
i światłem malowana” z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?” Moja Okolica – Moja Ojczyzna” 
realizowało Stowarzyszenie KONICZYNKA działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową, 
dofinansowanie w kwocie 4500 zł, 
d) Zadanie pod nazwą „XIV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” realizowało 
Stowarzyszenie KONICZYNKA działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową,  
dofinansowanie w  kwocie 4000 zł. 
Zadania dofinansowano łącznie kwotą 55.000 zł, w 2017 roku zadania z tego zakresu dofinansowano 
również kwotą 55.000 zł. 
 
3) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 
a) zadanie pod nazwą „Festiwal 4M Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki” realizowało Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, dofinansowanie 
w kwocie 80.000 zł, 
b) zadanie pod nazwą „Organizacja koncertów muzyki różnej dla mieszkańców Miasta Mińsk 
Mazowiecki” realizowało Mińskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 
dofinansowanie w kwocie 77.000 zł, 
c) zadanie pod nazwą „Rockowy dzień festiwalu 4M – Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki” realizowało 
Stowarzyszenie „Niezależna Inicjatywa Kulturalna” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 
dofinansowanie w kwocie 63.000 zł, 
d) zadanie pod nazwą „Działania wspierające artystów amatorów poprzez organizowanie koncertów 
Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa Muzycznego promującego miasto Mińsk Mazowiecki” 
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realizowało Mińskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, dofinansowanie  
w kwocie 30.000 zł, 
e) zadanie pod nazwą „Organizacja koncertu „Requiem D-moll” W. A.Mozarta dla mieszkańców 
miasta Mińsk Mazowiecki realizowało Mińskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim, dofinansowanie w kwocie 15.000 zł, 
f) zadanie pod nazwą „XI Festiwal Rock In Mińsk FEST” realizowało Stowarzyszenie „Niezależna 
Inicjatywa Kulturalna” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, dofinansowanie w kwocie 14.000 zł, 
g) zadanie pod nazwą „Publikacja Tomu 26 „Rocznika  Mińskomazowieckiego” realizowało  
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, dofinansowanie  
w kwocie 14.000 zł, 
h) zadanie pod nazwą „Publikacja książki autorstwa Piotra Dorosza pt. „Na stasiową nutę! Rzecz  
o mińskiej Kapeli Małego Stasia i kompozycjach muzycznych Stanisława Woźnicy” realizowało 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, dofinansowanie  
w kwocie 5000 zł, 
i) zadanie pod nazwą „XI Integracyjny Koncert Mikołajkowy” realizowało Stowarzyszenie na rzecz 
dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość”, dofinansowanie w kwocie 4000 zł, 
j) zadanie pod nazwą „Mińska Gala Gawędy Krasomówczej o Niepodległej i dla Niepodległej  
w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę” realizowało Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Zarząd Oddziału w  Mińsku Mazowieckim, dofinansowanie w kwocie 2000 zł. 
Zadania dofinansowano łącznie kwotą 304.000 zł, w 2017 roku zadania z tego zakresu dofinansowano 
kwotą 309.600 zł. 
 
4) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  
a) zadanie pod nazwą „Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci  
i młodzieży” realizował Miejski Szkolny Związek Sportowy, dofinansowane w kwocie 35.000 zł, 
b) zadanie pod nazwą „Zajęcia piłkarskie” realizowało Stowarzyszenie „Dwie Jedynki”, 
dofinansowanie w kwocie 11.000 zł, 
c) zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie jazdy na łyżwach i rolkach wraz  
z organizacją imprez łyżwiarskich i rolkowych” realizowało Stowarzyszenie Hokejowy Klub Sportowy 
Mińsk Mazowiecki, dofinansowanie w kwocie 9000 zł, 
d) zadanie pod nazwą „Organizacja cyklu turniejów szachowych w 2018 roku” realizowało Mińskie 
Towarzystwo Szachowe, dofinansowanie w kwocie 7000 zł, 
e) zadanie pod nazwą „5. Jesienne Grand Prix w Biegach Przełajowych (maluch-junior-senior)” 
realizował Miński Klub Biegacza „Dreptak”, dofinansowanie w kwocie 6000 zł, 
f) zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja turnieju piłkarskiego sezonu 
2017/2018” realizował Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” Mińsk Mazowiecki, dofinansowanie  
w kwocie 5000 zł, 
g) zadanie pod nazwą „Sportowe wakacje z brazylijskim jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży” realizował 
Miński Klub Sportowy MMA TEAM –– dofinansowanie w kwocie 4000 zł, 
h) zadanie pod nazwą: „Zaoferowanie dzieciom i młodzieży sposobu spędzania okresu wakacji  
w mieście na sportowo z aktywnością fizyczno-rekreacyjną parkour” realizowało Stowarzyszenie Klub 
Sportowy Akademia Parkour Wschód, dofinansowanie w kwocie 3000 zł. 
Zadania dofinansowano łącznie kwotą 80.000 zł, w 2017 roku zadania z tego zakresu dofinansowano 
kwotą 78.000 zł. 
 
5) W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego: 
a) „Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” 
– zadanie realizowała Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” z siedzibą  
w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 20.000 zł, 
b) „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów na 
terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” - zadanie realizowała Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz 
Zwierząt – Viva!” z siedzibą w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 30.000 zł. 
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Zadania dofinansowano łącznie kwotą 50.000 zł, w 2017 roku zadania z tego zakresu dofinansowano 
również kwotą 50.000 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 15.000 zł, 
b) zadanie pod nazwą „MiniInżynier” realizowała Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa 
Polskiego, Hufiec ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki, dofinansowanie w kwocie 15.000 zł. 
Zadania dofinansowano łącznie kwotą 30.000 zł, w 2017 roku zadania z tego zakresu dofinansowano 
również kwotą 30.000 zł. 
 
7) W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
a) „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 z siedzibą  
w Mińsku Mazowieckim, dofinansowanie w kwocie 141.000 zł, 
b) „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Mińsku Mazowieckim” - 
zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 
70.000 zł. 
Zadania dofinansowano łącznie kwotą 211.000 zł, w 2017 roku zadania o podobnym charakterze 
dofinansowano kwotą 203.200 zł. 
 
 W 2018 roku w trybie innym niż konkursowy, 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 VIII Mińskiego Zlotu 
Pojazdów Zabytkowych "Warkot 2018", organizację „Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej 
Diecezji Warszawsko-Praskiej SACROSONG DWP 2018”, wydanie publikacji o mieście Mińsk 
Mazowiecki z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości będącej efektem pracy uczniów, organizację 
„Szopki Bożonarodzeniowej”. 
Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zostały dofinansowane łączną kwotą 
34.000 zł. W 2017 roku na zadania te przeznaczono kwotę 20.080 zł. 
 
2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizację zajęć plenerowych  
z aktywności fizycznej parkour, szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie jazdy na łyżwach, 
łyżwach figurowych i tańca na lodzie, organizację zajęć piłki nożnej dla dzieci, szkolenie sportowe 
dzieci ukierunkowane na piłkę nożną, organizację V Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-jitsu Polska 
„Liga Ju-jitsu Dzieci i Młodzieży”. 
Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zostały dofinansowane łączną 
kwotą 20.000 zł. W 2017 roku na zadania te przeznaczono kwotę 22.000 zł. 
 
3) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - przeszkolenie uczniów Szkoły Podstawowej  
Nr 5 w Mińsku Mazowieckim w zakresie podstaw samoobrony i udzielania pierwszej pomocy. 
Zadanie dofinansowano kwotą 10.000 zł. 
 
 W 2017 roku na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie nie zlecano zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
natomiast zrealizowane zostały zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
za kwotę 9000 zł i w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym za kwotę 
10.000 zł. 
  

Id: 7617C391-5FB7-4971-B65A-5E250DA938CE. Podpisany Strona 43



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2018 rok 
 

 
 

 W 2018 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 r. 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 Mazowiecki z dnia 
21 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu udzielono dotacji na 
wspieranie klubów sportowych w  łącznej kwocie 400.000 zł.  
Poszczególne kluby sportowe uzyskały dotacje w następującej wysokości: 
a) Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki - 248.000 zł, 
b) Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” - 30.000 zł, 
c) Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” - 30.000 zł, 
d) Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki - 18.000 zł, 
e) Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski - 17.000 zł, 
f) Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” - 15.000 zł, 
g) Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” - 12.000 zł, 
h) Mińskie Towarzystwo Szachowe - 10.000 zł, 
i) Klub Sportowy „BARAKUDA” – 6000 zł, 
j) RC MAZOVIA Mińsk Mazowiecki – 6000 zł, 
k) Miński Klub Sportowy MMA TEAM - 4000 zł, 
l) Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” – 2000 zł, 
ł) Fundacja AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ MIŃSK MAZOWIECKI – 2000 zł. 
 
 W 2017 roku w trybie art. 28 ustawy o sporcie dotacji udzielono 11 klubom sportowym,  
w łącznej  kwocie 400.000 zł. W 2018 roku dotację uzyskało 13 klubów sportowych, 9 klubów w takiej 

samej wysokości jak w 2017 roku, Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki uzyskał dotację  
w kwocie o 1000 zł wyższej, tj. w wysokości 18.000 zł. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”, który 
uzyskał dotacje w 2017 roku, w 2018 roku nie złożył w terminie wymaganych dokumentów. 
Dotację natomiast uzyskały 3 nowe kluby: Miński Klub Sportowy MMA TEAM, Uczniowski Klub 
Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” i Fundacja AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ MIŃSK 
MAZOWIECKI. 
 
 Na podstawie Uchwały Nr XI/83/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011 r. 
w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej w 2018 roku zrealizowano następujące zadania: 
1) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich”, wkład własny 
mieszkańców miasta 7416,90 zł,  
2) Przygotowanie i wystawienie spektaklu muzycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Pan Niezwykły”, 
wkład własny mieszkańców miasta 5994,24 zł, 
3) „Remont chodnika przy ul. Józefa Chełmońskiego 15” – wkład własny mieszkańców miasta 1661 zł. 
 
 W porównaniu do 2017 roku liczba umów dotyczących inicjatywy lokalnej była niższa, w 2017 
roku zrealizowano 5 umów dotyczących opracowania dokumentacji projektowej, remontu 
nawierzchni i remontu pomieszczeń. 
  
 Wydatki na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w 2017 i 2018 roku kształtowały się następująco: 
1) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – w 2017 roku 
wydatkowano 55.000 zł, w 2018 roku również 55.000 zł, 
2) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu – w 2017 roku 
wydatkowano 400.000 zł, w 2018 roku również 400.000 zł, 
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3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w 2017 roku wydatkowano 100.000 zł, w 2018 
roku również 100.000 zł, 
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – w 2017 roku wydatkowano 329.680 zł, zaś w 2018 
roku 338.000 zł, 
5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie – w 2017 roku wydatkowano 30.000 zł, w 2018 roku 
również  30.000 zł, 
6) porządek i bezpieczeństwo publiczne – w 2018 roku wydatkowano 10.000 zł, 
7) pomoc społeczna – w 2017 roku wydatkowano 185.000 zł, w 2018 roku 267.000 zł, 
8) ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – w 2017 roku wydatkowano 50.000 
zł, w 2018 roku również 50.000 zł, 
9) ochrona i promocja zdrowia/przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – w 2017 
roku wydatkowano 213.200 zł, w 2018 roku 211.000 zł, 
10) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 roku wydatkowano 9000 zł. 
 
 W 2017 roku z dotacji skorzystały 32 organizacje pozarządowe, a w 2018 36 organizacji 
pozarządowych. 
  
 Organizacje pozarządowe odgrywają istotną rolę w ważnych dla życia miasta dziedzinach,  
z roku na rok rośnie ich zainteresowanie udziałem w różnorakich przedsięwzięciach, gotowość do 
organizacji bądź współorganizacji imprez skierowanych do szerokiego grona odbiorców.  
 Zwiększony zakres działania organizacji pozarządowych wymusza potrzebę podjęcia 
nowatorskich działań w przedmiocie współpracy miasta z NGO. Nadal istnieje problem  
z pozyskiwaniem przez organizacje pozarządowe innych niż miejskie środków finansowych. Wskazane 
jest zwiększanie środków na realizację zadań publicznych z udziałem organizacji pozarządowych, 
podnosząc przy tym oczekiwania miasta wobec tych organizacji, zwłaszcza w kwestii merytorycznego 
przygotowania imprezy oraz finalnego rozliczenia finansowego otrzymanej dotacji. Takie rozwiązanie 
umożliwiłoby organizowanie w naszym mieście interesujących imprez kulturalnych, sportowych, 
uzupełniając możliwości lokalne w tym zakresie.  

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 
 
 W 2018 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła 120 uchwał, w tym: 
1) 29 uchwał dotyczących zagadnień finansowych – m.in. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta, 
zmian w budżecie, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, emisji obligacji komunalnych, określenia 
wzorów informacji i deklaracji podatkowych, udzielania ulg i umorzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym, udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych, zaciągnięcia pożyczki, ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 
budżetowego, 

2) 25 uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami – m.in. wyrażania zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, udzielenia bonifikaty od ceny 
nieruchomości,  
3) 5 uchwał w zakresie zagospodarowania przestrzennego – m. in. w sprawie aktualności 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta, określenia lokalnych standardów urbanistycznych,  
4) 8 uchwał dotyczących oświaty – m. in. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami 
dziennymi, wspólnej obsługi jednostek oświatowych, wysokości opłat za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć 
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin pedagogów, 
psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych,  
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5) 2 uchwały dotyczące zagadnień sportu – przyznawania i pozbawiania nagród za osiągnięte 
wyniki sportowe,  
6) 6 uchwał dotyczących zagadnień pomocy społecznej – m.in. Zespołu Interdyscyplinarnego, 
lokalnego programu osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu 
związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów 
proekologicznych, ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”,  
7) 3 uchwały dotyczące zagadnień zdrowia – m. in. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, program „Profilaktyka i wczesne 
wykrywania chorób nowotworowych u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia z 
terenu miasta Mińsk Mazowiecki”, program „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób 
wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2020”, 
8) 7 uchwał dotyczących zagadnień transportu – m.in. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów, lokalizacji przystanków komunikacyjnych, 
opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i rzeczy, 
9) 3 uchwały dotyczące wyborów – m.in. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, 
podziału miasta na stałe obwody głosowania, utworzenia odrębnego obwodu głosowania, 
10) 11 uchwał dotyczących funkcjonowania Rady Miasta – m.in. wyboru przewodniczącego Rady, 
wiceprzewodniczących, powołania komisji stałych Rady Miasta, komisji rewizyjnej, komisji skarg, 
wniosków i petycji, komisji statutowej, 
11) 8 uchwał dotyczących gospodarki komunalnej – m.in. planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków, opieki nad zwierzętami bezdomnymi, 
oraz inne np. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”, przystąpienia 
do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej”, zasad przeprowadzania 
konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu miasta, wykonania obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej, programu „Rodzinny Mińsk”, ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ograniczenia godzin 
sprzedaży napojów alkoholowych, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych. 
 
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 2018 rok. 

 

VII. REALIZACJA ZADAŃ W 2018 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 Nr XLIV/422/2014 z dnia 22 września 2014 r. 
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, niemniej jednak nie jest aktem prawa miejscowego. Omawiany 
dokument wyznacza obszar problemowy tj. teren w okolicy Placu Dworcowego, na którym zezwala 
się na rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 (obszar 
rozmieszczenia obiektów handlowych wielkopowierzchniowych). W/w obszar to teren wyznaczony  
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w planie miejscowym z 2004 r. „pod budowę centrum handlowego – krytej hali targowej  
(z dopuszczeniem powierzchni powyżej 2000 m²)” dla którego zgodnie z ustawą o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym należało podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu 
miejscowego.  
 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 
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. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. 
 W wykonaniu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr III.27.2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki, został opracowany rzeczony plan miejscowy, uchwalony uchwałą Nr XLV.442.2018 Rady  
Miasta  Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. Omawiany dokument obejmuje obszar ok. 
95,5 ha co stanowi ok. 7,2% powierzchni całego miasta i znajduje się w południowej części Mińska 
Mazowieckiego. Poprzez podjęcie uchwały osiągnięto pożądane rezultaty w postaci uwzględnienia 
wniosków i uwag mieszkańców oraz inwestorów z lat 2005-2018, które były zbierane w celu 
kształtowania polityki przestrzennej i kreowania przestrzeni w przyszłości, ponadto został spełniony 
obowiązek wynikający ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie uchwalenia planu miejscowego dla wskazanego obszaru 
problemowego. 

 

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 2018 roku na terenie miasta funkcjonowało 5 przedszkoli miejskich, 5 szkół 
podstawowych, 1 zespół szkolno-przedszkolny i miejska szkoła artystyczna. Ponadto Miasto dotowało 
placówki oświatowe prowadzone przez podmioty niepubliczne tj. 16 przedszkoli niepublicznych, 3 
punkty przedszkolne i 1 szkołę podstawową.  
 
 Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym rokiem funkcjonowania ośmioletnich szkół 
podstawowych w związku z wprowadzoną reformą oświaty. Uchwałą Nr XXVII.252.2017 z dnia 6 
marca 2017 r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki dostosowała sieć szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego oraz przekształciła Gimnazjum Miejskie Nr 2 w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 3. Zostały też podjęte uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych 
sześcioletnich szkół podstawowych i zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe. W związku  
z powyższym od roku szkolnego 2017/2018 na terenie miasta funkcjonuje 6 szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki. 
 Podejmując w/w uchwałę Miasto utworzyło ośmioletnie szkoły podstawowe o pełnej 
strukturze organizacyjnej funkcjonujące w jednym budynku. Konieczne stało się 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 2017/2018 trzy oddziały ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i trzy 
oddziały ze Szkoły Podstawowej Nr 5 realizowały obowiązek szkolny od klasy VII do VIII w Szkole 
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Podstawowej Nr 3, w której również naukę w dwóch klasach rozpoczęli pierwszoklasiści i w jednym 
oddziale przedszkolnym  6-latki. 
  W związku z przyjęciem do Szkoły Podstawowej Nr 3 uczniów młodszych konieczne było 
wykonanie inwestycji polegających na przystosowaniu 6 łazienek uczniowskich poprzez dostosowanie 
wielkości misek, usytuowania kabin wc, obniżenia wysokości pisuarów i umywalek. Wiązało się to ze 
zmianą wysokości usytuowania podłączeń wodociągowych i podłączeń kanalizacyjnych, a także 
wymianą zaworów, wężyków itp. i położeniem we fragmentach rozkutych nowej  glazury. Konieczne 
było również utworzenie świetlicy dla uczniów klas młodszych uwzględniając takie zagospodarowanie 
świetlicy, w której znajdzie się miejsce na naukę, zabawę i odpoczynek dziecka po, lub przed 
zajęciami lekcyjnymi oraz remont sal lekcyjnych i zakup niezbędnych mebli do wyposażenia sal dla 
uczniów klas I – III i oddziału zerowego.   
 
 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. W roku szkolnym 2017/2018 liczba dzieci w wieku 3-5 lat 
zamieszkałych na terenie miasta wynosiła 1550, z czego 802 dzieci uczęszczało do przedszkoli 
publicznych (51,74% wszystkich dzieci) a 720 do przedszkoli niepublicznych (46,45% wszystkich 
dzieci). 1,81% dzieci nie uczęszczało do przedszkola wogóle. 
 W roku szkolnym 2017/2018 liczba miejsc w przedszkolach publicznych wynosiła 831,  
a w przedszkolach niepublicznych 1138. W związku z powyższym procent zaspokojenia potrzeb na 
miejsca wychowania przedszkolnego w oddziałach „10-godzinnych” wyniósł 127,03%. 
 W przypadku dzieci nieprzyjętych do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych Burmistrz Miasta jest zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom tych dzieci 
miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten jest spełniony 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. Na rok szkolny 2018/2019 zabrakło miejsca dla 130 
dzieci.  
 W dniu 14 czerwca 2018 roku Burmistrz Miasta ogłosił konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. W konkursie oferty złożyło 5 przedszkoli 
niepublicznych. W dniu 3 lipca 2018 roku Burmistrz Miasta powołał Komisję Konkursową do oceny 
ofert. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpiło 10 lipca 2018 roku. Zadanie publiczne 
zostało zlecone następującym placówkom: Przedszkole Prywatne „Kleksik”, Domowe Przedszkole, 
Przedszkole Niepubliczne „Mali Giganci”, Przedszkole Niepubliczne „Michałek”, Niepubliczne 
Przedszkole Montessori „Delfinek”. Właściciele tych przedszkoli zostali zobowiązani do zapewnienia 
maksymalnie liczby 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, prowadzenia dokumentacji przebiegu 
nauczania, wychowania i opieki ustalonej dla przedszkoli publicznych oraz zapewnienia uczniom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto zostali poinformowani o tym, iż bezpłatna podstawa 
programowa realizowana jest przez 5 godzin dziennie. Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1,00 zł 
wyłącznie za dodatkowe godziny fizycznego przebywania 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 zostały objęte powyższymi zasadami. 
 Miasto dotuje publiczne i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego. W roku 2017  
kwota dotacji wyniosła ponad 8,1 mln zł, a w 2018 rok – ponad 10,7 mln zł. Znaczący wzrost kwoty 
przeznaczonej w budżecie na ten cel wynikał z konieczności dotowania czterech placówek 
niepublicznych wybranych w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Miasta na rok szkolny 
2017/2018 oraz działającego od 1 stycznia 2018 roku Przedszkola Publicznego „Wesoła Ciuchcia” 
prowadzonego przez osobę fizyczną w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli.  
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 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 rozpoczynał się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończyło siedem lat. Tym samym reforma, która zakończyła się w roku szkolnym 2015/2016  
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 zostały 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.  
 

Liczba dzieci 
urodzonych  
w roku 2011 

(wg 
zameldowania) 

Liczba dzieci w wieku 6 lat faktycznie uczęszczających: 

na 10 godzin na 5 godzin 

w 
przedszkolach 

publicznych 

w przedszkolach 
niepublicznych 

w oddz. 
przedszk. w SP 
(w tym oddział 

w Sal. SP) 

w przedszkolach 
publicznych 

w oddziałach 
przedszkolnych w 

szkołach 
podstawowych 

497 26 131 (w tym 27 
spoza miasta) 

321 (w tym 16 
spoza miasta) 

16 (w tym 1 
spoza miasta) 

40 (w tym 1 
spoza miasta) 

 
 
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 wzrasta od roku szkolnego 2015/2016, liczba uczniów w szkołach 
podstawowych po wzroście w latach 2013-2015 i spadku w roku szkolnym 2016/2017 ponownie 
rośnie. Jest to związane ze zmianami w systemie oświaty, likwidację gimnazjów i powrotem klas VII  
i VIII do szkół podstawowych. 
 
 

Liczba uczniów ogółem w placówkach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki 

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 3772 420 (oddz. gimn. w SP) 
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 W roku szkolnym 2017/2018 na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli miejskich i 6 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, łącznie 51 oddziałów, do których uczęszczało 
1169 dzieci. Średnia liczba dzieci w oddziałach kształtowała się na poziomie 22 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 3 szkołach dodatkowo po 1 oddziale 5-godzinnym, w nowo powołanej 
Szkole Podstawowej Nr 3 funkcjonował 1 oddział 10-godzinny. 
 W placówkach niepublicznych – przedszkolach (16) i punktach przedszkolnych (3) na terenie 
miasta liczba miejsc w roku szkolnym 2017/2018 wynosiła 1138. Do przedszkoli tych uczęszczało 958 
dzieci. Najwięcej dzieci uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola „Wesoła Ciuchcia” – 165, 
przedszkole to dysponowało 283 miejscami. Drugim w kolejności było Przedszkole Niepubliczne 
„Michałek” – 101 dzieci (liczba miejsc – 102), a następnie Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” – 
91 dzieci (liczba miejsc – 94). Najmniej dzieci w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczało do Przedszkola 
Niepublicznego „TIK-TAK” – 4 (liczba miejsc – 28). W przypadku przedszkoli: „Mini Raj”, „Domowe 
Przedszkole”, „Chatka Puchatka”, „Kleksik”, „Funny Kids”, „Dobry Start”, „Mali Giganci”, „Nasza 
Akademia” i punktu przedszkolnego „Mrówkolandia” liczba dzieci uczęszczających była równa liczbie 
dostępnych miejsc. 
  
 W roku szkolnym 2017/2018 na terenie miasta funkcjonowało 6 szkół podstawowych, 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 146 oddziałów uczęszczało 
3205 uczniów, do oddziałów gimnazjalnych w ramach 36 oddziałów 860 uczniów, a do Miejskiej 
Szkoły Artystycznej w ramach 10 oddziałów 257 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziałach szkół 
podstawowych kształtowała się na poziomie 22 wychowanków. Oddziały integracyjne funkcjonowały 
przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 15 uczniów, Szkole Podstawowej Nr 6 – 120 uczniów oraz przy 
oddziale gimnazjalnym SP3 – 53 uczniów i oddziale gimnazjalnym w SP4 – 15 uczniów. Najwięcej 
uczniów uczęszczało do Szkoły Podstawowej Nr 1 – 844, następnie do Szkoły Podstawowej Nr 2 -766  
i Szkoły Podstawowej Nr 4 – 737, zaś najmniej do Szkoły Podstawowej Nr 6 – 495 uczniów.  
 
 

 

Przedszkola  
Szkoła Podstawowa z 
oddziałami rocznego 

przygotowania 

Gimnazja, od r. szk. 
2017/2018 oddziały 

gimn. w SP 
MSA 

2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

Liczba uczniów 804 825 3059 3549 1313 860 233 257 

Liczba 
oddziałów 

37 36 139 161 54 36 - 10 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

77,93 81,51 295,44 332,59 130,14 100,76 43,3 30,85 

Liczba etatów 
administracji 

9,5 10,51 26,82 25,29 9,17 - 3,75 3,75 

Liczba etatów 
obsługi 

62,75 68,25 83,79 116,75 24,48 - 5 11,25 
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Uczniowie na 
oddział 

21,73 22,92 22,01 22,04 24,31 23,89 - 25,7 

Etaty 
nauczycielskie 
na oddział 

2,11 2,26 2,13 2,07 2,41 2,80 - 3,09 

Uczniowie na 
etat 
nauczycielski 

10,32 10,12 10,35 10,67 10,09 8,54 5,4 8,33 

Uczniowie na 
etat 
administracji 

84,63 78,50 114,06 140,33 143,18 - 62 68,53 

Uczniowie na 
etat obsługi 

12,81 12,09 36,51 30,40 53,64 - 46,6 22,84 

 
Kadra nauczycielska 
 

W roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki pracowało 464 nauczycieli, z czego 57,08 % stanowili nauczyciele dyplomowani, 23,62% 
nauczyciele mianowani i 15,34% nauczyciele kontraktowi. Najwięcej nauczycieli zatrudnionych  
w pełnym wymiarze było w Szkole Podstawowej Nr 4 – 71 osób, a następnie w Szkole Podstawowej 
Nr 2 – 70 osób i Szkole Podstawowej Nr 1 – 69 osób, zaś najmniej w Szkole Podstawowej Nr 5 – 48 
osób. W przypadku przedszkoli, najwięcej nauczycieli zatrudnionych było w Przedszkolu Miejskim  
Nr 4 – 22 osoby, a najmniej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 8 nauczycieli. Najwięcej nauczycieli 
dyplomowanych pracowało w Szkole Podstawowej Nr 2 – 56 oraz w Przedszkolach Miejskich Nr 1,  
Nr 3 i Nr 4 – po 11. 
 

Placówka 

Liczba nauczycieli 

 Bez stopnia 
awansu 

Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Przedszkole Miejskie Nr 1  0 0 0 1 11 

Przedszkole Miejskie Nr 2  0 1 2 2 5 

Przedszkole Miejskie Nr 3  0 0 0 1 11 

Przedszkole Miejskie Nr 4  0 3 8 10 11 

Przedszkole Miejskie Nr 5  0 1 3 2 10 

Przedszkole Miejskie Nr 6  0 1 3 5 7 

Szkoła Podstawowa Nr 1  0 5 16 21 43 

Szkoła Podstawowa Nr 2  0 5 6 15 56 

Szkoła Podstawowa Nr 3  0 1 11 18 36 

Szkoła Podstawowa Nr 4  0 2 20 12 45 

Szkoła Podstawowa Nr 5  0 1 4 11 48 

Szkoła Podstawowa Nr 6  1 2 9 26 32 

Miejska Szkoła Artystyczna  0 0 7 13 16 

Razem  1 22 89 137 331 

Razem (%) 0,17 3,79 15,34 23,62 57,08 

 
Biorąc pod uwagę nałożone na samorząd nowe zadania związane z regulacjami prawnymi 

dotyczącymi organizowania i udzielania uczniom w przedszkolach, szkołach i placówkach pomocy 
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psychologiczno-pedagogicznej, warto zwrócić uwagę, że uczeń w każdej placówce szkolnej 
prowadzonej przez Miasto ma zapewnioną opiekę specjalistów takich jak: pedagog, psycholog  
i logopeda. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła Uchwałę Nr XLI.397.2018 w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki i określiła ten wymiar na 20 godzin 
tygodniowo. 
 
Inwestycje i zarządzanie mieniem szkolnym 
 
 Każdego roku inwestycje oświatowe to znacząca część wydatków budżetu Miasta.  
W roku szkolnym 2017/2018 na inwestycje oświatowe wydatkowano 4.215.032,29 zł. Przeważająca 
część wydatków została poniesiona w związku z budową budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 oraz 
przebudową stołówki i kuchni z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr 5. Ponadto wykonano 
modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 5, wybudowano plac zabaw przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 1 i przy Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach konkursu „Podwórko marzeń Nivea” 
oraz przebudowano nawierzchnię boiska do piłki ręcznej w Szkole Podstawowej Nr 4. 
 W ramach inwestycji realizowanych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2017/2018 
należy wymienić: 
1) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – kompleksowy remont łazienki, malowanie sal do zajęć i korytarzy, 
zakup sprzętu na plac zabaw, 
2) w Przedszkolu Miejskim Nr 2 – remont c.o i sieci wodnej, 
3) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 – malowanie pomieszczeń kuchennych i klatki schodowej, 
doposażenie stołówki, generalny remont 2 sal do zajęć, zakup wyposażenia sal, pomocy 
dydaktycznych, zabawek itp., 
4) w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – remont korytarza i klatki schodowej, zakup sprzętu na plac zabaw, 
5) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 – remont wiaty śmietnikowej, wykonanie garażu, ogrodzenie pomp 
ciepła, wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej, zakup zmywarki, 
6) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – remont dźwigu na zapleczu kuchennym, 
7) w Szkole Podstawowej Nr 1 – wykonanie tynku ozdobnego, 
8) w Szkole Podstawowej Nr 2 – remont pomieszczeń świetlicy, sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, 
wykonanie i montaż mebli biurowych, 
9) w Szkole Podstawowej Nr 3 – remont 2 sal lekcyjnych i wejścia do szkoły, 
10) w Szkole Podstawowej Nr 4 – malowanie holi i sal lekcyjnych, 
11) w Szkole Podstawowej Nr 5 – remont sali gimnastycznej, instalacji elektrycznej, naprawa dachów 
i kominów, remont ogrodzenia, remont instalacji odgromowej, 
12) w Szkole Podstawowej Nr 6 – remont sali gimnastycznej, 
13) w Miejskiej Szkole Artystycznej – czyszczenie podłogi na widowni w sali koncertowej, 
cyklinowanie i lakierowanie podłóg w sali koncertowej i sali dydaktycznej, zakup wyposażenia. 
 
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 9 niepublicznych żłobków i 2 kluby dziecięce, które figurują  
w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Opiekę nad dziećmi sprawuje również jeden opiekun 
dzienny zgłoszony w Wykazie opiekunów dziennych. 
 Wpisu do rejestru/wykazu dokonuje Burmistrz Miasta na podstawie wniosku złożonego przez 
podmiot zamierzający prowadzić żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający dziennego opiekuna 
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wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informatyczno – Usługowego Emp@tia.  
W 2018 roku do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostały wpisane 2 nowe placówki. 
 Żłobki funkcjonujące na terenie miasta dysponowały 253 miejscami dla dzieci. Wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2018 roku, do żłobków zapisanych było 171 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” - 35, a najmniej w Niepublicznym 
Żłobku Montessori „Delfinek” – 7. 
 Kluby dziecięce funkcjonujące na terenie miasta przy ul. Dąbrówki 41A i Górki 18A 
dysponowały 30 miejscami dla dzieci. Klub dziecięcy „Michałek” dysponował 13 miejscami i wszystkie 
miejsca były zajęte, zaś Klub Dziecięcy „Tik-Tak” dysponował 17 miejscami, a z opieki korzystało 14 
dzieci. 
 Opiekun dzienny, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 1a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
za pisemną zgodą rodziców sprawował opiekę nad 8 dzieci wspólnie z jedną z mam zapisanych dzieci. 
 

Uchwała nr XXXVI.339.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r.  
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 
2018 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 2017 roku wypłacone zostało 610.167,20 zł dotacji celowej z budżetu Miasta Mińsk 
Mazowiecki na podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce. W roku 2018 kwota ta wyniosła 
684.000  zł i przeznaczona została na żłobki, kluby dziecięce oraz dziennego opiekuna. 

 

C. 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 
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. 
 W 2018 roku księgozbiór Biblioteki powiększył się o 8309 woluminów (w porównaniu z 2017 
rokiem więcej o 834 woluminy). Wartość nabytków wyniosła ogółem 192.317,18 zł, zakupiono 6543 
woluminy (w porównaniu z 2017 rokiem więcej o 68 woluminów). Średnia cena książki wyniosła 
22,80 zł w 2018 roku i wzrosła w porównaniu do 2017 roku o 0,32 zł. W porównaniu z 2017 rokiem 
zakupiono 18 woluminów więcej literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, 156 woluminów mniej 

Id: 7617C391-5FB7-4971-B65A-5E250DA938CE. Podpisany Strona 53



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2018 rok 
 

 
 

literatury pięknej dla dorosłych, 206 woluminów więcej książek z literatury naukowej  
i popularnonaukowej. Wskaźnik zakupu wyniósł 16,87 woluminów na 100 mieszkańców  
i w porównaniu do 2017 roku wzrósł o 0,19 wolumina na 100 mieszkańców.  
 W 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła do swoich zbiorów 227 audiobooków za 
kwotę 4239,90 zł. Średnia cena jednej jednostki książki mówionej wyniosła 18,68 zł i w porównaniu  
z 2017 rokiem spadła o 0,56 zł. W 2018 roku zakupiono również do zbiorów specjalnych 223 filmy 
DVD za kwotę 6662,92 zł i 3 płyty analogowe za kwotę 276,97 zł. W 2018 roku zbiory specjalne 
Biblioteki powiększyły się także dzięki darom od czytelników o audiobooki, płyty CD muzyczne, filmy 
DVD, zbiory elektroniczne o wartości 1515,92 zł (150 jednostek). 
 Dotacja Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 
zakup książek w 2018 roku wyniosła 60.000 zł i była taka sama jak w 2017 roku. Ze środków tych 
zakupiono 2700 woluminów książek za kwotę 58.818,17 zł i 64 audiobooki za kwotę 1181,29 zł. 
 
 Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory o profilu ogólnym ze wszystkich dziedzin 
wiedzy, co jest podyktowane ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku. Wpływ na rodzaj 
gromadzonych zbiorów mają następujące czynniki: wymagania i oczekiwania różnych grup 
czytelników, profil szkół średnich i pomaturalnych istniejących na terenie miasta i powiatu mińskiego, 
zainteresowania i potrzeby studentów uczelni wyższych z Warszawy, Siedlec i Mińska 
Mazowieckiego, pracowników przedsiębiorstw. W 2018 roku stale uzupełniano księgozbiór i zbiory 
specjalne (audiobooki, filmy, płyty winylowe) o nowości wydawnicze cieszące się stałym 
zainteresowaniem tj.  literaturę kobiecą, thrillery i powieści kryminalne, książki popularnonaukowe 
(biografie, reportaże społeczne, literaturę podróżniczą, przewodniki turystyczne, książki z dziedziny 
psychologii, medycyny, sztuki, przyrody) i często poszukiwane ostatnio książki o tematyce 
alpinistycznej. Ponadto tematami przyciągającymi uwagę czytelników były aktualne wydarzenia  
w kraju i na świecie, problemy emigracji, przemocy seksualnej, pomocy humanitarnej, terroryzmu, 
sytuacji kobiet w państwach islamskich, roli Kościoła we współczesności, a także ekranizacje książek 
oraz tytuły nagradzane ważnymi nagrodami literackimi. Ponadto do Oddziału dla Dzieci i do Zbiorów 
Obcojęzycznych aQuarium zakupiono książki w języku angielskim. Od czytelników Wypożyczalnia  
i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych aQuarium otrzymała w darze 161 książek angielskich, 
francuskich, niemieckich i rosyjskich. Księgozbiór Czytelni stale zaopatrywano w niezbędne 
podręczniki akademickie, książki naukowe i popularnonaukowe, repetytoria z zakresu prawa, 
medycyny, ekonomii, zarządzania i organizacji przedsiębiorstw, historii powszechnej i historii Polski, 
historii literatury, bezpieczeństwa narodowego i publicznego, medycyny, nauk matematyczno-
przyrodniczych, sztuki, architektury. Dodatkowo wszystkie działy Biblioteki otrzymały książki  
o tematyce regionalnej, natomiast do Czytelni zakupiono 223 filmy DVD. 
 W porównaniu do roku 2017 liczba czytelników zarejestrowanych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w 2018 roku wzrosła o 125 osób i wynosi obecnie 15.518 osób. Z wypożyczalni korzystają 
głównie mieszkańcy miasta, ale także powiatu i osoby zameldowane na pobyt czasowy. Można 
jednak założyć, że w roku 2018 38,15% mieszkańców Mińska Mazowieckiego przynajmniej raz 
wypożyczyło książki w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Statystyki czytelników według 
wieku i zajęcia dostarczają ciekawych informacji na temat aktywności mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego w sferze korzystania z usług kulturalnych. Grupą wiekową najczęściej wypożyczającą 
książki nie są, jak się przypuszcza osoby 60+, a osoby w przedziale 25-44 lata. Największą grupą 
według zajęcia jest młodzież ucząca się, a drugą – pracownicy umysłowi. 
 W roku 2018 w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej wypożyczono łącznie 187.581 
woluminów (w porównaniu do 2017 roku mniej o 7679 woluminów), natomiast w czytelniach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej udostępniono: 9404 woluminów książek, 17.301 czasopism, 191 płyt 
winylowych, 127 książek (MP3) na karcie SD, wypożyczono 2644 filmów DVD oraz 10.641 osób 
skorzystało z Internetu. 
  W 2018 roku Czytelnia dla dorosłych i młodzieży oferowała:  
1) spotkania Klubu Czytelnika (od 10 do 15 stałych uczestników) – 11 spotkań,  
2) Kinotekę dla Niewidomych – 10 pokazów i spotkanie świąteczne (15-30 uczestników), 
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3) program dla maturzystów „Powodzenia na maturze” – 34 uczestników na koniec grudnia 2018 
roku (program trwał do 23 kwietnia 2019 roku), 
4) ferie w Gralni – 10 spotkań (85 uczestników),  
5) wakacje w Czytelni – 20 spotkań (146 uczestników - bez Pikniku),  
6) świąteczną Sobotę z Planszówką,  
7) lekcje biblioteczne: 1. Czy znasz nasze miasto? 2. Poznajmy się – sylwetki żydowskich mieszkańców 
naszego miasta 3. Kim jest człowiek? (lekcja filozoficzna). 
 W 2018 roku Biblioteka nie zwiększyła zakresu usług dla osób niepełnosprawnych i seniorów, 
oferowała natomiast: 
1) szeroki wybór księgozbioru z dużą czcionką w serii „Duża Litera” dla osób z dysfunkcjami wzroku 
(404 woluminy), 1661 audiobooków i zbiory muzyczne, 
2) odpowiednio wyposażone stanowisko komputerowe ze skanerem do książek. Praca na nim jest 
możliwa zarówno w systemie operacyjnym Windows (co umożliwia screen reader Window-Eyes) jak  
i Linux (program Orca). W Czytelni dostępna jest także instrukcja instalacji VINUXA (czyli LINUXA dla 
niewidomych), opracowana przez informatyka Biblioteki z pomocą niewidomego czytelnika. Niestety 
stanowisko jest wykorzystywane sporadycznie. 
3) kinotekę dla niewidomych (raz w miesiącu) i filmy z audiodeskrypcją, 
4) książki mówione w formacie mp3 na kartach SD z wykorzystaniem dwóch Czytaków Plus, 
5) kontynuację stałej i efektywnej współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Mińsku 
Mazowieckim, a także z dwiema placówkami z Ignacowa: Zespołem Szkół Specjalnych im. Janiny 
Porazińskiej i Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo (m. in. wsparcie w organizacji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  
w powiecie mińskim), 
6) dobrą współpracę z Mińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (użyczanie sali i sprzętu, prelekcje).  
 W 2018 r. imprezy cykliczne stanowiły stały punkt działalności Biblioteki. Wśród 
najważniejszych można wymienić: 
1) Wakacje dla dzieci - 1660 uczestników, 
2) Ferie dla dzieci i młodzieży - 882 uczestników, 
3) Aleję Gwiazd Literatury – 5 Edycja - 300 uczestników, 
4) Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”- 140 uczestników, 
5) Narodowe Czytanie - 100 uczestników, 
6) Piknik Czytelniczy - 280 uczestników, 
7) Od „O” do Biblioteki. Zapisy do Oddziału dla dzieci najmłodszych (powitalna nagroda książkowa) – 
100 Maluchów na 100.lecie Niepodległości - 100 uczestników. 
 W Oddziale Dla Dzieci miały miejsce inne formy pracy kulturalno-edukacyjnej wśród których 
można wymienić m.in. zajęcia stałe, tematyczne lekcje i zajęcia biblioteczne oraz spotkania autorskie, 
konkursy, zajęcia wędkarskie, warsztaty wielkanocne, Fabrykę Świętego Mikołaja, Wieczór Piżamowy, 
teatrzyki, Międzykulturowy Uniwersytet Dziecięcy, imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Święto 
Wolnych Książek). We wszystkich imprezach organizowanych przez Oddział Dla Dzieci w 2018 roku 
wzięło udział 8167 dzieci. 
 Miejską Bibliotekę Publiczną chętnie odwiedzają znane postaci polskiego świata kultury,  
w tym Mariusz Szczygieł, Ks. Adam Boniecki, Anna Maria Jopek czy Marcin Kydryński, a jedną  
z ciekawszych imprez, prócz jedynej w Polsce piątej już Gali Alei Gwiazd Literatury była wystawa prac, 
które posłużyły do animacji nominowanego do Oskara filmu Doroty Kobieli „Twój Vincent”.  
 Ogółem we wszystkich 357 imprezach, małych i dużych, jakie odbyły się w Bibliotece w roku 
2018 wzięło udział 13.826 osób. 
 Rok 2018 Miejska Biblioteka Publiczna zamknęła liczbą 191.032 odwiedzin w głównym 
budynku Biblioteki przy ul. Piłsudskiego 1a. 
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2. Miejski Dom Kultury 
 

 Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim znajduje się przy ul. Warszawskiej 173 i dba  
o rozwój kulturalny i artystyczny dzieci i młodzieży, do których skierowana jest przede wszystkim 
oferta warsztatów, przeglądów i konkursów. W 2018 r. Miejski Dom Kultury zorganizował 
następujące konkursy: 
1) Zmagania o Pałacową Maskę (konkurs teatralny dla dzieci i młodzieży), 
2) Warszawska Syrenka (konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży), 
3) im. Kornela Makuszyńskiego (konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży), 
4) Tęczowe Nutki (piosenka przedszkolna).  
Z myślą o dzieciach zorganizowane zostały dwutygodniowe zajęcia artystyczno-rekreacyjne podczas 
ferii zimowych oraz wakacji. 
 Najbardziej prestiżowymi ubiegłorocznymi wydarzeniami organizowanymi przez Miejski Dom 
Kultury były: 10. Festiwal Himilsbacha oraz 10. 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. 
 Wydarzenia artystyczne oraz zajęcia Miejskiego Domu Kultury w II połowie roku 2018 
odbywały się równolegle z trwającym w Pałacu Dernałowiczów remontem. Mimo trudności 
związanych z koniecznością szukania zastępczych lokalizacji dla organizowanych wydarzeń 
i warsztatów artystycznych, remont nie wpłynął na zmniejszenie oferty kulturalnej. 
W 2018 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 ramach cyklu odbyło się 7 przedstawień teatralnych dla dorosłych, 
w tym 2 premiery działającego przy MDK Teatru po Godzinach, 
3) STAND UP - odbyły się 3 spotkania kabaretowe, 
4) POECI W PAŁACU - w ramach cyklu odbyło się 9 spotkań z poetami i pisarzami, 
5) KONKURSY - recytatorskie „Warszawska Syrenka" i im. Kornela Makuszyńskiego, teatralny 
„Zmagania o pałacową maskę", muzyczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Tęczowe nutki", 
6) FESTIWAL HIMILSBACHA - z okazji 10. Festiwalu wydany został audiobook zawierającym dwa 
archiwalne nagrania - „Jan bez ziemi, czyli monolog Himilsbacha" Ireny Linkiewicz oraz audycja „Duo" 
w reżyserii Waldemara Matuszewskiego według nigdy dotąd nie zrealizowanej noweli filmowej 
Janusza Głowackiego, Janusza Kondratiuka i Krzysztofa Mętraka z 1973 r., 
7) FESTIWAL PIOTRA SKRZYNECKIEGO - na trwające od 6 do 10 listopada święto sztuki Miejski Dom 
Kultury przygotował 10 wydarzeń artystycznych, 
8) WYSTAWY - odbyły się 2 wystawy, 
9) KONCERTY - odbyło się 28 koncertów oprócz koncertów w ramach festiwali i cyklu koncertów 
letnich, 
10) LETNIE I ZIMOWE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-REKREACYJNE - Ferie w Pałacu oraz Wakacje w Pałacu, 
11) PARKUJ Z KSIĄŻKĄ - wakacyjna akcja upowszechniania czytelnictwa, 
12) WAKACYJNA DAWKA KULTURY: „Piątkowe leżakowanie filmowe" - 8 projekcji filmowych, 
„Sobotnie potańcówki instruktarzowe" - 8 wieczorów tanecznych, „Wakacyjna scena dziecięca" - 3 
spektakle, 2 spotkania warsztatowe, 2 koncerty dla dzieci, „Niedzielne wieczory posłuchowe" - 7 
koncertów plenerowych, 
13) SZKOŁA UCHA DLA MALUCHA - cykl 5 koncertów muzyki klasycznej dla dzieci. 
Łącznie we wszystkich wydarzeniach udział wzięły 50.832 osoby. 
 W ramach edukacji pozaszkolnej w Miejskim Domu Kultury w I półroczu 2018 roku działało 14 
sekcji zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych (45 godzin tygodniowo), w których swoje 
zainteresowania rozwijało i doskonaliło 231 osób. W II półroczu działało 12 sekcji. Zajęcia były 
prowadzone przez 42 godziny tygodniowo, uczestniczyło w nich 138 osób w różnym wieku. Ponadto 
odbyły się dwa kursy tańca towarzyskiego, w których udział wzięło 80 osób. 
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 W 2018 roku Miejski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie do realizacji projektu „Poprawa 
stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim wraz ze 
wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury - etap II" ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 5.3 Dziedzictwo kultury. Projekt otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 1.333.519,68 zł. Ponadto na dofinansowanie Festiwalu Himilsbacha 
uzyskano 4276,43 zł, a na dofinansowanie Festiwalu Piotra Skrzyneckiego - 813,01 zł. 

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 z Towarzystwem Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego, Towarzystwem Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Bractwem Rycerskim 
Ziemi Mińskiej, Stowarzyszeniem Miłośników Sztuki w Mińsku Mazowieckim.  
 W 2018 roku w willi dr Huberta na stałe funkcjonowało 5 sal wystawowych prezentujących 
dzieje 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz 1 mała sala wystawowa wraz z korytarzem prezentujące 
pamiątki po 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej, natomiast w ogrodzie muzealnym ustawionych zostało 
13 popiersi dowódców 7 PUL, instalacja pomnikowa poświęcona pierwszemu powojennemu 
burmistrzowi Mińska Mazowieckiego Hipolitowi Nowinie-Konopce, kamień pamięci poświęcony 
sierżantowi Henrykowi Dobrowolskiemu (mińszczanin, członek 1 Kompanii Kadrowej), 4 drewniane 
kopijniki oraz tablica prezentująca odznakę Legionów Polskich w Finlandii. W ogrodzie został również 
posadowiony Dzwon Niepodległości na podwieszeniu w kształcie podkowy końskiej jako votum na 
100. Rocznicę odzyskania niepodległości i 100. rocznicę powstania 7 PUL. 
 W willi hr. Łubieńskiej funkcjonowało 10 sal wystawowych: główna sala wystawowa 
przeznaczona na wystawy czasowe; mała sala również przeznaczona na wystawy czasowe, sala 
poświęcona dziejom Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, salon fortepianowy  
z obrazami i grafikami przedstawiającymi architekturę starego Mińska, 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 m.in. herbów właścicieli Mińska Mazowieckiego oraz 
usytuowane na 1 piętrze: odtworzony w oryginale gabinet zegarmistrzowsko-optyczno-jubilerski 
Lucjana i Władysława Dąbrowskich z 30-80-tych lat XX w. oraz kompletne mieszkanie Janiny i Józefa 
Sylwestrowiczów prezentujące stałą wystawę „Jak żyli nauczyciele w II RP?”, jak również 
pomieszczenie korytarzowe, w którym historię nauczycieli w II RP można oglądać i słuchać dzięki 
zainstalowaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego. 
 W 2018 roku Muzeum zorganizowało 11 wystaw czasowych, wśród których można wymienić 
m.in.: „Śladami Marszałka Mannerheima w Polsce 1889-1919”– wystawa planszowa, „Stara i nowa 
porcelana ze zbiorów Lecha Dmochowskiego”- eksponaty, „Jacek Siudziński Nieznany”- malarstwo 
oraz „Sztuka Neosakralna” Krzysztofa Sokolovskiego – malarstwo ikonograficzne. Ponadto w 2018 
roku Muzeum zorganizowało 3 wystawy zagraniczne, 1 wystawę plenerową oraz współorganizowało 
szereg koncertów, wykładów i wydarzeń. 
 W 2018 roku Muzeum Ziemi Mińskiej pozyskało łącznie 772 szt. obiektów, które zostały 
wpisane do zbiorów muzealnych, w tym: 269 szt. to zakup, 489 szt. – darowizna i 14 szt. – depozyt. 
Wśród nabytych obiektów najliczniejszą grupę stanowią przedwojenne czasopisma (lokalne  
i ogólnopolskie) opisujące ówczesny Mińsk Mazowiecki i okolice (powiat miński), a także pamiątki 
(zdjęcia i dokumenty) po ułanach 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Na uwagę zasługuje także popiersie 
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Józefa Piłsudskiego dłuta Konstantego Laszczki, ikony (sztuka neosakralna) autorstwa Krzysztofa 
Sokolovskiego, czy drewniana tokarnia z końca XIX wieku zakładu Kazikowskich.  
 W 2018 roku Muzeum udało się pozyskać środki zewnętrzne w kwocie 175.908 zł na 
realizację swojej działalności, w tym m.in.: współpracę z Towarzystwem Pamięci 7 PUL podczas 
organizacji imprezy masowej „Mińsk 1920” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (wspólnie 
pozyskano na realizację zadania środki w wysokości 124.800 zł), wydanie publikacji poświęconej 
postaci byłego Ambasadora Węgier w Polsce (dofinansowanie w kwocie 10.000 zł), dofinansowanie 
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 28.108 zł na realizację projektu 
"Ogólnopolski konkurs na najpiękniejszą klacz maści kasztanowatej".  
 W 2018 roku Muzeum wydało również szereg własnych publikacji m.in.: „Ostatnia Defilada 
Marszałka”, „Z dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich 1918-1939” Jerzy Nawrot, „Dzieje 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich” Krzysztof Szczypiorski, „VI Wieków Mińska Mazowieckiego 1918-1939” Tom 5. 
 W 2018 roku Muzeum zorganizowało szereg wydarzeń związanych z 100. Rocznicą 
Odzyskania Niepodległości, m.in. cykl spotkań „Sto Lat Niepodległości czyli jak zmieniała się Polska 
1918-1939”, koncert „Pieśń o Niepodległej” - prawykonanie "Pieśni o Niepodległej" - utwór specjalnie 
skomponowany przez Grzegorza Duchnowskiego na zlecenie Muzeum Ziemi Mińskiej z okazji 
obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 100. Rocznicy powstania 7 PUL, Inscenizację 
„Mińsk 1920”, „Ostatnia Defilada Marszałka” – wydawnictwo pokazujące publikacje prasowe z 1935 
roku relacjonujące uroczystości pogrzebowe Józefa Piłsudskiego oraz zakup eksponatu muzealnego: 
„Głowa Marszałka Józefa Piłsudskiego”. 
 W roku 2018 liczba osób korzystających z wielokierunkowej działalności Muzeum wyniosła 
21.516 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 
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. 
Obiekt przy ul. Wyszyńskiego 56 jest udostępniany klientom indywidualnym i grupowym 7 dni  
w tygodniu. 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.  
 W rocznym przedziale czasu od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku pracownicy MOSiR 
(obsługa obiektu) świadczyli pracę przez 337 dni, z wyłączeniem 21 dni przerwy technologicznej 
(27.08.2018 -16.09.2018) oraz 7 dni świątecznych. W tym okresie obiekt odwiedziło 321.414 osób 
łącznie, co daje średnią 954 osoby dziennie (w roku 2017 - 309.162 osoby łącznie, co dawało średnią 
917 osób dziennie). Basen odwiedziło 266.494 osoby, co daje średnią 791 osób dziennie (w roku 2017 
– 259.776 osób, co dawało średnią 771 osób dziennie). Sauny odwiedziło 13.513 osób, co daje 
średnią 40 osób dziennie (w roku 2017- 12.077 osób, co dawało średnią 36 osób dziennie). 
Lodowisko, które funkcjonowało przez 103 dni w okresie od 02.01.2018 do 25.03.2018 roku oraz od 
10.12.2018 do 31.12.2018 roku odwiedziło 41.407 osób, co daje średnią 402 osoby dziennie. 
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Podczas okresu wakacyjnego Aquapark Miejski odwiedziło 45.387 osób, tj. od 24 czerwca do 31 lipca 
- 27.161 osób, a od 1 do 27 sierpnia - 18.226 osób. Z „biletu wakacyjnego” obowiązującego od 
poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 25 roku życia skorzystało 12.936 osób (w czerwcu i lipcu 
8196 osób, a w sierpniu 4740 osób). W stosunku do 2017 zanotowany został znaczący wzrost 
odwiedzających Aquapark - o 3996 osób oraz wzrost osób korzystających z biletu wakacyjnego –  
o 1367 osób.  
 Obroty w 2018 roku wyniosły 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 (dla porównania w roku 2017: 
obroty łącznie - 2.388.351,46 zł, sprzedaż biletów - 1.654.067,07 zł, dopłaty - 344.955,11 zł, sprzedaż 
usług innych - 389.329,28 zł). 
W 2018 roku w okresie od 7 kwietnia do 18 listopada w godzinach od 6.00 do 22.00 po lodowisku 
funkcjonowało boisko wielofunkcyjne. Było ono gotowe do wykorzystania w wymiarze łącznym 
10.680 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 2018 roku boisko wielofunkcyjne zostało 
wykorzystane w wymiarze 3194 godzin. 
 
 Kort tenisowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 jest obiektem 
sezonowym, w 2018 roku czynny był od 18 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 2648 godzin, wykorzystany został przez 398 godzin. Kort udostępniany 
jest osobom indywidualnym na zasadach ogólnych ujętych w cenniku. 
 Obiekt przy u. Budowlanej 2 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. 
 
 Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu umów  
o pracę wynosiło 55 etatów, zaś w ramach umów cywilno-prawnych średniomiesięcznie było to 30 
umów.  Plan budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim na dzień 
31.12.2018 r. wynosił: 
1) po stronie dochodów – 2.608.300 zł, 
2) po stronie wydatków – 7.145.262 zł.  
Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2018 roku wyniosło: 
1) po stronie dochodów – 2.478.376,84 zł, tj. 95,02% planu, 
2) po stronie wydatków – 7.107.138,84 zł, tj. 99,47% planu. 
W 2018 roku w porównaniu z 2017 rokiem dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wzrosły  
o 190.365,07 zł, tj. 8,32%. Główne źródło dochodów budżetowych MOSiR stanowiła sprzedaż usług  
w zakresie odpłatnego udostępnienia obiektów sportowych: basenu, lodowiska, kortów tenisowych, 
boisk sportowych, sali sportowej (94,56%). Na pozostałe dochody składały się: dochody z najmu  
i dzierżawy składników majątkowych (5,15%) oraz wpływy z odsetek (0,14%). 
 
 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 czy Mińskie 
Towarzystwo Hokejowe „Rolkowy Mińsk”. 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. 
W 2018 roku pracownicy MOSiR wsparli działania Sztabu WOŚP wspólnie organizując 2 Miński Bieg 
Policz się z Cukrzycą i Ucz się Pierwszej Pomocy, ponadto w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy wraz ze Stowarzyszeniem Rolkowy Mińsk zorganizowano Dyskotekę na Lodzie. 
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 MOSiR na wiosnę 2018 roku posiadał 4 drużyny, a na jesieni 5 zespołów uczestniczących  
w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Warszawa oraz 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej Siedlce. 
 MOSiR jest również organizatorem i współorganizatorem wielu imprez, do najważniejszych 
należy zaliczyć: 
1) Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym w sezonie 2017/2018, 
2) Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Badmintonie w sezonie 2017/2018, 
3) Ferie z MOSiR 2018, w ramach których MOSiR przygotował ciekawe propozycje spędzenia czasu 
wolnego, tj. łyżwy, pływanie, środy świetlicowe i wycieczki (wpłynęło ponad 700 zgłoszeń), 
4) biegi przełajowe Powitanie Wiosny! (237 zawodników), 
5) Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w warcabach 100 – polowych (65 zawodników), 
6) X Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Badmintonie (40 zawodników), 
7) II Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Cross Triathlonie (63 zawodników), 
8) 44 Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w tenisie stołowym, 
9) Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci MOSiR CUP (ok. 250 zawodników), 
10) X Kolarski Memoriał Feliksa Rawskiego (140 zawodników), 
11) Ogólnopolskie Biegi Uliczne 23. Mazowiecka Piętnastka (326 zawodników) i 4. Mazowiecka Piątka 
(336 zawodników), 
12) Olimpiada Przedszkoli (łącznie do zawodów zgłosiło się 8 przedszkoli miejskich oraz 10 
niepublicznych), 
13) Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Pływaniu (ok. 250 zawodników), 
14) Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego o Puchar Przechodni Dyrektora MOSiR w pływaniu (szkoły 
podstawowe i gimnazjalne), 
15) Akcja wakacyjna MOSiR 2018 (230 zgłoszeń), 
16) Piknik Sportowo – Rekreacyjny, w ramach którego obchodzony był również 5. Miński Dzień 
Rodziny, 
17) Integracyjne Igrzyska Sportowe (120 uczestników), 
18) Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Szkół Podstawowych  
w warcabach 64-polowych (67 zawodników), 
19) „100 km w pływaniu na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” (77 uczestników). 

 

D. 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 2018 roku miasto kontynuowało 
współpracę z partnerami zagranicznymi, w ramach której odbyły się wizyty studyjne w miastach 
partnerskich oraz spotkania przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast w Mińsku.  
 W pierwszej połowie 2018 roku w mieście gościły 3 delegacje. W dniach 25-28 kwietnia 2018 
roku w Mińsku przebywała delegacja z partnerskiego Telsiai, a celem wizyty gości z Litwy było 
zapoznanie się z systemem pracy placówek oświatowych i kulturalnych naszego miasta. Z wizytą 
przyjechali dyrektorzy przedszkoli oraz pracownicy bibliotek z Telsiai, którzy zwiedzali Miejską Szkołę 
Artystyczną, Przedszkole Miejskie Nr 4, Przedszkole Miejskie Nr 5, Szkołę Podstawową Nr 3, Szkołę 
Podstawową Nr 5 i Miejską Bibliotekę Publiczną.  
 W dniach 24-28 maja 2018 roku z okazji Dni Miasta Mińsk odwiedziły delegacje z  miast 
partnerskich: Saint Egreve we Francji i Borodianka na Ukrainie. Zagraniczni goście wzięli udział  
w koncercie „Muzyczna Wiosna miast partnerskich”. Na scenie w sali koncertowej Miejskiej Szkoły 
Artystycznej wystąpili: z Saint Egreve: Pascal Perrier i zespół TIK-TAK, a z Borodianki Sofia Żukowa. 
 W drugiej połowie roku, w dniach 21-24 września 2018 roku w mieście gościły delegacje  
z partnerskiego Krnov w Czechach i Saint-Egreve we Francji. Tematem wspólnego spotkania było 
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omówienie projektów współpracy na nadchodzący 2019 rok. Zaproponowano działania w sferze 
muzyki, sportu, wymiany młodzieży i wolontariatu. 
 Delegacje z Mińska  w 2018 roku uczestniczyły w spotkaniu miast partnerskich w Telsiai na 
Litwie i w uroczystościach zorganizowanych w siostrzanym Saint-Egreve. 
 Spotkanie miast partnerskich litewskich Telsiai w dniach 7-11 czerwca 2018 roku wpisywało 
się w cykl wydarzeń uświetniających obchody 100-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości. Z tej 
okazji 8 czerwca 2018 roku gościem honorowym uroczystości był były Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Wśród delegacji zagranicznych znaleźli się przedstawiciele miast partnerskich Telsiai  
z Niemiec, Czech, Francji, Austrii, Szwecji, Rosji i Białorusi. Do ich grona dołączyła Mestia z Gruzji,  
z którą podpisanie partnerstwa było jednym z punktów wydarzenia. Niektóre z miast partnerskich 
Telsiai są również partnerami Mińska np. francuskie Saint-Egreve, czeskie Krnov, czy białoruska Orsza. 
Ich przedstawiciele wraz z mińską delegacją mieli okazję do rozmów o kolejnych wspólnych 
projektach. 
 W dniach 13-16 lipca 2018 roku delegacja z Mińska brała udział w uroczystościach 
zorganizowanych we francuskim Saint-Egreve. Okazją do spotkania była 20 rocznica podpisania 
umowy o współpracy z francuskim miastem. Ponadto, wraz z innymi miastami, z którymi Mińsk 
Mazowiecki zawarł partnerstwo tj. Telsiai (Litwa), Krnov (Czechy) i Karben (Niemcy) świętowano  
100-lecie zakończenia I wojny światowej.  
 Ponadto w dniu 16 listopada 2018 roku w Miejskim Muzeum w Krnov w Czechach 
nauczyciele sztuki, Ivana i Ladislav Steiningerovie uroczyście otworzyli wystawę prac uczniów 
Miejskiej Szkoły Artystycznej. Szkoła prezentowała bogactwo dorobku trwającego dwa lata projektu 
dydaktyczno-artystycznego „Pieniądze albo życie”, którego tematem były pieniądze. Odwiedzający 
mogli podziwiać  kolekcję sztuki jakiej dotąd jeszcze w krnovskim muzeum nie było, składającą się  
z banknotów, monet współczesnych i numizmatycznych, weksli, przekazów, skarbonek i morałów. 

 

E. INWESTYCJE  
 
 W 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 
 
1. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” - projekt realizowany 
był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa 
jakości środowiska miejskiego”.  
 W wyniku realizacji projektu kompleksowo uporządkowano i zagospodarowano tereny zieleni 
miejskiej w parku miejskim i od strony ul. Chełmońskiego, na Placu Stary Rynek, na ul. Piłsudskiego,  
ul. Kościuszki, ul. Konstytucji 3 Maja oraz przy targowisku miejskim. Rewitalizacji poddano przyuliczną 
i parkową zieleń. Roślinność nasadzono tak, aby ograniczyć niekontrolowany ruch pieszy, izolować 
wnętrze parku od zanieczyszczeń oraz uzupełniać o nową zieleń istniejące elementy.  W ramach prac 
wykonano również remont i przebudowę alei parkowych, rozbiórkę nieczynnej oczyszczalni ścieków 
oraz prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrnej. Roboty rozpoczęto w roku 2017, a zakończono  
w 2018 roku. Uzyskany efekt to 2,02 ha dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej. Pracami objęto 
łącznie 17,11 ha terenów zieleni. Całkowity koszt projektu wyniósł 3.899.299,46 zł., w tym 
dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 2.812.085,23 zł. 
 
2. Budowa ulicy Sosnowej - roboty budowlane rozpoczęto w kwietniu, a zakończono w sierpniu 2018 
roku. W ramach inwestycji wykonano: 
1) utwardzoną nawierzchnię drogi obejmującą: krawężniki betonowe 15x30 cm - 1124,75 mb; 
obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - 392,20 m; nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej – 1261,46 m2; nawierzchnię chodników z kostki brukowej 
betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1032,67 m2; nawierzchnię przejść 
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dla pieszych z płyt betonowych z wypustkami – 9,80 m2; nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-
bitumicznych warstwa ścieralna 4 cm – 1372 m2; oznakowanie pionowe i poziome.  
Koszt wykonania utwardzonej nawierzchni wyniósł 1.220.466,43 zł. 
2) kanalizację deszczową obejmującą:  kanały z rur  PVC  o średnicy 200 mm – 63,19 m; kanały z rur  
PVC  o średnicy 315 mm – 414,37 m;  studnie rewizyjne z kręgów betowych o średnicy 1200 mm - 20 
szt.; studzienki wpustowe uliczne typowe betonowe o średnicy 500 mm – 22 szt.; drenaż z rury 
elastycznej PVC-U o średnicy 80 mm - 420m.  
Wartość wybudowanego środka trwałego wyniosła – 659.229,92 zł.  
3) oświetlenie uliczne: kable YKY3x6 – 583 m; słupy aluminiowe oświetleniowe (ROSA) o wysokości  
7 m – 11 szt.; słupy aluminiowe oświetleniowe (ROSA) o wysokości 5 m – 4 szt.; oprawy 
oświetleniowe (Philips) LED 103W LUMA BGP 623 – 15 szt.  
Poniesione koszty na oświetlenie uliczne wyniosły 100.047,61 zł. 
 Koszt całej inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót 
budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.979.743,96 zł. 
 
3. Rozbudowa ul. Jaśminowej - roboty budowlane rozpoczęto we wrześniu 2017 roku, a zakończono 
w czerwcu 2018 roku.  
W ramach inwestycji wykonano: 
1) utwardzoną nawierzchnię drogi obejmującą krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 – 1962 mb; 
obrzeża betonowe  - 1172 m; nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej gr. 8 
cm - 1853,79 m2, nawierzchnię z kostki betonowej  gr. 8 cm (wyniesione skrzyżowania) – 740,40 m2; 
nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 8 cm – 1741,70 m2; chodniki z płyt  betonowych   
z żółtymi wypustkami – 36 m2; nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej  gr. 8 cm - 314,60 
m2; podbudowę z kruszyw łamanych - 2664,30 m2; nawierzchnię ścieralną z mieszanki AC 11S50/70 - 
2664,30 m2,; oznakowanie pionowe: słupki stalowe o średnicy 70 mm - 42 szt., słupki U-12C - 91 szt., 
tablice znaków drogowych - 79 szt., oznakowanie poziome – 217 m2; poręcze ochronne - 9,0 m. 
Wartość wykonanej nawierzchni drogi wyniosła 1.440.381,58 zł. 
2) kanalizację deszczową obejmującą: kanały z rur żelbetowych WIPRO o średnicy 1000 mm – 19 m; 
kanały z rur  żelbetowych WIPRO o średnicy 800 mm – 251 m; kanały z rur żelbetowych WIPRO  
o średnicy 600 mm – 380 m; kanały z rur  żelbetowych WIPRO o średnicy 500 mm – 24 m; kanały z rur  
żelbetowych WIPRO o średnicy 400 mm – 102,40 m;  kanały z rur  PVC  o średnicy 200 mm – 58 m; 
kanały z rur  PVC  o średnicy 315 mm – 113 m;  studnie rewizyjne z kręgów betowych o średnicy 1200 
mm - 7 szt.;  studnie wpustowe uliczne typowe betonowe o średnicy 500 mm – 18 szt.; studnie 
rewizyjne z kręgów betowych o średnicy 1500 mm - 22 szt., przepust rurowy o średnicy 400 mm - 15 
m; przepust rurowy o średnicy 700 mm – 11 m; przepust rurowy o średnicy 1100 mm – 11 m -  
o wartości 1.017.802,81 zł. 
 Łączna wartość poniesionych kosztów na realizację inwestycji obejmujących opracowanie 
dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
wyniosła 2.458.184,39 zł. Budowa kanalizacji deszczowej została dofinansowana ze środków 
Funduszu Spójności w kwocie 852.795,41 zł w ramach projektu pn. ”Rozbudowa systemu 
gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap”. 
 
4. Rozbudowa ul. Ogrodowej – roboty budowlane prowadzone były od września do grudnia 2018 
roku.   
W ramach inwestycji wykonano: krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 – 703 mb; obrzeża 
betonowe - 272 m; nawierzchnię (zjazdów i zatok parkingowych) z betonowej kostki brukowej 
czerwonej  gr. 8 cm- 1273,50 m2, nawierzchnię chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 981,56 
m2; chodniki z płyt  betonowych z żółtymi wypustkami – 5,60 m2, nawierzchnię ścieralną z mieszanki 
AC 11S50/70 - 1259 m2; oznakowanie pionowe: słupki stalowe o średnicy 60 mm - 8 szt., tablice 
znaków drogowych - 14 szt., oznakowanie poziome – 114,37 m2.  
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 Całkowity koszt inwestycji w branży drogowej obejmujący opracowanie dokumentacji 
projektowej, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru archeologicznego wyniósł 
829.830,51 zł. 
 
5.  Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej obejmująca: kabel ziemny YKY 3*6 
mm2 – 430 m; rurę „Arot” DVK ø 50 – 383 m; skrzynkę sterowniczą „SOK” – 1 szt.; słup aluminiowy  
o wysokości 8 m Rosa SAL-80K – 11 szt.; blok fundamentowy prefabrykowany – 11 szt.; oprawy 
uliczne LED 103 W 12780 lm Philips – 11 kpl.; tabliczkę słupową NTB-1 – 11 szt.; uziom prętowy P 
1*6m – 3 szt.; przewód YDY 3*2,5 mm2 – 90 m; przyłącze kablowe zalicznikowe do budynku 
administracyjnego PTTK; kabel YKY 4*10 mm2 – 18 m; rura „Arot” DVK Ø 50-  4 m. 
 Poniesione wydatki związane z budową nowego oświetlenia ulicznego obejmujące 
opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego i archeologicznego oraz wniesienie opłat przyłączeniowych wyniosły 114.089,66 zł. 
 
 Rozbudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową oświetlenia ulicznego została w całości 
sfinansowania z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą 
„Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji 
celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” . 
 
6. Rozbudowa ulicy Osiedlowej - inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2018 roku, a jej zakończenie 
nastąpi w czerwcu 2019 roku.  W ramach inwestycji wykonana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, 
utwardzona nawierzchnia drogi, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne.  
 Umowna wartość robót budowlanych wynosi 4.497.004,39 zł. Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej zostanie dofinansowana w ramach projektu pn. ”Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap”. 
 
7. Budowa ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki - w październiku 2018 roku rozpoczęły się roboty 
budowlane związane z budową ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki. Inwestycja będzie 
realizowana w systemie dwuletnim. Zakończenie inwestycji planowane jest we wrześniu  2019 roku.  
W ramach inwestycji wykonana zostanie utwardzona nawierzchnia drogi i kanalizacja deszczowa. 
Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne w miejscach kolizji z urządzeniami podziemnej 
infrastruktury technicznej. Umowna wartość robót budowlanych wynosi  2.809.710,73 zł. 
 Koszty budowy sieci kanalizacji deszczowej zostaną dofinansowane w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap”. 
 
8. Opracowanie dokumentacji projektowych w branży drogowej - w 2018 roku opracowano 
dokumentację projektową: 
1) budowy ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich - zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, 
2) budowy drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej (prace projektowe nie zostały 
zakończone w 2018 roku), 
3) koncepcje odwodnienia „osiedla Anielina”, ul. Królewieckiej, ul. Borelowskiego, ul. Dębowej,  
ul. Chabrowej i  ul. Leśnej. 
W drugiej połowie 2018 roku zlecono: 
1) opracowanie dokumentacji przebudowy rowu na odcinku od ul. Bocznej do ul. Walerego 
Wróblewskiego wraz z  przebudową zbiorników wodnych (prace projektowe nie zostały zakończone 
w 2018 roku), 
2) aktualizację dokumentacji projektowej ul. gen. Władysława Sikorskiego (prace projektowe nie 
zostały zakończone w 2018 roku), 
3) opracowanie dokumentacji budowy ulicy por. Ludwika Wolańskiego i ul. Królewieckiej od  
ul. Wolańskiego do ul. Klimaszewskiego (prace projektowe nie zostały zakończone w 2018 roku), 
4) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Mikołaja Reja (prace projektowe nie zostały 
zakończone w 2018 roku), 
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5) opracowanie dokumentacji projektowej ul. Wiśniowej (prace projektowe nie zostały zakończone w 
2018 roku). 
 Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych, które nie zostały zakończone w roku 
budżetowym  2018  stanowiły wydatki niewygasające. Ostateczny termin realizacji w/w wydatków 
ustalono do dnia 30.06.2019 roku. 
 
9. Budowa ogrodu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w ramach budżetu obywatelskiego - 
w drugiej połowie 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 wybudowano ogród rekreacyjny na 
podstawie koncepcji projektowej wykonanej przez uczniów szkoły.   
 Całkowita wartość inwestycji obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie 
robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego wyniosła 159.915,42 zł. 
 
 
10. Budowa punktów świetlnych na terenie miasta -  w 2018 roku wykonano: 
1) oświetlenie uliczne w ulicy Grobelnego obejmujące linię kablową oświetlenia ulicznego o długości 
145 mb kabel ziemny YKY 3*6 mm2 – 170 m, przewód YDY 3*2,5 mm2 – 45 m, rura „Arot” DVK  ø 50 – 
145 m, wysięgnik rurowy jednoramienny – 5 szt., słup aluminiowy wysokość 7 m na bloku 
fundamentowym prefabrykowanym – 5 szt., oprawa zewnętrzna uliczna LED 103 W – 5 kpl., uziom 
prętowy P 1* 6m – 2 szt., skrzynka sterownicza SOK – 1 szt.  
 Koszt opracowania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlanych, sprawowania 
nadzoru inwestorskiego i wniesionych opłat przyłączeniowych wyniósł 44.233,56 zł . 
2) rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego poprzez podwieszenie na istniejących 
słupach przewodu izolowanego AsXSn 2*25 mm2 – 146 mb, przewodu YDY 3*2,5 mm2 - 9 mb, montaż  
wysięgników rurowych jednoramiennych  – 3 szt., opraw zewnętrznych ulicznych LED 78 W – 3 kpl., 
bezpieczników słupowych izolowanych (2A) – 3 kpl., uziomów prętowych – 4 kpl., ograniczników 
przepięciowych ETITEC .A – 4 kpl. 
 Całkowita wartość inwestycji wyniosła 18.388, 50 zł. 
 
11. Budowa oświetlenia parku miejskiego - inwestycja obejmowała wykonanie: linii kablowej 
oświetlenia terenu parku: kabel ziemny YKXS 5*10 mm2 - 3994 mb.; kabel YKXS 5*16 – 148 mb, rura 
osłonowa DKV 75-3495 mb; rura osłonowa SRS 75 – 239,2 mb; montaż latarni parkowych – słupy 
parkowe proste  SP-4W/A o wysokości 5 mb – 117 szt., montaż opraw parkowych  LED 39W OS-1 LED 
32 na wysięgniku rurowym P1 – 117 szt.; montaż skrzynki zasilania i sterowania „SOK”- 1 szt.  
i skrzynki rozdzielczej „SR” – 1 szt. 
 Całkowity koszt inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie 
robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wniesienie opłat przyłączeniowych 
wyniósł 673.035,51 zł. Ze środków własnych wydatkowano 155.173,69 zł, a pozostałą cześć nakładów 
inwestycyjnych w kwocie 474.982,35 zł sfinansowano z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz 
budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
do roku 2025”. Inwestycję zakończono w grudniu 2018 roku. 
 
12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Warszawskiej. Linia 
napowietrzna zostanie zastąpiona linią kablową, wymienione zostaną słupy oświetleniowe i stare 
oprawy sodowe na nowoczesne energooszczędne oprawy LED. Prace projektowe nie zostały 
zakończone w roku 2018. Wydatki za opracowanie w/w dokumentacji projektowej stanowią wydatki 
niewygasające i  zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2019 roku. 
 
13. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście. Prace 
projektowe nie zostały zakończone w roku 2018. Wydatki za opracowanie w/w dokumentacji 
projektowej stanowią wydatki niewygasające i  zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2019 roku. 
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14. Remont boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej. W ramach remontu wykonana została nowa 
nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej o powierzchni 1500 m2, nowe ogrodzenie boiska z paneli 
ogrodzeniowych prefabrykowanych, zgrzewanych oraz nowe piłkochwyty z siatek z linkami 
naciągowymi. 
 Wartość wykonanych robót wyniosła 343.075,24 zł. Inwestycja została dofinansowana  
w kwocie 172.100 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 
15. Przebudowa nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - wykonanie nowej 
nawierzchni boiska sportowego do piłki ręcznej. Roboty budowlane obejmowały wykonanie nowej 
nawierzchni poliuretanowej boiska o powierzchni ok. 965 m2, malowanie linii, montaż koryta 
odwodnienia liniowego z podłączeniem do istniejącej kanalizacji, montaż piłkochwytów za bramkami, 
instalację nowych bramek, montaż stojaków rowerowych. 
Wartość wszystkich robót wyniosła 285.382,67 zł. Inwestycja została dofinansowana z budżetu 
Województwa  Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2018” w wysokości 100.000 zł. 
 
16. Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach - od maja do października 
2018 roku trwały roboty budowlane związane z budową systemu ostrzegania i alarmowania ludności 
o zagrożeniach. System ostrzegania i alarmowania ludności składa się z 9 punktów alarmowych w 
postaci cyfrowych syren elektrycznych z głośnikami szczelinowymi o mocy min. 900W oraz 
sterownika, centrali alarmowej, urządzeń do monitorowania: stacji pogody, detektora skażeń 
chemicznych, detektora skażeń promieniotwórczych.  
Punkty alarmowe zostały usytuowane w następujących miejscach: ul. Małopolska 11 (Szkoła 
Podstawowa Nr 5); ul. Wyszyńskiego 56 (Aquapark MOSiR); ul. Konstytucji 3 Maja 11 (Przedszkole 
Miejskie Nr 5); ul. Siennicka 17 (Szkoła Podstawowa Nr 4); ul.  Budowlana 2 (Szkoła Podstawowa  
Nr 3); ul. Warszawska 250 (Przedszkole Miejskie Nr 6); ul. Sosnkowskiego 16 (Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej); ul. Osiedlowa 8 (Ochotnicza Straż Pożarna); działka nr 6273 (skrzyżowanie  
ul. Spacerowej i ul. Klonowej – stanowisko słupowe). Centrala alarmowa, stacja pogody, detektor 
skażeń chemicznych, detektor skażeń promieniotwórczych zostały zlokalizowane w Urzędzie Miasta 
Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1. 
 Wartość całej inwestycji obejmująca opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie 
robót budowlanych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego wyniosła 313.934,46 zł. Zadanie zostało 
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 80% - co 
stanowiło 239.855,72 zł. 
 
17. Termomodernizacja budynku przy ul. Pięknej - od maja do października 2018 roku trwały roboty 
budowlane związane z wykonaniem termomodernizacji  budynku przy ul. Pięknej 26 obejmującej 
w szczególności: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów poniżej poziomu gruntu, 
wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, wykonanie obróbek blacharskich, 
wymianę drzwi zewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, z balustradą i daszkiem, wykonanie 
opaski z kostki brukowej wokół budynku, wymianę pustaków szklanych pod tarasem, wykonanie 
instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku, wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej 
oświetleniowej. 
 Wartość inwestycji wyniosła 143.941,02 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 
114.936,90 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura 
Kultury. 
 
18. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego  
i wewnętrznej instalacji wod-kan w budynku komunalnym przy ul. Parkowej 2 -  w ramach inwestycji  
wykonano: 
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1) przyłącze wodociągowe - rurociąg z rur polietylenowych o średnicy zewnętrznej 40 mm – 52, 7 mb, 
studnię wodomierzową prefabrykowaną o średnicy 1200 mm – 1 szt., zasuwę kielichową typu E – 1 
kpl, filtr osadnikowy siatkowy – 1 szt., wodomierz skrzydełkowy o średnicy 25 mm z zaworami 
odcinającymi w studni wodomierzowej  – 1 szt., wartość inwestycji wyniosła 22.966,77 zł, 
2) przyłącze kanalizacyjne - kanał z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm – 56 
mm, studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - szt. 5, studnię rewizyjną z kręgów 
betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3 m – 1 szt., wartość inwestycji wyniosła 27.886,77 zł, 
3) wewnętrzną instalację wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej w pięciu lokalach mieszkalnych  
o wartości 27.915 zł. W każdym z pięciu lokali mieszkalnych zostały zamontowane jednokomorowe 
zlewozmywaki ze stali nierdzewnej z ociekaczem, brodziki natryskowe, ustępy z płuczką, urządzenia 
do podgrzewania wody, baterie zlewozmywakowe i natryskowe, zawory antyskażeniowe, 
wodomierze. 
 Całkowity koszt inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie 
robót wyniósł 81.465,74 zł. 
 
19. Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Miejskiego Domu Kultury - od października do 
końca 2018 roku realizowano roboty budowlane związane z wykonaniem wentylacji i klimatyzacji  
w budynku MDK. Umowna wartość wszystkich robót wyniosła 312.269,79 zł. Do końca grudnia 2018 
roku zrealizowano roboty budowlane o wartości 160.608,85 zł. Pozostała część nakładów 
inwestycyjnych w kwocie 152.660,94 zł związana z dostawą i montażem centrali wentylacyjnej 
stanowi wydatki niewygasające i zostanie zrealizowana w pierwszej połowie 2019 roku.  
 Całość inwestycji zostanie sfinansowana z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz 
budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
do roku 2025”. 
 
20. Zakup i montaż 2 słupków blokujących wjazd na dziedziniec przy Miejskim Domu Kultury. W celu 
poprawy bezpieczeństwa uczestników imprez oraz osób odwiedzających Miejski Dom Kultury i park 
miejski zakupiono i zamontowano dwa słupki blokujące, chowane typu FAAC J275/800 za bramą 
wjazdową na dziedziniec Miejskiego Domu Kultury. 
Wartość poniesionych nakładów wyniosła 78.720 zł.  
 Całość wydatków została sfinansowana z pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego na 
realizację projektu pod nazwą „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz 
budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
do roku 2025”. 
 
21. Zakup wyposażenia  do MSA - zadanie zostało zrealizowane w 2 częściach. W ramach części I we 
wrześniu 2018 roku zakupione i zamontowane zostały urządzenia: odbiornik cyfrowy - 1 szt., nadajnik 
do ręki – 2 szt., akumulator – 3 szt., skrzydło do sterowania oświetleniem - 1 szt., o wartości 
54.355,64 zł.  W ramach części II w październiku 2018 roku zakupiono, dostarczono i uruchomiono 
zestaw oświetleniowy do Miejskiej Szkoły Artystycznej o wartości: 10.599 zł. 
 Wyposażenie Miejskiej Szkoły Artystycznej zostało dofinansowane w ramach programu 
Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury. 
 
22. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II piętrze budynku  
Urzędu Miasta.  Wartość wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń wyniosła 129.150 zł. 
 
23. Zakup i montaż dodatkowych liczników do odczytu energii elektrycznej i cieplnej w Przedszkolu 
Miejskim Nr 5 – w sierpniu 2018 roku wykonano opomiarowanie instalacji central wentylacyjnych, 
ciepłej wody oraz ciepła technologicznego zużywanego na potrzeby technologii kuchni w budynku 
Przedszkola Miejskiego Nr 5, na potrzeby monitorowania osiągnięcia zakładanego efektu 
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ekologicznego w ramach Programu Lemur. W tym celu zakupiono i zamontowano dodatkowe  liczniki 
instalacji elektrycznej, instalacji ciepłej wody oraz ciepła technologicznego wraz z integracją 
zainstalowanych urządzeń w Systemie BMS.  Wartość zadania: 33.000 zł. 
 

24. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szklono 
- Przedszkolnym Nr 1 - w 2018 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy 
przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. W grudniu zlecono opracowanie dokumentacji 
projektowej. Zakończenie prac projektowych nastąpi w pierwszej połowie 2019 roku. 
 

F. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2018 ROKU 

W 2018 roku Urząd Miasta uzyskał dofinansowanie do realizacji następujących projektów: 
 
1. „Modernizacja budynku przy ul. Pięknej w Mińsku Mazowieckim – jeszcze więcej kultury  
w mieście” – realizacja projektu została zakończona. Projekt został dofinansowany kwotą 114.936,90 
zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura 
Kultury. 
 
2. „Zakup wyposażenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały 
w Mińsku Mazowieckim” - realizacja projektu została zakończona. Projekt został dofinansowany 
kwotą 50.000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. 
 
3. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz 
zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy 
Targ oraz Zgorzelec”. Projekt złożony do MSWiA w ramach działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne. Projekt w trakcie realizacji. 
 
4. „Przebudowa boiska sportowego w Mińsku Mazowieckim” przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 
realizacja projektu została zakończona. Projekt został dofinansowany kwotą 100.000 zł ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej Mazowsze 2018”. 
 
5. „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej Nr 4  i Szkole Podstawowej Nr 5  - realizacja projektu 
została zakończona. Zakupiono 5 tablic interaktywnych, 5 projektorów oraz 2 urządzenia pozwalające 
na przekaz dźwięku. Wnioskowana kwota dofinansowania 27.928 zł. 
 
6. „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji 
celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” - projekt  
o udzielenie pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu JESSICA2. 
Wnioskowana kwota pożyczki 2.384.176 zł. Projekt w trakcie realizacji. 
 
7. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach 
działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 61.800 zł. W ramach 
projektu zostanie przeprowadzonych 10 szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe dla 120 osób 
powyżej 25 roku życia z terenu województwa mazowieckiego. Projekt w trakcie realizacji. 
 
8. „Rozbudowa ulicy Osiedlowej w Mińsku Mazowieckim” – projekt realizowany w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016 – 2019” na rok 2019. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 707.266 zł. 
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9. „Sporty Zimowe 2019” – realizacja projektu została zakończona. Zrealizowano zajęcia z łyżwiarstwa 
dla 6 grup dzieci, łącznie przeprowadzono 156 godzin zajęć. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 
10.000 zł. 
 
10. „Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa!” – projekt dotyczący organizacji zajęć sportowych dla 
uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i 
młodzieży”. Projekt stanowi kontynuację zadania realizowanego w 2018 roku. Projekt został 
dofinansowany w kwocie 26.150 zł. 
 
11. „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU” – projekt 
otrzymał dofinansowanie w kwocie  15.000 EUR na wybudowanie otwartych punktów dostępu tzw. 
Hotspot w ramach Call 1 do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci. 
 
12. Wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pt. „Ograniczenie niskiej 
emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt 
został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 766.913 zł. 
 
Ponadto na koniec 2018 roku na różnym etapie oceny znajdowały się 2 wnioski o dofinansowanie: 
1. Wniosek pt. ”Torami nowej edukacji – wykształcenie ,kreatywność i innowacyjność droga do 
lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17, ogłoszonego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X 
Edukacja dla rozwoju regionu. Projekt pozytywnie oceniony, został wpisany na listę rankingową, 
ostatecznie jednak z powodu wyczerpania alokacji nie został skierowany do dofinansowania.  
 
2. Wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach konkursu nr 
RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu. Wniosek 
przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Skierowany do oceny merytorycznej. 
 
W 2018 roku kontynuowano realizację projektów, na które dofinansowanie otrzymano we 
wcześniejszych latach:  
 
1. „Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Mińsku Mazowieckim” – uzyskano 
dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 3.2.1 
„Poprawa efektywności energetycznej Część 1) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej. W 2018 roku prowadzono działania związane z rozliczaniem i sprawozdawczością 
projektu. 
 
2. „Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa” – w ramach projektu w szkołach podstawowych 
prowadzone były zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. W 2018 roku zakończono realizację 
projektu. Łącznie w 6 mińskich szkołach podstawowych zrealizowano 492 godziny zajęć gimnastyki 
korekcyjnej.  
 
3. Projekt na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3. Projekt realizowany był 
w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W 2018 roku 
zakończono realizację projektu. Zakupiono 1053 pozycje książkowe do biblioteki szkolnej. Wartość 
projektu 15.000 zł.  
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4. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”.  
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś 
priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do 
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,  
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 System 
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Projekt realizowany jest w latach 2017-
2019. W 2018 roku prowadzono działania związane z realizacją, rozliczeniem i sprawozdawczością 
projektu. 
 
5. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” – projekt realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa 
jakości środowiska miejskiego. Projekt realizowany w latach 2017-2018. W roku 2018 prowadzono 
działania związane z realizacją, rozliczeniem i sprawozdawczością projektu. 
 
6. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. W 2018 roku prowadzono działania związane z realizacją, rozliczeniem  
i sprawozdawczością projektu. 
 
7. Projekt „Remont boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowieckim” realizowany ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2018 roku 
prowadzono działania związane z realizacją, rozliczeniem i sprawozdawczością projektu. 

 

G. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK 
 
 Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego realizowane były na terenie miasta 
przez Straż Miejską. 
 W ramach realizacji zadania - utrzymanie czystości na terenie miasta Straż Miejska w 2018 
roku: 
1) przeprowadziła 115 kontroli dotyczących spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach 
domowych. Sprawdzano czy mieszkańcy miasta nie spalają np.: starych mebli, tworzyw sztucznych, 
kartonów, ubrań itp. 96 z tych kontroli zostało podjętych w związku z informacjami uzyskanymi od 
mieszkańców, którzy podejrzewali sąsiadów o spalanie śmieci w piecach domowych. Pozostałe 19 
zostało wytypowanych i skontrolowanych przez strażników rejonowych na podstawie ich obserwacji. 
Ujawniono 4 przypadki spalania odpadów, z których 2 zakończono pouczeniem, a 2 nałożeniem 
mandatu karnego. W trakcie przeprowadzanych kontroli przypominano mieszkańcom, że spalanie 
odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla zdrowia oraz o możliwości skorzystania z dofinansowania na 
wymianę pieca w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w mieście Mińsk Mazowiecki poprzez 
modernizacje kotłowni". 
2) przeprowadziła kontrolę stanu technicznego i czystości wiat przystankowych. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli stwierdzono 2 uchybienia, o których poinformowano Zarząd Dróg 
Miejskich. 
3) przeprowadziła kontrolę stanu technicznego i czystości 31 placów zabaw dla dzieci znajdujących 
się na terenie miasta. W 5 przypadkach ujawniono uchybienia, o których poinformowano 
administratorów obiektów i zobowiązano ich do usunięcia wskazanych uchybień. 
4) przeprowadziła kontrolę terenów nieruchomości prywatnych, firm oraz przedsiębiorstw pod 
kątem przestrzegania szczegółowych przepisów dotyczących kwestii czystości i porządku. W wyniku 
przeprowadzonych działań ujawniono 34 zanieczyszczone posesje. We wszystkich przypadkach osoby 
odpowiedzialne za porządek, które zostały zobowiązane do uprzątnięcia zastosowały się do 
polecenia. W pozostałych 2 przypadkach podjęto czynności zmierzające do ustalenia właścicieli 
nieruchomości i zobowiązania ich do posprzątania. 
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5) przeprowadziła 24 kontrole stanu porządku 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 kontrolę wywiązania się przez osoby odpowiedzialne z obowiązku 
przeprowadzenia deratyzacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Strażnicy rejonowi 
przeprowadzali rozmowy z administratorami osiedli, prezesami spółdzielni jak również 
przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych na terenie całego miasta informując, że, zgodnie  
z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub 
zarządzający nieruchomością obowiązany jest utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-
sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności zwalczać 
gryzonie, insekty i szkodniki - obowiązek ten należy wykonywać niezależnie od terminów 
obowiązkowej deratyzacji, określonych w Rozdziale 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Mińska Mazowiecki. 
7) przeprowadziła 47 kontroli odśnieżania ciągów pieszo jezdnych, usuwania nawisów lodowych 
stanowiących zagrożenie dla przechodniów. 
8) przeprowadziła 67 kontroli posesji w zakresie realizacji obowiązku sprzątania. 
9) przeprowadziła 30 kontroli egzekwowania przepisów o umieszczaniu plakatów i ogłoszeń  
w miejscach zabronionych. 
 
 W ramach realizacji zadania - utrzymanie porządku na terenie miasta Straż Miejska w 2018 
roku: 
1) przeprowadziła kompleksowy przegląd oznakowania ścieżek rowerowych znajdujących się na 
terenie miasta. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono szereg nieprawidłowości i uchybień 
np.: brak znaków pionowych, poziomych, wysoki krawężnik oraz wiele innych. Wszystkie ujawnione 
nieprawidłowości zostały zgłoszone do zarządców poszczególnych dróg celem ich wyeliminowania. 
2) przeprowadziła kontrole miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajdujących się na 
terenie miasta pod kątem oznakowania poziomego i pionowego. Kontrolą objęto 70 miejsc 
parkingowych. W wyniku przeprowadzonej akcji stwierdzono kilkadziesiąt przypadków 
niewłaściwego oznakowania poziomego oraz pionowego, zwrócono się z wnioskami o uzupełnienie 
oznakowania do odpowiednich instytucji. 
3) przeprowadziła 15 kontroli realizacji przez właścicieli, użytkowników lub administratorów 
nieruchomości obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym 
posesji na terenie miasta. Strażnicy rejonowi stwierdzili 33 przypadki niedopełnienia ww. obowiązku. 
4) 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 ww. placówek pod kątem napisów bądź rysunków zawierających wulgarne treści. 
Wszystkie spostrzeżenia zostały zgłoszone do administratorów, uzyskując zapewnienie o podjęciu 
stosownych działań przed 1 września 2018 roku. 
 
 W ramach realizacji zadania - zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Straż Miejska  
w 2018 roku: 
1) przeprowadziła 123 kontrole w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W godzinach 7.30 - 
8.30 strażnicy kontrolowali bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych w okolicy szkół 
podstawowych na terenie miasta, zwracając uwagę na przestrzeganie przepisów przez kierowców 
pojazdów, jak również prawidłowość przechodzenia pieszych przez jezdnię. 
2) w dniach 29-31.12.2018 roku przeprowadziła kontrolę punktów, w których sprzedawane były 
artykuły pirotechniczne. W czasie akcji skontrolowano 13 stoisk. Nie stwierdzono uchybień- 
sprzedawcy posiadali wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej. 
Artykuły pirotechniczne oznaczone były stosownymi atestami oraz instrukcją w języku polskim. 
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Każdorazowo sprzedawców uprzedzono o odpowiedzialności karnej wynikającej ze sprzedaży tych 
artykułów osobom nieletnim. 
3) dzięki monitoringowi, w wyniku podjętych interwencji ujawnionych zostało 388 czynów 
zabronionych. W związku z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim 
czynnościami wyjaśniającymi zabezpieczono i przekazano 22 nagrania zawierające materiały  
z monitoringu miejskiego. Celem skuteczniejszej realizacji zadania w 2018 roku zakupiono 3 nowe 
kamery, którymi zastąpiono wyeksploatowany sprzęt co znacząco wpłynęło na zasięg i jakość obrazu. 
4) dokonała 11 kontroli dzikich lodowisk pod kątem bezpieczeństwa przebywających tam osób,  
w tym nieletnich. 
5) w związku z sygnałami o spożywaniu alkoholu przez osoby w komunikacji miejskiej strażnicy 
miejscy systematycznie dokonywali kontroli w autobusach na poszczególnych trasach. 
6) w ramach porozumienia trójstronnego o współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Strażą Miejską oraz Komendą Powiatową Policji dokonano 81 kontroli miejsc na terenie 
miasta pod kątem osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, w wyniku których 4 osoby 
przewieziono do szpitala, a 5 innych umieszczono w noclegowni „Przemek". 
 
 Ponadto patrol szkolny w którym uczestniczą strażnicy miejscy w 2018 roku dokonał 357 
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.  
Patrol Szkolny przeprowadził 58 spotkań z 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". Patrol Szkolny przeprowadził również 4 spotkania  
z dziećmi z przedszkoli: „Domowe przedszkole", Przedszkole Miejskie Nr 3 i 4 oraz Przedszkole TIK-
TAK. Wszystkie spotkania dotyczyły bezpiecznych zachowań na drodze oraz przybliżały dzieciom 
pracę policjanta i strażnika miejskiego. Przeprowadzono również 57 spotkań z pedagogami szkolnymi 
na temat problemów wychowawczych z uczniami. 
 W 2018 roku patrol szkolny dokonał 5 prób realizacji nakazu zatrzymania i doprowadzenia 
wydanego przez Sąd dla Nieletnich oraz udzielił asysty przy realizacji nakazu przekazania nieletniej 
córki biologicznej matce wydanego przez Sąd dla Nieletnich.  
 W dniach od 15 do 19 stycznia 2018 roku patrol szkolny wziął udział w akcji zorganizowanej 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo" w ramach 
której przeprowadzono: 30 kontroli placówek oświatowych pod kątem nieletnich zagrożonych 
demoralizacją, 9 kontroli placówek sprzedających alkohol pod kątem ładu i porządku oraz 
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 4 spotkania (w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Domu Kultury oraz Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej 
Przełom) z dziećmi przebywającymi na odpoczynku zimowym pn. „Bezpieczne Ferie", zrealizowano 3 
patrole z dzielnicowymi z KPP Mińsk Mazowiecki, gdzie objęto nadzorem park miejski, dworzec PKP  
i PKS, targowisko miejskie oraz dziki akwen wodny przy ul. Budowlanej, gdzie gromadziły się osoby 
nieletnie bez opieki dorosłych. 
  Patrol uczestniczył w V edycji konkursu na temat „Policja jest wśród nas", który odbył się na 
poziomie kl. VII podstawowych w SP Nr 3 przy ul. Siennickiej oraz odwiedził dzieci przebywające na 
oddziale dziecięcym Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim z okazji Dnia Dziecka. 
 
 W ramach letnich działań profilaktycznych prowadzonych przez strażników miejskich oraz 
policjantów z mińskiej komendy w miesiącu lipcu 2018 roku zrealizowano 3 spotkania pn. 
„Bezpieczne wakacje z patrolem szkolnym". W trakcie spotkań przybliżano dzieciom pracę policjanta i 
strażnika miejskiego, dzieci mogły obejrzeć sprzęt i wyposażenie funkcjonariuszy. W ramach akcji 
„Bezpieczne wakacje" strażnicy miejscy kontrolowali również dzikie i nielegalne kąpieliska.  
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 W związku z wytycznymi nadesłanymi przez KPP Mińsk Mazowiecki Straż Miejska brała udział 
w zapobieganiu występowania zagrożeń zgłoszonych przez mieszkańców miasta polegających na  
nieprawidłowym parkowaniu: na ul. Bulwarnej w rejonie bloku nr 1-1a, na ul. Nadrzecznej w rejonie 
bloków nr 8 i 10, na ul. Topolowej w rejonie bloku nr 26-26C, na ul. Klonowej w rejonie bloku nr 21A-
27A, na ul. Warszawska 164 od strony ul. Bulwarnej. 
 
 W 2018 roku Strażnicy Miejscy brali czynny udział w zabezpieczeniu różnego rodzaju 
uroczystości państwowych, religijnych oraz imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych m.in. 
Orszaku Trzech Króli, obchodów rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, obchodów rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, meczy piłkarskich na stadionie Mazovii, Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego 
Mazowiecka Piętnastka, procesji Bożego Ciała, Festiwalu 4M, uroczystości religijnych oraz inscenizacji 
historycznych z okazji wydarzeń sierpniowych 1920 roku, Festiwalu Himilsbacha, zlocie pojazdów 
zabytkowych WARKOT, akcji Znicz, uroczystościach związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości, Sylwestera. 
 

H. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBRONNE 
 
 Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego realizowane były w 2018 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. zakup tablic informacyjnych o terenie zagrożonym, obszarze ochronnym lub zapowietrzonym 
epizootią, zakup środków sorbcyjnych, zapewnienie artykułów spożywczych podczas długotrwałych 
działań ratowniczych. 
 W 2018 roku stworzony został zintegrowany system ostrzegania i alarmowania ludności  
o zagrożeniach składający się z: centrali alarmowej wraz z oprogramowaniem sterującym, 
monitorującym i diagnostycznym; urządzeń do monitorowania: stacji pogody (meteorologicznej) oraz 
detektorów do wykrywania skażeń chemicznych i promieniotwórczych oraz 9 punktów alarmowych 
składających się z nowoczesnych syren elektronicznych szczelinowych z urządzeniami do włączania, 
sterowania, kontroli oraz monitorowania połączonych z miejską i wojewódzką centralą alarmową.  
 
 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 
Mazowiecki, dokumentacji Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, planu przygotowań 
podmiotów leczniczych miasta na potrzeby obronne państwa, dokumentacji Zastępczego Miejsca 
Pracy. 
  
 W ramach kwalifikacji wojskowej realizowano zadania polegające na przygotowaniu  
i przeprowadzeniu  kwalifikacji wojskowej. Do kwalifikacji w 2018 roku zgłosiły się 264 osoby, w tym 
239 mężczyzn (rocznik podstawowy), 17 mężczyzn (roczniki starsze) i 8 kobiet. Do kwalifikacji 
wojskowej nie zgłosiło się 15 osób: 12 osób od kilku lat przebywa poza granicami kraju, 3 osoby nie 
przebywają na stałe w miejscu zameldowania. 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 2018 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 planu obrony cywilnej oraz kart realizacji zadań operacyjnych, planu ewakuacji 
(przyjęcia) ludności na wypadek masowego zagrożenia, baz danych dotyczących: podmiotów  
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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, urządzeniach specjalnych, ujęć  
i urządzeń wodnych na terenie miasta, baz danych z zakresu ochrony przed skażeniami, ochrony ujęć 
wody i urządzeń wodnych. Przeprowadzono 10 szkoleń dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu 
systemu ostrzegania i alarmowania ludności oraz budowli ochronnych (350 osób) oraz 1 szkolenie dla 
nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa (9 osób). 
 
 W zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2018 roku 
przekazano środki finansowe na organizację 125 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 do Komendy Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowieckim, udzielono pomocy materialnej na dofinansowanie zakupu samochodu 
specjalnego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. 
 
 W ramach działań zmierzających do podwyższania gotowości bojowej ochotniczych straży 
pożarnych w 2018 roku: pokrywano koszty badań technicznych, eksploatacji, konserwacji i napraw 
samochodów, przyczep, motopomp, agregatów prądotwórczych oraz narzędzi i urządzeń 
ratowniczych, zakupiono akumulatory i części do samochodów specjalnych pożarniczych, paliwo do 
pojazdów i urządzeń ratowniczych, umundurowanie dla członków OSP, sprzęt ratowniczy (np.: 
defibrylator, radiotelefon MOTOROLA i antenę radiokomunikacyjną, węże pożarnicze i ssawne, 
środek pianotwórczy, pompę, siekiero-młot wyburzeniowy, lampy robocze LED, taczkę, kastrę, taśmy 
ostrzegawcze, folie, mostki przejazdowe) oraz materiały do remontu remizy strażackiej, 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; przeprowadzono remont dachu OSP, zakupiono wyposażenie i urządzenia 
ratownictwa niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu. 
  
 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu miasta w 2018 roku brały udział w 39 działaniach 
ratowniczych m.in. podczas gaszenia pożarów budynków, pojazdów, traw, nieużytków i poszycia 
leśnego; ustawiania zapór sorbcyjnych w rowach melioracyjnych i na rzece Srebrnej; usuwania 
powalonych drzew i gałęzi z jezdni, linii energetycznych; usuwania plam oleju po kolizjach 
drogowych; zabezpieczania niewypałów i niewybuchów i innych (usuwania gniazd szerszeni, 
zabezpieczania pogorzelisk, chłodzenia butli z acetylenem). 
 
 W 2018 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 zakładu remontowo-budowlanego przy ul. Szpitalnej i budynku wielorodzinnego 
przy ul. Chełmońskiego 71), zanieczyszczenie (skażenie) rowu i rzeki Srebrnej, wysoka umieralność 
kaczek, zła jakość powietrza (pył zawieszony PM2,5 i PM10), wykrycie niewypału podczas remontu 
ulicy Siennickiej. 
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VIII. PODSUMOWANIE  
 
 Rok 2018 był kolejnym rokiem skutecznej realizacji ważnych dla Miasta projektów i rozwiązań 

infrastrukturalnych ze znaczącym udziałem środków ze źródeł zewnętrznych. 

 Przedstawione w raporcie działania, podejmowane w różnych sferach funkcjonowania 

Miasta, wskazują na dobre wykorzystanie szans i możliwości, dzięki którym udało się osiągnąć wiele 

celów służących mieszkańcom i rozwojowi naszego Miasta. 

 Miejskie instytucje kultury i sportu zapewniały mieszkańcom dostęp do bogatej oferty 

wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Hasło "Mińsk Mazowiecki - Miasto z kulturą" 

odzwierciedla atmosferę naszej społeczności lokalnej, w której mieszkańcy lubią spędzać czas, 

poszukują nowych form aktywności lokalnej, kulturalnej i sportowej, a Miasto stara się wyjść 

naprzeciw tym potrzebom. 

 Ścisłe kontakty kulturalne Mińska Mazowieckiego z miastami partnerskimi skutkują realizacją 

licznych projektów o charakterze społeczno-kulturalnym. Mińsk Mazowiecki jest stale otwarty na 

nawiązywanie współpracy służącej wymianie dobrych praktyk i zdobywaniu doświadczeń  

w zarządzaniu rozwojem Miasta. 

 W 2018 roku Miasto Mińsk Mazowiecki uzyskało wyróżnienie Parlamentu Rady Europy  

w postaci dokumentu European Diploma przyznanego nielicznym miastom wyróżniającym się 

zaangażowaniem i działalnością twinningową na rzecz Europy. Wyróżnienie dla Miasta daje podstawę 

sądzić, że kierunek działań Miasta jest właściwy, a także zobowiązuje do dalszej pracy na rzecz 

społeczności lokalnej i utrzymania wysokiej jakości usług. 

 Dziękuję mieszkańcom, samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorcom dla których sprawy rozwoju naszego Miasta są ważne i leżą im na sercu.  

 Przed nami wiele wyzwań w kolejnych latach. Niektóre projekty realizowane w 2018 roku 

będą miały swoją kontynuację w roku 2019 i 2020. Należy do nich: projekt pn. " Rozbudowa systemu 

gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap" - Poprawa infrastruktury 

drogowej oraz gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta. Zaplanowana jest także do 

realizacji w latach następnych budowa budynku Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 

Nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz projekt pn. "Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic". 

 Działania w ramach projektu inteligentnych dzielnic będą prowadziły do powstania 

kompleksowej dokumentacji zawierającej inteligentne rozwiązania dla zidentyfikowanych wyzwań 

przestrzeni publicznej każdej z dzielnic Mińska Mazowieckiego oraz wybranych sołectw Gminy Mińsk 

Mazowiecki. Udział mieszkańców Mińska Mazowieckiego i Gminy Mińsk Mazowiecki jest 

przewidziany na każdym etapie tego projektu. 

 Bardzo ważną dla naszego Miasta inwestycją będzie zaplanowana do realizacji w latach 2019 

- 2020 "Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim" (EC), o łącznej mocy 12,8 MW. Wartość 

podpisanego kontraktu opiewa na kwotę 30.743.850 zł. 

 Nowy obiekt elektrociepłowni zlokalizowany będzie obok istniejącej osiedlowej ciepłowni 

gazowej przy ul. 1 PLM Warszawa 1. 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. Natomiast zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniesie co najmniej  

113.724 GJ/rok.   
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Załącznik  

do Raportu o stanie Miasta  

Mińsk Mazowiecki za 2018 rok 

 

WYKAZ UCHWAŁ  RADY  MIASTA  MIŃSK  MAZOWIECKI  PODJĘTYCH  W 2018 ROKU 

– WYKONANIE 
 

1) uchwała Nr XXXVII.354.2018 z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2018 – uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału 

Finansowego. Treść uchwały przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w którym został 

opublikowany w dniu 12 lipca 2018r. poz. 7107. 

2) uchwała Nr XXXVII.355.2018 z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2016 – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały przekazano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

3) uchwała Nr XXXVII.356.2018 z dnia 12 stycznia 2018r. 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 Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, który skierował jej 

treść do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i realizowana jest przez ww. 

spółkę na bieżąco. 

4) uchwała Nr XXXVII.357.2018 z dnia 12 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w 

którym została opublikowana w dniu 15 stycznia 2018 r. poz. 532. 

5) uchwała Nr XXXVIII.358.2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2018 – uchwałę przekazano do Wydziału Finansowego. Uchwała 

została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 

21 lutego 2018 r. poz. 1842. 

6) uchwała Nr XXXVIII.359.2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026 – uchwałę przekazano 

do Wydziału Finansowego i została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

7) uchwała Nr XXXVIII.360.2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie emisji obligacji 

komunalnych miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Finansowemu. Uchwała została zrealizowana. W maju 2018 r. Miasto otrzymało od Banku 

Gospodarstwa Krajowego ofertę na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych. Dnia 25 

czerwca 2018 r. podpisano z BGK umowę organizacji i obsługi emisji obligacji. Obligacje 

zostały wyemitowane w 4 seriach: 

 Seria A18 o wartości nominalnej 1.000.000 – emisja 13.VIII.2018 

 Seria B18 o wartości nominalnej 1.000.000 – emisja 6.IX.2018 

 Seria C18 o wartości nominalnej 1.000.000 – emisja 13.XII.2018 

 Seria D18 o wartości nominalnej 1.000.000 – emisja 13.XII.2018 
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8) uchwała Nr XXXVIII.361.2018 z dnia 12 lutego 2018r.  zmieniająca 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 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej i Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 

21 lutego 2018 r. poz. 1843. Na podstawie ww. uchwały została rozszerzona strefa płatnego 

parkowania na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Uchwała przekazana została do bieżącej 

realizacji, która głównie polega na kontroli wnoszonych opłat za korzystanie ze strefy 

płatnego parkowania. 

9) uchwała Nr XXXVIII.362.2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie wskazania wstępnych 

miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Na drogach powiatowych zlokalizowano 19 przystanków. 

10) uchwała Nr XXXVIII.363.2018 z dnia 12 lutego 2018r. 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 przystanków – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Podjęta uchwała została opublikowana w w/w Dzienniku z 

dnia 21 lutego 2018 r. poz. 1844. Zlokalizowano 76 przystanków, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki. 

11) uchwała Nr XXXVIII.364.2018 z dnia 12 lutego w sprawie sposobu ustalenia 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 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 21 lutego 2018 r. poz. 1845. 

Uchwała do bieżącego stosowania. 

12) uchwała Nr XXXVIII.365.2018 z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie określenia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku 

Mazowieckim na 2018 rok – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej, który przekazał treść podjętej uchwały do Zarządu Gospodarki Komunalnej. 

Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 21 lutego 2018 r. poz. 1846. 

Uchwała do bieżącego stosowania. W części dot. odławiania bezdomnych zwierząt, 

zapewnienia miejsc w schronisku i opieki weterynaryjnej realizowana przez ZGK w Mińsku 

Mazowiecki i Straż Miejską, w pozostałym zakresie przez Urząd Miasta we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

13) uchwała Nr XXXVIII.366.2018 z dnia 12 lutego 2018r.  w sprawie nadania nazwy ulicy w 

Mińsku Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości oraz Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, który przekazał jej 

treść do Zarządu Dróg Miejskich. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 

13.02.2018 r. poz. 1453. Nadano nazwę ulicy ppłk. Marina Skrzyneckiego. 

14) uchwała Nr XXXVIII.367.2018 z dnia 12 lutego 2018r.  w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części 

nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

– uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 

Podpisano aneks do umowy przedłużający umowę do 31 marca 2028 r. 

15) uchwała Nr XXXVIII.368.2018 z dnia 12 lutego 2018r. 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 2018r. – uchwałę przekazano do realizacji Zespołowi 

ds. Oświaty, który przesłał jej treść do dyrektorów miejskich placówek oświatowych - do 

bieżącej realizacji. 

16) uchwała Nr XXXVIII.369.2018 z dnia 12 lutego 2018r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu, który skierował jej treść do Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 

21.02.2018 r. poz. 1847. Zakres zmian dotyczy: uwzględnienia w uchwale możliwości 

wprowadzenia ulg za korzystanie z miejskich obiektów dla weteranów działań poza granicami 

państwa oraz weterana poszkodowanego, posiadających legitymację weterana oraz 

posiadaczy Mińskiej Karty Mieszkańca ponadto dodano zapis o niesumowaniu się zniżek.   

Burmistrz Miasta podjął Zarządzenie Nr 1067/327/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej będących w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. 

17) uchwała Nr XXXVIII.370.2018 z dnia 12 lutego 2018r.  w sprawie zasad, trybu przyznawania 

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe – uchwałę przekazano do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, uchwała została 

przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 21.02.2018 r. poz. 1848. Zakres zmian: uchwałę 

przygotowano po ponad rocznym okresie obowiązywania dotychczasowej uchwały po 

weryfikacji możliwości budżetowych miasta. Łączna kwota wypłaconych nagród i stypendiów 

sportowych w 2018 roku wynosiła: 33 500,00 zł. Przyznano 10 stypendiów sportowych oraz 

47 nagród za udział w rozgrywkach oraz zajęte miejsca w zawodach rangi Mistrzostw Europy, 

Mistrzostw Polski, Mistrzostw Międzywojewódzkich, Wojewódzkich oraz Okręgowych. 

18) uchwała Nr XXXIX.371.2018 z dnia 26 marca 2018r. 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 – przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 

podjętej uchwały przesłano do  Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2018 
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r. poz. 3561 i weszła w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r. Na podstawie uchwały 

przeprowadzono trzy kontrole.  

19) uchwała Nr XXXIX.372.2018 z dnia 26 marca 2018r.  w sprawie szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz 

określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej – przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 

2018 r. poz. 3562 i weszła w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r. Treść uchwały przesłano 

również do jednostek budżetowych Miasta, samorządowych zakładów budżetowych oraz 

jednostek kultury, których organizatorem jest miasto. Na podstawie uchwały Zarząd 

Gospodarki Komunalnej dokonał umorzeń należności na łączną kwotę 11 498,74 zł.  

20) uchwała Nr XXXIX.373.2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie umorzenia należności 

pieniężnej mającej charakter cywilnoprawny przypadającej Miastu Mińsk Mazowiecki – 

przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. 

21) uchwała Nr XXXIX.374.2018 z dnia 26 marca 2018r. 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 – przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. poz. 3563 i weszła w życie z dniem 24 kwietnia 2018 

r. Zmiana uchwały dotyczyła wprowadzenia kart ryczałtowych na okres trzech miesięcy (koszt 

240 zł) bądź jednego roku (koszt 800 zł); przekazana została do bieżącej realizacji. 

22) uchwała Nr XXXIX.375.2018.  z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału miasta Mińsk 

Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu – przekazano do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 9 kwietnia 2018 r. poz. 3564 i weszła w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r. 

23) uchwała Nr XXXIX.376.2018  z dnia 26 marca 2018r. w sprawie podziału miasta Mińsk 

Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych – przekazano  do  realizacji 

Wydziałowi Organizacyjnemu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2018 r. poz. 3565 i weszła w życie z dniem 24 
kwietnia 2018 r. 

24) uchwała Nr XXXIX.377.2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz 

nad dziennymi opiekunami – przekazano do realizacji pracownikowi ds. społecznych oraz 

Zespołowi Kontroli. Na podstawie uchwały przeprowadzono cztery kontrole.  

25) uchwała Nr XXXIX.378.2018  z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania – przekazano do realizacji pracownikowi ds. zdrowia. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 9 kwietnia 2018 r. poz. 3566 i weszła w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r. 

26) uchwała Nr XXXIX.379.2018 z dnia 26 marca 2018r.  w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
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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 – przekazano do realizacji Zespołowi ds. Oświaty. Uchwała 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2018 

r. poz. 3567 i weszła w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r. Treść podjętej uchwały została 

przesłana również do dyrektorów przedszkoli publicznych oraz szkół podstawowych, w 

których organizowane są oddziały przedszkolne – do bieżącej realizacji. 

27) uchwała Nr XXXIX.380.2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim) – przekazano do Zespołu ds. Oświaty. Treść 

obwieszczenia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z dnia 9 kwietnia 2018 r. poz. 3560  i weszła w życie z dniem ogłoszenia. Uchwała została 

przesłana również do dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1. 

28) uchwała Nr XXXIX.381.2018 z dnia 26 marca 2018r.  w sprawie zatwierdzenia przystąpienia 

do realizacji projektu pn. „Moja Aktywność – przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i 

społecznemu mieszkańców Mińska Mazowieckiego” finansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – przekazano Zespołowi Rozwoju 

Gospodarczego Miasta, który skierował jej treść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Mińsku Mazowieckim w celu realizacji jej zapisów. Uchwała nie była realizowana z powodu 

odstąpienia od realizacji projektu i umowy z powodu braku naboru uczestników.  

29) uchwała Nr XXXIX.382.2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2018 – przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. 

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz została ona opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2018 poz. 3915 i 

weszła w życie z dniem podjęcia; 

30) uchwała Nr XXXIX.383.2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026 – przekazano do 

realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

31) uchwała Nr XL.384.2018 z dnia 21 maja 2018r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk 

Mazowiecki na 2018 rok – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. 

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w 

Dzienniku z dnia 25 maja 2018 r. poz. 5614; 

32) uchwała Nr XL.385.2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026 – uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały została przesłana do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej; 

33) uchwała Nr XL.386.2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie przejęcia od Wojewody 

Mazowieckiego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 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. Prace wykonywane przez ZGK: - cmentarz żołnierzy 
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radzieckich przy ul. Warszawskiej – utrzymanie zieleni cmentarnej i strefy ochronnej, bieżące 

utrzymanie porządku i czystości, drobne prace remontowe, - kwatera wojenna żołnierzy 

polskich na parafialnym cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Żwirowej – utrzymanie zieleni 

cmentarnej, bieżące utrzymanie porządku i czystości,, drobne prace remontowe, 

konserwacja masztów flagowych, renowacja nawierzchni darniowej na nagrobkach, naprawa 

obramowań nagrobków. 

34) uchwała Nr XL.387.2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 

Miasta Mińsk Mazowiecki” – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Promocji, Kultury 

i Sportu; tytuł przyznano Panu Krzysztofowi Szczypiorskiemu. 

35) uchwała Nr XL.388.2018 z dnia 21 maja 2018r.  w sprawie przystąpienia Miasta Mińsk 

Mazowiecki do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej” – uchwałę 

przekazano do realizacji Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu oraz Zespołowi Rozwoju 

Gospodarczego Miasta. 

36) uchwała Nr XL.389.2018 z dnia 21 maja 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu. Uchwała została przesłana do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w 

Dzienniku z dnia 25 maja 2018 r. poz. 5615 i weszła w życie z dniem 9 maja br. Treść podjętej 

uchwały została przesłana do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres zmiany: korekta 

błędu pisarskiego polegającego na niewłaściwym wskazaniu ustępu, którego treść uległa 

zmianie. 

37) uchwała Nr XL.390.2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia godzin sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta 

Mińska Mazowieckiego – uchwałę przekazano do realizacji Zespołowi Rozwoju 

Gospodarczego Miasta. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 25 maja 2018 

r. poz. 5616 i weszła w życie z dniem 9 czerwca 2018r. Uchwała wprowadziła na terenie 

miasta maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży: w wysokości 125 (dla napojów alkoholowych o zawartości 

do 4,5% alkoholu oraz piwa), w wysokości 95 (dla napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa), w wysokości 95 (dla napojów 

alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu). Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wyniosła: 60 (dla 

napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa), 40 (dla napojów 

alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa), 40 (dla 

napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu). Uchwała wprowadziła również 

ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych między godziną 23.00 a 6.00 we wszystkich 

punktach handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta. 

Według stanu na dzień 31 .12.2018 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła: 
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 89, 
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 81, 
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3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 84. 
Według stanu na dzień 31 .12.2018 r. liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi: 
1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 47, 
2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 30, 
3) o zawartości powyżej 18% alkoholu – 28. 

38) uchwała Nr XL.391.2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie lokalnego programu pomocy 

społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone 

koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie 

stałym na jeden z systemów proekologicznych – uchwałę przekazano do realizacji 

Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Uchwała została 

przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została 

opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 25 maja 2018 r. poz. 5617 i weszła w życie z dniem 9 

maja br. Realizując uchwałę MOPS opracował i wprowadził do stosowania „Procedurę 

Zewnętrzną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w sprawie 

realizacji lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego 

dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych”. Do 

30 kwietnia 2019r. do Ośrodka nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie tej formy pomocy.  

39) uchwała Nr XL.392.2018  z dnia 21 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia petycji – 

petycja dotyczyła poddania analizie połączenia Zarządu Gospodarki Komunalnej z Zarządem 
Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w jeden podmiot. Analizując przedmiotową 
petycję oraz podzielając zajęte w tej sprawie przez Burmistrza Miasta stanowisko, Rada 
Miasta uznała wniesioną petycję za bezzasadną nie widząc zasadności zmiany formy 
organizacyjnej funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich czy też łączenia go z jakąkolwiek inną 
jednostką Miasta. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji wysłano wnoszącemu petycję. 

40) uchwała Nr XL.393.2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - w wyniku przeprowadzonych czynności 

wyjaśniających, Rada Miasta uznała skargę za zasadną. 

41) uchwała Nr XL.394.2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej - Komisja pracowała na czterech posiedzeniach w wyniku, których Komisja 

przygotowała projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk 

Mazowiecki i przedłożyła go na sesję w dniu 24 września 2019 r. 

42) uchwała Nr XLI.395.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Miasta Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za rok 2017 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu, który 

przesłał jej treść do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

43) uchwała Nr XLI.396.2018 z dnia 21 czerwca 2018r.  w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały została przesłana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

44) uchwała Nr XLI.397.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania i 

rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 

oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki 
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– uchwałę przekazano do realizacji Referatowi Oświaty. Treść uchwały została przesłana do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w 

w/w Dzienniku z dnia 26 czerwca 2018 r. poz. 6515 – do bieżącej realizacji. 

45) uchwała Nr XLI.398.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu oraz Zespołowi Rozwoju 

Gospodarczego Miasta. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu 

budżetowego w roku 2018 związanego z wykonaniem inwestycji pn. „Przystosowanie parku 

miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025” została zrealizowana. 

Umowa w sprawie pożyczki została podpisana dnia 18.VIII.2018 roku z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego. Kwota zaciągniętego zobowiązania wyniosła ostatecznie 

1.744.356,02 zł. W ramach tej kwoty rozbudowano ul. Ogrodową ( kwota 937.475,78 zł), 

wybudowano aleje w parku miejskim za łączną kwotę 155.024,44 zł, zakupiono i 

zamontowano 2 słupki blokujące wjazd na dziedziniec przy MDK (kwota 78.720,00 zł)  oraz 

wykonano klimatyzację i wentylację w budynku MDK (wydatek w wysokości 314.269,79 zł). 

46) uchwała Nr XLI.399.2018 z dnia 21 czerwca 2019r. 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 oraz przekazał Inspektorowi 

Ochrony Danych w tutejszej jednostce. W związku z podjętą uchwałą zatrudniono jednego 

inspektora ochrony danych dla miejskich szkół podstawowych oraz jednego inspektora dla 

miejskich przedszkoli. Rozwiązanie takie jest korzystne z uwagi na ten sam zakres zadań 

wykonywanych zarówno przez szkoły, jak i przedszkola. 

47) uchwała Nr XLI.400.2018 z dnia 21 czerwca 2018r.  w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny 

nieruchomości gruntowej – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, bonifikata ta miała 

zastosowanie w przypadku przeprowadzenia transakcji sprzedaży w terminie do 30 listopada 

2018 r.; 

48) uchwała Nr XLI.401.2018 z dnia 21 czerwca 2018r.  w sprawie skargi wniesionej przez 

Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Nr 2401 działającą przy Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim - zgodnie z podjętą przez Radę 

Miasta uchwałą, w dniu 25 czerwca 2018 r. skargę zwrócono skarżącemu. 

49) uchwała Nr XLI.402.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2018 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Finansowemu, który przesłał jej treść do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała została opublikowana w 

w/w Dzienniku z dnia 26 czerwca 2018 r. poz. 6516. 

50) uchwała Nr XLI.403.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026 – uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Finansowemu, który przesłał jej treść do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

51) uchwała Nr XLI.404.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania 

Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim – uchwałę 

przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Uchwała została 
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przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała 

została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 26 czerwca 2018 r. poz. 6517. 

52) uchwała Nr XLI.405.2018 z dnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na 

rok 2019 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została 

przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została 

opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 26 czerwca 2018 r. poz. 6518. W wykonaniu w/w 

uchwały podjęte zostało zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu oraz wzorów 

dokumentów związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na temat części 

wydatków budżetu. 

53) uchwała Nr XLI.406.2018  z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu - Przedmiotowy Regulamin przekazany został do 

organu regulacyjnego dnia 2 sierpnia 2018 roku wraz z uchwałą Nr XLI.406.2018 Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. Postanowieniem WA.RET.070.2.245.2.2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie z siedzibą w Warszawie  przedstawił negatywną opinię do projektu 

Regulaminu. Uwzględniając uwagi przekazane przez organ regulacyjny przedłożono Radzie 

Miasta Mińsk Mazowiecki projekt nowego Regulaminu. Wprowadzone zapisy do projektu 

Regulaminu ze względu na konieczność wyczerpania uwag przedstawionych przez Regulatora 

niosły za sobą potrzebę zmian innych zapisów projektu Regulaminu. W związku z powyższym 

po dokonaniu analizy projektu Regulaminu oraz ze względu na dodatkowe zapisy w projekcie 

Regulaminu wykraczające poza uwagi Regulatora konieczne było podjęcie nowej uchwały. 

Uchwałą Nr VII.51.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki przyjęła 

projekt Regulaminu oraz przekazała go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym 

jest właściwy miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

54) uchwała Nr XLI.407.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych – uchwałę 

przekazano do realizacji Zespołowi Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Uchwała 

została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 26 czerwca 2018 r. poz. 6519. Od dnia 

obowiązywania uchwały wypłacono ekwiwalent pieniężny dla 22 członków OSP Mińsk 

Mazowiecki i OSP Mińsk Mazowiecki osiedle „Kędzierak” na kwotę 3855,32 zł, którzy 

uczestniczyli w 26 działaniach ratowniczych.  

55) Uchwała Nr XLII.408.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2018 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Finansowemu, który przesłał jej treść do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała została opublikowana w 

w/w Dzienniku z dnia 11 lipca 2018 r. poz. 7076. 

56) Uchwała Nr XLIII.409.2018  z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rady Powiatu 

Mińskiego, Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, 
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zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – uchwałę przekazano do realizacji 

Referatowi Organizacyjnemu. Treść uchwały została przesłana do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 7 

września 2018 r. poz. 8527. Uchwałę przekazano również do Komisarza Wyborczego w 

Siedlcach II oraz podano do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie 

Informacji Publicznej tutejszego Urzędu, na stronie internetowej Miasta oraz wywieszono a 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta; 

57) Uchwała Nr XLIII.410.2018 z dnia 21 czerwca 2018r.  w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości oraz 

Zespołowi Radców Prawnych. Komórki te przekazały dokumenty w w/w sprawie do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

58) Uchwała Nr XLIII.411.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2018 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Finansowemu, który przesłał jej treść do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała została opublikowana w 

w/w Dzienniku z dnia 7 września 2018 r. poz. 8526. 

59) uchwała Nr XLIII.412.2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026 – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Finansowemu, który przekazał treść podjętej uchwały do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

60) uchwały Nr XLIV.413.2018 z dnia 24 września 2018r. w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2019 rok – uchwałę przekazano do realizacji 

pracownikowi ds. zdrowia. 

61) uchwała Nr XLIV.414.2018 z dnia 24 września 2018r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym 

rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziału Finansowemu, który jej treść przekazał miejskim jednostkom 

oświatowym. 

62) uchwała Nr XLIV.415.2018 z dnia 24 września 2018r. zmieniająca uchwałę 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 przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z 28 września 2018 

r., poz. 9109. Treść podjętej uchwały przesłano do dyrektorów przedszkoli publicznych oraz 

szkół podstawowych – do bieżącej realizacji. Zmiana polegała na wprowadzeniu zapisu do 

uchwały o upoważnieniu dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkół do 

udzielania zwolnień z opłat określonych w uchwale.   

63) uchwała Nr XLIV.416.2018 z dnia 24 września 2018r.  w sprawie wykonania obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej w Mieście Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Organizacyjnemu. Uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku 
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http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2018/Nr%20XLIV.415.2018.2018-09-24%20zm.%20uchwa%C5%82y%20w%20spr.%20okreslenia%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20korzystanie%20z%20wychowania%20przedszkolnego.pdf
http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2018/Nr%20XLIV.415.2018.2018-09-24%20zm.%20uchwa%C5%82y%20w%20spr.%20okreslenia%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20korzystanie%20z%20wychowania%20przedszkolnego.pdf
http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2018/Nr%20XLIV.415.2018.2018-09-24%20zm.%20uchwa%C5%82y%20w%20spr.%20okreslenia%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20korzystanie%20z%20wychowania%20przedszkolnego.pdf
http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2018/Nr%20XLIV.415.2018.2018-09-24%20zm.%20uchwa%C5%82y%20w%20spr.%20okreslenia%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20korzystanie%20z%20wychowania%20przedszkolnego.pdf
http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2018/Nr%20XLIV.415.2018.2018-09-24%20zm.%20uchwa%C5%82y%20w%20spr.%20okreslenia%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20korzystanie%20z%20wychowania%20przedszkolnego.pdf
http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2018/Nr%20XLIV.415.2018.2018-09-24%20zm.%20uchwa%C5%82y%20w%20spr.%20okreslenia%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20korzystanie%20z%20wychowania%20przedszkolnego.pdf
http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2018/Nr%20XLIV.415.2018.2018-09-24%20zm.%20uchwa%C5%82y%20w%20spr.%20okreslenia%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20korzystanie%20z%20wychowania%20przedszkolnego.pdf
http://www.bip.minsk-maz.pl/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file/uchwaly/2018/Nr%20XLIV.415.2018.2018-09-24%20zm.%20uchwa%C5%82y%20w%20spr.%20okreslenia%20wysoko%C5%9Bci%20op%C5%82at%20za%20korzystanie%20z%20wychowania%20przedszkolnego.pdf
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Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z 28 

września 2018 r., poz. 9110. 

64) uchwała Nr XLIV.417.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

65) uchwała Nr XLIV.418.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

66) uchwała Nr XLIV.419.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

67) uchwała Nr XLIV.420.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 5 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

68) uchwała Nr XLIV.421.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

69) uchwała Nr XLIV.422.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

70) uchwała Nr XLIV.423.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 8 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 
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71) uchwała Nr XLIV.424.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

72) uchwała Nr XLIV.425.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

73) uchwała Nr XLIV.426.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

74) uchwała Nr XLIV.427.2018 z dnia 24 września 2018r.  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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

75) uchwała Nr XLIV.428.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

76) uchwała Nr XLIV.429.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

77) uchwała Nr XLIV.430.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

78) uchwała Nr XLIV.431.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 
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stanowisko garażowe Nr 25 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

79) uchwała Nr XLIV.432.2018 z dnia 24 września 2018r. 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 przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks do umowy przedłużający umowę do 31 

sierpnia 2019 r. 

80) uchwała Nr XLIV.433.2018 z dnia 24 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowiska 

handlowego Nr 6 na targowisku miejskim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks do umowy przedłużający 

umowę do 31 października 2021 r. 

81) uchwała Nr XLIV.434.2018 z dnia 24 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowiska 

handlowego Nr 44 na targowisku miejskim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano aneks do umowy przedłużający 

umowę do 15 listopada 2021 r. 

82) uchwała Nr XLIV.435.2018 z dnia 24 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Organizacyjnemu, treść uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z 28 września 2018 

r., poz. 9111. 

83) uchwała Nr XLIV.436.2018 z dnia 24 września 2018r. w sprawie rozpatrzenia petycji - 

petycja dotyczyła rozważenia dokonania zmiany w Statucie Miasta, polegającej na dodaniu 

do Statutu Miasta zapisu o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców miasta. Z uwagi na, to iż 

proponowana zmiana została uregulowana w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 

2018 r., Rada Miasta wniesioną petycję uznała za bezzasadną. Uchwałę w sprawie 

rozpatrzenia petycji przekazano wnoszącemu petycję. 

84) uchwała Nr XLIV.437.2018 z dnia 24 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2018 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. 

Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Została opublikowana w w/w 

Dzienniku z 28 września 2018 r.,poz. 9112. 

85) uchwała Nr XLIV.438.2018 z dnia 24 września 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026 – uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Finansowemu, który przesłał jej treść do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

86) uchwała Nr XLV.439.2018 z dnia 15 października 2018r.  w sprawie planu nadzoru nad 

żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz 

nad dziennymi opiekunami – uchwałę przekazano do realizacji Referatowi Oświaty. Uchwała 

weszła w życie z dniem podjęcia. W ramach planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz nad dziennymi 

opiekunami w roku 2018 skontrolowanych zostało:  

Id: 7617C391-5FB7-4971-B65A-5E250DA938CE. Podpisany Strona 87



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2018 rok 
 

 
 

7 żłobków 

 Żłobek Króla Zygmunta Ewelina Gromulska-Sulej – luty 2018 

 Niepubliczny Żłobek "Maluszkowo" – kwiecień 2018 

 Niepubliczny Żłobek Montessori "Delfinek – sierpień 2018 

 Żłobek Hocki-Klocki – sierpień 2018 

 Żłobek Wesołe Smerfiki Kinga Pszonka – wrzesień 2018 

 Żłobek "Mini Raj" Beata Laskowska – październik 2018 

 "Jacek i Agatka" Karolina Bartnicka (ul. Topolowa) – grudzień 2018 

1 klub dziecięcy 

 Klub dziecięcy "Michałek" – listopad 2018 

Zakres nadzoru nad ww. placówkami obejmował kontrolę warunków i jakości 

sprawowanej opieki oraz kontrolę żłobków i klubów dziecięcych w zakresie zgodności danych 

zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych ze stanem faktycznym. 

W roku 2019, w marcu został skontrolowany dzienny opiekun oraz podmiot 

zatrudniający dziennego opiekuna w zakresie jakości opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w 

zakresie zgodności danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów.  

Wszystkie placówki z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki wywiązały się z obowiązku 

sporządzania i przekazywania sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

87) uchwała Nr XLV.440.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie aktualności miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwała weszła w życie z 

dniem podjęcia. Stosowana przy podejmowaniu nowych uchwał dot. przystąpienia do 

sporządzenia planów miejscowych. 

88) uchwała Nr XLV.441.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i jest realizowana przy podejmowaniu nowych 

uchwał dot. przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych. 

89) uchwała Nr XLV.442.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwałę przesłano do 

publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w którym została 

opublikowana 19 października 2018 r. poz. 9935. Uchwała weszła w życie z dniem 2 listopada 

2018 r.; Uchwała jest w trakcie realizacji, na jej podstawie wydawane są pozwolenia na 

budowę, przebudowę, rozbudowę i remonty. 

90) uchwała Nr XLV.443.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki 

gruntu Nr 2520/2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Dąbrówki, obejmującej 

stanowisko garażowe Nr 12 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Podpisano aneks 

do umowy przedłużający umowę do 31 sierpnia 2019 r. 

91) uchwała Nr XLV.444.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowiska 

handlowego Nr 21 na targowisku miejskim - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
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Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Podpisano aneks do umowy przedłużający umowę do 31 grudnia 2021 r. 

92) uchwała Nr XLV.445.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowiska 

handlowego Nr 43 na targowisku miejskim - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Podpisano aneks do umowy przedłużający umowę do 31 grudnia 2021 r. 

93) uchwała Nr XLV.446.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowiska 

handlowego Nr 45 na targowisku miejskim - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Podpisano aneks do umowy przedłużający umowę do 31 grudnia 2021 r. 

94) uchwała Nr XLV.447.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie udzielenia bonifikat w 

przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i 

Nieruchomości. Uchwałę przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, w którym została opublikowana 18 października 2018 r. poz.  9903 i weszła 

w życie z dniem 1 listopada 2018 r. i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. 

95) uchwała Nr XLV.448.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie powołania komisji 

stałych Rady Miasta oraz ustalenia przedmiotu ich działania.  

96) uchwała Nr XLV.449.2018 z dnia 15 października 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Promocji, Kultury i Sportu. Treść uchwały przesłano do publikacji Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego, w którym została opublikowana 18 października 2018 r. poz. 

9904 i weszła w życie z dniem 1 listopada 2018 r. Zakres zmiany: poszerzono katalog 

zawodów oraz osiągnięć sportowych za które można otrzymać nagrodę oraz dodano nowe 

dyscypliny sportowe, w których osoby uprawnione mogą otrzymać nagrody, zaktualizowano 

klauzulę o danych osobowych we wzorze wniosku o nagrodę. 

97) uchwała Nr XLV.450.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie 

Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Finansowemu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w którym została opublikowana 18 

października 2018 r. poz. 9905. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

98) uchwała Nr XLV.451.2018 z dnia 15 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2026 – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Finansowemu, który przesłał jej treść do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

99) Uchwała Nr I.1.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Miasta Mińsk Mazowiecki – na Przewodniczącego Rady Miasta wybrano Pana Dariusza 

Kulmę. 

100) Uchwała Nr I.2.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie określenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Mińsk Mazowiecki -  
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101) Uchwała Nr I.3.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta – na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta wybrano Pana Jerzego Gryza. 

102) Uchwała Nr I.4.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta – na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta wybrano Pana Grzegorza Cyrana. 

103) Uchwała Nr I.5.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej 
Rady Miasta – na Wiceprzewodniczącą wybrano Panią Barbarę Reda. 

104) Uchwała Nr I.6.2018  z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczących 

komisji stałych Rady Miasta – dokonano wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady 

Miasta: 

1) Radny Tomasz Jacek Płochocki na Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Planowania 

Gospodarczego, 

2) Radny Kamil Przemysław Ołdak na Przewodniczącego Komisji Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, 

3) Radny Robert Gałązka na Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, 

4) Radny Łukasz Lipiński na Przewodniczącego Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i 

Praworządności, 

5) Radna Eliza Aleksandra Bujalska na Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, 

6) Radna Joanna Kowalska na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, 

7) Radny Mariusz Kulma na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

105) Uchwała Nr I.7.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania składów osobowych 
komisji stałych Rady Miasta  
Powołano następujących radnych do niżej wymienionych komisji stałych Rady Miasta: 
1) do Komisji Budżetu i Planowania Gospodarczego: 
a) Jerzy Gryz 
b) Leon Włodzimierz Jurek 
c) Jerzy Mróz 
d) Tomasz Jacek Płochocki 
e) Teresa Maria Szymkiewicz 
f) Mariusz Żyła 
2) do Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska: 
a) Grzegorz Cyran 
b) Leon Włodzimierz Jurek 
c) Dariusz Kulma 
d) Mariusz Kulma 
e) ) Kamil Przemysław Ołdak 
f) Daniel Marcin Skarżyński 
g) Izabela Beata Stolarczyk 
h) Teresa Maria Szymkiewicz 
i) Robert Krystian Ślusarczyk 
j) Mariusz Żyła 
3) do Komisji Oświaty i Wychowania: 
a) Eliza Aleksandra Bujalska 
b) Grzegorz Cyran 
c) Robert Gałązka 
d) Dariusz Kulma 
e) Piotr Mateusz Lichota 
f) Barbara Elżbieta Reda 
4) do Komisji Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności: 
a) Jerzy Gryz 
b) Joanna Kowalska 

Id: 7617C391-5FB7-4971-B65A-5E250DA938CE. Podpisany Strona 90



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2018 rok 
 

 
 

c) Łukasz Lipiński 
d) Krzysztof Miąsko 
e) Monika Małgorzata Skrzyńska 
5) do Komisji Spraw Społecznych: 
a) Eliza Aleksandra Bujalska 
b) Robert Gałązka 
c) Jerzy Mróz 
d) Kamil Przemysław Ołdak 
e) Barbara Elżbieta Reda 
f) Robert Krystian Ślusarczyk 
g) Mariusz Żyła 

106) Uchwała Nr I.8.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
Powołano Komisję Rewizyjną w składzie: 
1) Joanna Kowalska – przewodnicząca 
2) Eliza Aleksandra Bujalska 
3) Piotr Mateusz Lichota 
4) Krzysztof Miąsko 
5) Jerzy Mróz 
6) Daniel Marcin Skarżyński 
7) Monika Małgorzata Skrzyńska 
8) Izabela Beata Stolarczyk 

107) Uchwała Nr I.9.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji  
Powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 
1) Mariusz Kulma – przewodniczący 
2) Łukasz Lipiński 
3) Tomasz Jacek Płochocki 
4) Izabela Beata Stolarczyk 

108) Uchwała Nr I.10.2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrzowi Miasta – realizowana na bieżąco. 

109) uchwała Nr II.11.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk 

Mazowiecki na rok 2018 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 

uchwały została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w Dzienniku z dnia 

28 grudnia 2018 r. poz. 13191. 

110) uchwała Nr II.12.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, 

które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2018 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu i Wydziałowi Inwestycji i Rozwoju Miasta. 

111) uchwała Nr II.13.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie określenia lokalnych standardów 

urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Treść uchwały została wysłana do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została  opublikowana w 

dniu 28 grudnia 2018 r. poz. 13192. Uchwała jest realizowana przy postępowaniach w 

sprawie wydania uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej. 

112) uchwała Nr II.14.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia programu 

osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2023 

- uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mińsku 
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Mazowieckim. Uchwała została wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, w którym została  opublikowana w dniu 28 grudnia 2018 r. poz. 13193. 

113) uchwała Nr II.15.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu zdrowotnego na lata 2017-2020 „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób 

nowotworowych u dzieci w wieku od 9. miesiąca życia do 6. roku życia z terenu miasta 

Mińsk Mazowiecki” – uchwałę przekazano do realizacji Zespołowi ds. Zdrowia i Profilaktyki 

Uzależnień. 

114) uchwała Nr II.16.2018 z dnia 17 grudnia 2018r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2026 - uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały została przesłana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

115) uchwała Nr II.17.2018  z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2019 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. 

Treść uchwały została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w 

Dzienniku z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 13194. 

116) uchwała Nr II.18.2018 z dnia 17 grudnia 2018r.  w sprawie przyjęcia Programu Polityki 

Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez 

zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2020” - uchwałę 

przekazano do realizacji Zespołowi ds. Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. 

117) uchwała Nr II.19.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 

Mińsk Mazowiecki do złożenia wniosku aplikacyjnego do konkursu o dofinansowanie 

przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) 

Strategia rozwoju elektromobilności – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Inwestycji i Rozwoju Miasta. Wniosek o dofinansowanie „Strategia elektromobilności dla 

Miasta Mińsk Mazowiecki” złożony w ramach programu priorytetowego  nr 3.4. Ochrona 

atmosfery 3.4. GEPARD II – transport niskoemisyjny” został złożony w dniu 07.12.2018r. W 

dniu 2 stycznia 2019 roku otrzymaliśmy informacje z NFOŚiGW, że wniosek przeszedł 

pozytywnie ocenę formalną. Obecnie trwa etap oceny merytorycznej. 

118) uchwała Nr II.20.2018 z dnia 17 grudnia 2018r. 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 realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, który 

przekazał treść podjętej uchwały do PWiK sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim i realizowana jest 

przez ww. spółkę na bieżąco. 

119) uchwała Nr II.21.2018 z dnia 17 grudnia 2018r.  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu „Rodzinny Mińsk” – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Uchwałę przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 

13195. 

120) uchwała Nr II.22.2018  z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (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 
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opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat) - uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Obwieszczenie przesłano do publikacji  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w 
Dzienniku z dnia 28 grudnia 2018 r. poz. 13196. 
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