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I. WSTĘP  

Niniejszy raport zawiera podsumowanie najważniejszych działań samorządu w ramach 

realizacji Strategii Rozwoju Miasta oraz nowych  inicjatyw podejmowanych w 2020 roku 

przez Burmistrza oraz Radę Miasta. Ich realizacja wpływa na rzeczywiste zmiany w 

różnych obszarach życia mieszkańców. Wiele uwagi poświęcono opisowi  stopnia 

realizacji zadań zawartych w wieloletnich  planach i programach takich jak strategia 

elektromobilności, program rewitalizacji czy współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Ważnym aspektem podjętym w raporcie są informacje na temat realizacji planu 

finansowego miasta. W dokumencie wymienione są także  podjęte w minionym roku 

uchwały. 

Programy związane z ochroną środowiska, adaptacją do zmian klimatu, gospodarki 

niskoemisyjnej znalazły się w centrum uwagi władz i pracowników samorządu. Aspekty 

związane z ekologią były i są  nadal  bardzo ważne z uwagi na dość niską świadomość 

wagi tego problemu u mieszkańców miasta, co w efekcie przyniosło niedostateczne 

rezultaty wdrażanych rozwiązań.  

Rozwój miasta to nowe inwestycje kubaturowe, budowa oraz modernizacja dróg 

miejskich. Na uwagę zasługują prace przy budowie ulic Sikorskiego, Żwirowej czy 7 PUL 

oraz rozpoczęcie budowy przedszkola miejskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

Nr 1. 

Samorząd kontynuował zadania w ramach programu Human Smart City, którego jednym 

z priorytetów jest partycypacja i dialog społeczny. Koordynatorzy programu nadzorowali 

liczne spotkania z mieszkańcami w celu wsłuchania się w ich oczekiwania i potrzeby 

dotyczące zagospodarowania terenów. Rezultatem tych działań są opracowane 

koncepcje przestrzeni wspólnych w różnych dzielnicach miasta, przygotowane  

dokumentacje projektowe.  Przewiduje się, że w bieżącym roku nastąpi 

urzeczywistnienie jednej realizacji - modelowej dzielnicy społecznej na terenach 

zagrożonych marginalizacją.  

Innym ważnym długoterminowym projektem była kontynuacja działań projektu Torami 

Nowej Edukacji.  

W raporcie zawarte są także informacje na temat inicjatyw społecznych, wydarzeń 

kulturalnych będących rezultatem współpracy samorządu z mieszkańcami. 
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W 2020 roku minęła 30. rocznica samorządności. Był to czas podsumowania pracy 

mieszkańców i samorządowców. Ta ważna  lekcja samodzielnego decydowania o 

najbliższym otoczeniu została przez nas dobrze odrobiona.  

Kolejna ważna rocznica świętowana w naszym mieście oraz w całym kraju to setna 

rocznica Bitwy Warszawskiej.  

Miasto Mińsk Mazowiecki zostało wyróżnione na arenie międzynarodowej. Rada Europy 

doceniła działania na rzecz wartości europejskich, współpracy z zagranicą i włączania 

młodych ludzi w procesy decyzyjne, przyznając miastu dystynkcję Flag of Honour.  

Na pracę i funkcjonowanie samorządu w 2020 roku ogromny wpływ miała pandemia 

koronawirusa, która wymusiła zmianę wielu naszych działań. Wdrożone rozwiązania, 

wsparcie mieszkańców i  przedsiębiorców, w znacznym stopniu przyczyniły się do 

zmniejszenia negatywnych skutków pandemii.    
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

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

2020 roku wynosiła 40.995 osób, w tym 21.604 stanowiły kobiety, a 19.391 mężczyźni. 

W porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku liczba mieszkańców miasta 

wzrosła o 159 osób. 

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

Mińsk Mazowiecki dotyczą roku 2019. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 40.999 osób, z 

czego 52,7% stanowiły kobiety, a 47,3% mężczyźni. Analizując dane od 2000 roku 

można stwierdzić, ze liczba mieszkańców Mińska Mazowieckiego wzrosła o 5244 osoby, 

co oznacza wzrost o 12,8 %. Liczba ludności miasta na przestrzeni tych kilkunastu lat 

sukcesywnie wzrastała i w 2014 roku przekroczyła liczbę 40.000 mieszkańców. 

Największy wzrost odnotowano w 2010 roku (o 944 osoby), zaś najmniejszy w 2017 roku 

(o 16 osób). W stosunku do roku 2018 liczba ludności miasta wzrosła o 200 osób. 

W 2019 roku kobiety stanowiły większość mieszkańców miasta (52,7%), na 100 

mężczyzn przypadało ich 111. Liczebna przewaga mężczyzn występowała wśród 

mieszkańców do 24 roku życia, natomiast powyżej 25 roku życia liczebną przewagę 

miały kobiety. Największa różnica pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn występowała wśród 

mieszkańców powyżej 70 roku życia (mężczyźni – 1566, kobiety – 2832). 

W 2019 roku 58,5% mieszkańców miasta stanowiła ludność w wieku produkcyjnym 

(kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat), 21,1% w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17 

lat), a 20,4% w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 59 lat, mężczyźni powyżej 64 

lat). Analizując dane dostępne w bazie BDL GUS od 2002 roku można zauważyć, że 

liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym utrzymuje się na podobnym poziomie. 

W 2002 roku osoby poniżej 17 roku życia stanowiły 22,2% ogółu mieszkańców. Wartość 

ta w kolejnych latach wykazywała niewielki spadek, aż do 2010 roku (20,3%), kiedy 

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

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

roku ludność w wielu produkcyjnym stanowiła 64,6% mieszkańców miasta, od 2006 roku 

(64,9%) wartość ta z roku na rok spada. Różnica pomiędzy rokiem 2002 a rokiem 2019 

wynosiła 6,1%. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym także znacznie się zmieniał. 

W 2002 roku ludność w wieku poprodukcyjnym, czyli kobiety powyżej 59 roku życia i 

mężczyźni powyżej 64 roku życia, stanowiła 13,2% ogółu mieszkańców miasta. Od 2002 

roku wartość ta ciągle wzrasta i w 2019 roku wynosiła 20,4% (wzrost o 7,2%). 
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Wskaźnik obciążenia demograficznego wskazujący relację liczby ludności w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosił dla miasta w 2019 roku 

70,8 (osoby) i był wyższy niż wartość dla powiatu (67,6), województwa (69,6) i Polski 

(66,7). Natomiast wskaźnik obrazujący relację liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosił dla miasta w 2019 roku 34,8 (osób) i był 

wyższy niż wartość dla powiatu (32,7), ale niższy niż wartości dla województwa (37,0) i 

dla całego kraju (36,5). Analizując strukturę wiekową mieszkańców Mińska 

Mazowieckiego z ostatniej dekady można stwierdzić, że w latach 2008-2011 w mieście 

była ona najkorzystniejsza w układzie miasto-powiat-województwo-kraj. Natomiast od 

2012 roku struktura wiekowa mieszkańców miasta według ekonomicznych grup wieku 

jest nieznacznie gorsza niż powiatu, ale nadal lepsza niż województwa i Polski. 

Gęstość zaludnienia na terenie miasta w 2019 roku wynosiła 3111 osób na km2 i była 

wyższa niż wartość dla roku 2018 (3096 osób na km2). Wartość tego wskaźnika na 

terenie miasta od lat stopniowo wzrasta. Dostępne w bazie BDL GUS dane wskazują, że 

w 2002 roku wynosiła ona 2781 osób na km2. Oznacza to, że w przeciągu 17 lat wartość 

ta wzrosła o 330 osób na km2.  

Mińsk Mazowiecki w 2019 roku miał dodatni przyrost naturalny wynoszący 97. 

Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 2,38 na 1000 mieszkańców miasta. W 2019 roku 

urodziło się 503 dzieci, w tym 259 dziewczynek i 244 chłopców. Liczba urodzeń w 

stosunku do roku 2018 wzrosła o 7. Analizując dane z ostatnich dwóch dekad można 

zauważyć, że najniższy przyrost naturalny w mieście występował w latach 1998-2001 

(wartości od 40 do 82) oraz w roku 2017 (83), zaś najwyższy w 2012 roku (207), 2008 

roku (194) i 2014 roku (192). Od 2014 roku liczba urodzeń na terenie miasta malała, a 

przyrost naturalny wahał się od 192, poprzez 101 (2015 rok), 100 (2016 rok) i 83 (2017 

rok). W 2018 roku nastąpił wzrost do 128, a w 2019 roku ponownie spadek do 97. 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 

zgonów w 2019 roku wyniósł dla miasta 1,07 i był nieznacznie większy od średniej dla 

województwa (1,03) oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej 

dla całego kraju (0,52). Współczynnik przyrostu naturalnego – czyli stosunek różnicy 

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

2019 roku 2,38 i był znacznie korzystniejszy niż wartość dla powiatu (0,69), dla 

województwa (0,35) i kraju (-0,91). 

W 2019 roku w mieście odnotowano 406 zgonów, w tym 211 zgonów kobiet i 195 

zgonów mężczyzn.  Wskaźnik GUS: zgony na 1000 ludności wyniósł dla miasta 9,94 i 

jego wartość była wyższa niż w 2018 roku (9,05) oraz niższa niż wartości dla 
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województwa (10,66) i Polski (10,67). Większość zgonów spowodowanych było 

chorobami układu krążenia, nowotworami oraz chorobami układu oddechowego.  

W 2019 roku zarejestrowano 610 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 611 

wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wyniosło dla miasta -1. W 

tym samym roku 7 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 8 

wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1. Ogólne 

saldo migracji w 2019 roku wyniosło dla miasta -1 i było niższe niż w 2018 (248) i 2017 

roku (26). Saldo migracji z 2018 roku było najwyższe w przeciągu ostatniej dekady, kiedy 

notowano wartości od 14 do 172, a trzykrotnie także saldo ujemne: w 2009 roku (-4), w 

2012 roku (-77) i 2016 roku (-15). 

III. INFORMACJE FINANSOWE 

Budżet miasta na rok 2020 uchwalony uchwałą Nr XIV.133.2019 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 roku, zmieniony w trakcie roku uchwałami Rady 

Miasta i zarządzeniami Burmistrza Miasta zakładał: 

1) dochody w wysokości 234.085.678,71 zł, w tym: 

a) dochody bieżące w kwocie 226.102.175,02 zł, 

b) dochody majątkowe w kwocie 7.983.503,69 zł, 

2) wydatki w wysokości 249.906.503,02, w tym 

a) wydatki bieżące w kwocie 225.664.573,37 zł, 

b) wydatki majątkowe w kwocie 24.241.929,65 zł, 

3) przychody w wysokości 22.640.017,99 zł z tytułu: zaciągniętych pożyczek i 

kredytów w kwocie 6.360.000 zł, wolnych środków w kwocie 14.912.552,78 zł, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o 

których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,  

4) rozchody w wysokości 6.819.193,68 zł z przeznaczeniem na: spłatę otrzymanych 

pożyczek w kwocie 369.193,68 zł, wykup obligacji w kwocie 6.450.000 zł.  

Różnica między dochodami a wydatkami określała na dzień 31 grudnia 2020 roku 

planowany deficyt budżetowy w wysokości 15.820.824,31 zł.  

1. Planując dochody bieżące na rok 2020 przyjęto w budżecie miasta: 
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1) planowane przez Ministra Rozwoju i Finansów dochody z tytułu udziału we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60.592.300 zł 

oraz kwotę 38.799.487 zł, stanowiącą część oświatowej subwencji ogólnej, 

2) dochody w kwocie 76.399.145,45 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na 

cele bieżące, w tym: 

a) kwotę 67.399.863 zł stanowiącą dotacje celowe na zadania związane z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na: zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu 

cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, 

prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej, powszechny spis rolny, 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) kwotę 4.029.915 zł stanowiącą dotacje celowe na realizację własnych zadań 

bieżących miasta,  

c) dotacje w kwocie 4.857.540,45 zł planowane do sfinansowania zadań 

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych, 

d) kwotę 57.000 zł stanowiącą dotację celową na realizację zadań z zakresu 

prowadzenia biblioteki powiatowej, przyjętych w drodze porozumienia od Powiatu 

Mińskiego, 

e) kwotę 20.000 zł stanowiącą dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie 

porządku i pielęgnację kwater żołnierzy na cmentarzach znajdujących się na 

terenie miasta, 

f) kwotę 34.827 zł stanowiącą dotację celową ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

3) dochody w kwocie 2.170.000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób prawnych, 
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4) dochody z podatków i opłat na łączną kwotę 41.979.814,48 zł, w tym: 

a) kwotę 19.095.087 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 

b) kwotę 11.079.784 zł z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

c) kwotę 1.613.592 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 

d) kwotę 596.129 zł z tytułu opłaty targowej, 

e) kwotę 18.235 zł z tytułu podatku rolnego, 

f) kwotę 1.978 zł z tytułu podatku leśnego, 

g) kwotę 2.437.670 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 

h) kwotę 160.000 zł od spadków i darowizn, 

i) kwotę 499.555 zł z tytułu opłaty skarbowej, 

j) kwotę 87.410 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacanego w formie karty podatkowej, 

k) kwotę 986.891 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

l) kwotę 240.390 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 

m) kwotę 1.790.000 zł z tytułu innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych 

ustaw, w tym opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego 

parkowania, opłat za zajęcie pasa drogowego, 

n) kwotę 1.788.713 za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, 

o) kwotę 855.881,92 zł z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz z 

tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, 

p) kwotę 728.498,56 z pozostałych opłat,  

5) kwotę 6.161.428,09 zł z pozostałych dochodów bieżących, w tym z tytułu: najmu i 

dzierżawy składników majątkowych, grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych, odsetek, dywidend, usług, spadków i darowizn oraz innych 

dochodów. 

2. Planując dochody majątkowe na rok 2020, przyjęto w budżecie miasta: 

1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 179.819 zł, 

2) dochody z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 

7.441.684,69 zł, w tym kwotę 4.641.684,69 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 362.000 zł. 

3. Limit  na wydatki bieżące w kwocie 225.664.573,37 zł określał głównie: 
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1) wydatki miejskich jednostek budżetowych w kwocie 124.657.380,07 zł, z tego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.758.468,17 

zł, 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 48.898.911,90 

zł, 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 25.986.514,46 zł; 

3) świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68.639.702,54 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 5.370.976,30 zł, 

5) wydatki na obsługę długu 1.010.000 zł. 

4. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24.241.929,65 zł, z tego: na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.655.598,31 zł, w tym kwotę 

5.586.380,84 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. 

5. Informacja o dochodach budżetu miasta w 2020 roku 

Znaczącym źródłem dochodów dla budżetu miasta Mińsk Mazowiecki są wpływy z tytułu 

podatków i opłat. Wśród podatków należy wyróżnić podatek od nieruchomości, podatek 

rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych, a wśród opłat: opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę targową oraz opłatę za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania.  

Największe znaczenie w wymiarze ekonomicznym wpływów, o których mowa wyżej, ma 

podatek od nieruchomości. W roku 2020, dla tego podatku prowadzono w ewidencji 

podatkowej 15.175 kont podatkowych (w stosunku do roku 2019, więcej o 1333), w tym: 

od osób fizycznych – 14.888, a od osób prawnych – 287. 

Przedmiotem opodatkowania były: 

1) budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej ogółem – 1.297.382,78 m2, 

2) budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą o powierzchni 

użytkowej ogółem – 326.066,19 m2, 

3) budynki zajęte na świadczenie zdrowotne o powierzchni użytkowej ogółem – 

24.734,27 m2, 

4) budynki pozostałe o powierzchni użytkowej ogółem – 234.451,21 m2, 

5) budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości ogółem 

– 215.509.599 zł, 

6) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 

ogółem – 1.882.098 m2, 
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7) grunty objęte obszarem rewitalizacji o powierzchni ogółem – 11.780 m2, 

8) grunty pozostałe zabudowane o powierzchni ogółem – 4.185.039 m2, 

9) grunty pozostałe niezabudowane o powierzchni ogółem – 769.204 m2,  

oraz podmioty zwolnione od podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym: 

1) budynki stanowiące własność miasta o powierzchni użytkowej ogółem – 5899,15 

m2, 

2) budynki zajęte na cele oświatowe o powierzchni użytkowej ogółem – 17.189,10 

m2, 

3) budynki wpisane do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej ogółem – 131,48 

m2, 

4) budynki pozostałe o powierzchni użytkowej ogółem – 86.775,13 m2, 

5) budynki związane z działalnością gospodarczą o powierzchni użytkowej ogółem – 

1351,50 m2, 

6) budynki gospodarcze służące działalności rolniczej o powierzchni użytkowej 

ogółem – 2424,21 m2, 

7) grunty stanowiące własność miasta o powierzchni – 174.554 m2, 

8) grunty wpisane do rejestru zabytków o powierzchni – 168 m2, 

9) grunty zajęte na cele oświatowe o powierzchni – 33.861 m2, 

10) grunty pozostałe o powierzchni – 4349 m2, 

11) grunty związane z działalnością  gospodarczą (wchodzące w skład infrastruktury 

kolejowej) o powierzchni – 1.049.999 m2, 

12) budowle związane z działalnością gospodarczą (wchodzące w skład infrastruktury 

kolejowej) o wartości – 107.621.106 zł. 

W 2020 roku obowiązywały stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr 

XIII.126.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 

13829). 

Dochód planowany z tytułu podatku od nieruchomości stanowił kwotę 19.095.087 zł, 

natomiast dochód wykonany stanowił kwotę 18.819.161,24 zł. Celem efektywnego 

wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, organ podatkowy podejmował działania 

informacyjne zmierzające do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanych obowiązku 

uregulowania należności. Wysłano 6660 SMS-ów przypominających o zbliżającym się 

terminie płatności podatku oraz 2251 SMS-ów informujących o istniejących 
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zaległościach. W stosunku do tych dłużników, którzy mimo tego nie uiścili zaległości, 

wystawiono 3252 upomnienia, a następnie 1231 tytułów wykonawczych.  

Przedmiotem podatku rolnego dotyczącego gospodarstw rolnych były użytki rolne o 

powierzchni ogółem 100,7668 ha fizycznego, co stanowiło 53,9251 ha przeliczeniowego. 

Z cytowanych wyżej użytków, użytki o powierzchni 57,1378 ha fizycznego na mocy 

ustawy o podatku rolnym były zwolnione od tego podatku. Dla potrzeb podatku rolnego w 

zakresie gospodarstw rolnych prowadzono w ewidencji podatkowej 91 kont 

podatkowych. 

Podatkiem rolnym objęte zostały również grunty pozostałe – sklasyfikowane jako użytki 

rolne lecz nie stanowiące gospodarstw rolnych (obejmujące nieruchomości poniżej 1 ha 

fizycznego i 1 ha przeliczeniowego). Powierzchnia tych gruntów stanowiła ogółem 

105,8521 ha fizycznego, w tym powierzchnia gruntów zwolnionych z tego podatku na 

mocy ustawy o podatku rolnym stanowiła 67,953 ha fizycznego.  

Stawkami obowiązującymi w podatku rolnym, były stawki wyliczone na podstawie ustawy 

o podatku rolnym z 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2019 r poz. 1256 ze zm.) oraz 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 

roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 

ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. 2019 poz. 1017) – jak poniżej: 

 dla gruntów gospodarstw rolnych: 58,46 zł x 2,5 q (kwintala) = 146,15 zł od 1 ha 

przeliczeniowego, 

 dla pozostałych gruntów: 58,46 x 5 q (kwintala) = 293,30 zł od 1 ha fizycznego. 

Dochód planowany z tytułu podatku rolnego stanowił kwotę 18.235 zł, zaś dochód 

wykonany stanowił kwotę 17.533,09 zł. 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym były lasy o powierzchni ogółem 47,8092 

ha. Obowiązująca w 2020 roku stawka podatku leśnego, wyliczona została na podstawie 

ustawy o podatku leśnym z 30 października 2002 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) oraz 

Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 

roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku (M.P. z 2019 r. poz. 

1018) – jak poniżej:  

194,24 zł x 0,22 m3 = 42,7328 zł od 1 ha lasu. 

Dochód planowany z tytułu podatku leśnego stanowił kwotę 1978 zł, zaś dochód 

wykonany stanowił kwotę 2010,40 zł. 
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Podatkiem od środków transportowych w 2020 roku objęte były 1003 pojazdy 

podlegające temu podatkowi. W tym celu prowadzono w ewidencji podatkowej 181 kont 

podatkowych. 

W 2020 roku obowiązywały stawki podatku od środków transportowych określone 

uchwałą Nr XI.123.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku w 

sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. 

Maz. poz. 10492). 

Dochód planowany z tytułu podatku, o którym mowa wyżej stanowił kwotę 1.613.592 zł, 

zaś dochód wykonany stanowił kwotę 1.545.254,32 zł. W stosunku do zobowiązanych, 

którzy nie uregulowali zobowiązania w terminie płatności tego podatku, wystawiono 98 

upomnień i 38 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 37.509 osób, z czego 

selektywny sposób zbierania i odbierania odpadów obejmował 37.429 osób, a 

nieselektywny obejmował 88 osób. 

W roku 2020 obowiązywały stawki tej opłaty, określone uchwałami Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki: Nr XXXVI.340.2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2017 r. poz. 12481), Nr XVI.164.2020 z dnia 9 marca 2020 roku (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3475) oraz uchwałą Nr XVII.182.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 

roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4550).  

Z uwagi na osoby urodzone w 2020 roku i figurujące w rejestrze mieszkańców miasta 

Mińsk Mazowiecki, a nie zadeklarowane do opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, organ podatkowy wezwał 22 właścicieli nieruchomości do złożenia nowej 

deklaracji o wysokości przedmiotowej opłaty, bądź złożenia niezbędnych wyjaśnień 

dotyczących liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.  

Mocą uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 

roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w 2020 roku 3591 osób należących do rodzin wielodzietnych (w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny) skorzystało z 50 % 

zwolnienia z tej opłaty, tj. o 895 osób więcej niż w 2019 roku.  

Ponadto na mocy uchwał Rady Miasta Mińsk Mazowiecki: Nr XVI.164.2020 z dnia 9 

marca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3475), Nr XVII.182.2020 z dnia 8 
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kwietnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4550) 552 osoby skorzystały z 10 

% zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na 

kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych. Ogółem kwota udzielonych ulg w przedmiotowej opłacie wyniosła w 

2020 roku – 473.425 zł (w stosunku do roku 2019 więcej o 295.629 zł).  

Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 11.317.191,62 zł. 

Wszystkie zaległości z tytułu cytowanej opłaty były na bieżąco obejmowane 

postępowaniem zmierzającym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego. Do 3857 dłużników przesłano w formie SMS-ów krótkie informacje 

przypominające o zbliżającym się terminie płatności zobowiązania oraz do 2066 osób 

przesłano SMS-y informujące o istniejących zaległościach. Następnie do tych, którzy 

mimo tego nie uregulowali należnej opłaty, wystawiono pisemne upomnienia (1558 szt.), 

a w stosunku do tych, którzy nie uiścili zaległości w terminie 7 dni od doręczenia 

upomnienia, wystawiono 179 tytułów wykonawczych i przekazano je do realizacji 

właściwym organom egzekucyjnym.  

W 2020 roku obowiązywały stawki opłaty targowej określone uchwałą Nr XII.112.2019 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie opłaty targowej 

(Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 12941).  

Planowany dochód z tytułu tej opłaty stanowił kwotę 596.129 zł, natomiast dochód 

wykonany stanowił kwotę 822.189 zł. Dochód ten ma charakter szacunkowy, zależy on 

od liczby osób dokonujących sprzedaży na targowiskach i od zajmowanej przez nich 

powierzchni. 

W roku 2020 planowano dochód w kwocie 1.296.000 zł z tytułu opłat za postój pojazdów 

samochodowych w strefie płatnego parkowania (SPP), natomiast dochód wykonany 

stanowił kwotę 1.525.701,73 zł, z czego kwotę: 

 871.055,10 zł – stanowiła opłata za postój w SPP, 

 348.641,63 zł – stanowiła opłata dodatkowa za postój w SPP, 

 258.405 zł – stanowiła opłata abonamentowa dla mieszkańca, 

 47.600 zł – stanowiła opłata zryczałtowana. 

Celem wyegzekwowania od osób zobowiązanych do uiszczenia zaległości z tytułu opłat 

dodatkowych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania wystawiono 3539 

upomnień oraz 1343 tytuły wykonawcze. 
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6. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2020 

roku 

1) dochody zostały wykonane w kwocie 229.812.517,11 zł - 98,17% planu, w tym:  

a) dochody bieżące w kwocie 223.834.932,25 zł - 99% planu, 

b) dochody majątkowe w kwocie 5.977.584,86 zł - 75% planu; 

2) wydatki zostały wykonane w kwocie 226.306.993,29 zł - 90,56 % planu, w tym: 

a) wydatki bieżące w kwocie 210.697.615,72 zł - 93,37% planu, 

b) wydatki majątkowe w kwocie 15.609.377,57 zł - 64,39 % planu. 

Na koniec roku budżetowego miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 3.505.523,82 zł.  

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatki  wg. poszczególnych tytułów 

w porównaniu do 2019 roku: 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

2019 rok 

Wykonanie 

2020 rok 

I. dochody bieżące 208.791.822,27 223.834.932,25 

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

62.213.865 58.865.697 

2. dochody stanowiące część subwencji 

ogólnej 

38.003.966 38.799.487 

3. dochody z tytułu dotacji i środków 

przeznaczonych na cele bieżące 

58.300.698,73 73.220.368,29 

 w tym:   

1) dotacje celowe na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej  

53.982.961,50 67.333.111,12 

2) dotacje celowe  na realizację własnych 

zadań bieżących miasta 

3.722.593,60 3.828.686,40 

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 

500.686,69 1.946.857,06 

4) dotacja  na realizację zadań z zakresu 

prowadzenia biblioteki powiatowej 

55.617 57.000 

5) dotacja celowa  z budżetu państwa na 

utrzymanie porządku i pielęgnację kwater 

19.939,94 19.886,71 
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żołnierzy na cmentarzach znajdujących się 

na terenie miasta 

6) dotacja celowa ze środków NFOŚiGW oraz 

WFOŚiGW 

18.900,00 34.827,00 

4. dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób prawnych 

2.500.631,62 2.651329,55 

5. dochody z podatków i opłat 37.025.674,93 41.717.696,27 

 w tym z tytułu:   

1) podatku od nieruchomości 18.002.632,25 18.819.161,24 

2) opłat pobieranych za gospodarowanie 

opłatami komunalnymi 

7.005.196,96 11.317.191,62 

3) podatku od środków transportowych 1.592.913,20 1.545.254,32 

4) opłaty targowej 932.255,00 822.189,00 

5) podatku rolnego 16.485,65 17.533,09 

6) podatku leśnego 1.957,73 2.010,40 

7) podatku od czynności cywilnoprawnych 2.958.451,20 3.324.561,17 

8) podatku od spadków i darowizn 270.999,71 170.360,54 

9) opłaty skarbowej 716.108,71 657.982,78 

10) podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty 

podatkowej 

123.716,48 132.433,31 

11) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

1.047.756,06 1.103.320,21 

12) opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

240.847,15 196.521,35 

13) inne opłaty pobierane na podstawie 

odrębnych ustaw 

4.116.354,83 3.609.177,24 

6. Pozostałe dochody bieżące, w tym z tytułu 

najmu, dzierżawy , usług 

13.247.617,61 8.580.354,14 

II. dochody majątkowe 7.200.447,18 5.977.584,86 

1. dochody ze sprzedaży majątku 1.445.213,48 341.058,64 

2. dochody z tytułu dotacji 5.402.803,90 5.134.910,56 
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3. dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego 

osobom fizycznym w prawa własności 

337.429,80 501.615,66 

4. pozostałe dochody majątkowe 15.000,00 0 

III. wydatki bieżące 191.355.372,53 210.697.615,72 

1. wydatki   jednostek budżetowych 111.809.416,20 115.300.070,52 

 w tym:   

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 

70.059.682,81 72.565.888,80 

2) wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

41.749.733,39 42.734.181,72 

2. wydatki na dotacje związane z realizacją 

zadań bieżących 

23.529.669,23 25.321.020,58 

3. wydatki na świadczenia na  rzecz osób 

fizycznych 

54.759.619,36 68.024.452,42 

4. wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 

publicznych 

191.375,75 1.331.497,85 

5. wydatki na obsługę długu 1.065.291,99 720.574,35 

IV. wydatki majątkowe 14.343.091,85 15.609.377,57 

1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.343.091,85 12.413.300,09 

 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 

3.361.049,69 3.196.077,48 

2. wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 0 0 

IV. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy 

współdecydują o wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku 

budżetowego. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje zadań do budżetu, a te z 

nich które zostaną pozytywnie ocenione pod kątem możliwości ich realizacji poddaje się 
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pod powszechne głosowanie mieszkańców. 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 2020 roku prowadzone były w 2019 roku w oparciu o Uchwałę Nr 

IX.87.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie 

konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu 

obywatelskiego na rok 2020. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 

2020 roku zaplanowano kwotę 600.000 zł. 

Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogły być zgłaszane projekty dotyczące 

zadań własnych miasta, których koszt realizacji nie przekracza kwoty 150.000 zł, 

zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów, zgodne z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego i możliwe do zrealizowania w trakcie 2020 roku. 

W ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego mieszkańcy miasta w 

okresie od 2 do 13 września 2019 roku mogli zgłaszać propozycje zadań w 5 

kategoriach: 

1) infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe,  

2) kultura, działalność społeczna,  

3) sport i rekreacja,  

4) zieleń miejska i zadrzewienia, 

5) inne. 

Zgłoszonych zostało łącznie 11 projektów, zaś 7 z nich zostało zweryfikowanych i 

zaopiniowanych pozytywnie. 

1. Pięć zadań z kategorii sport i rekreacja: 

1) plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – rozbudowa istniejącego placu zabaw 

o dodatkowe zestawy zabawowe, wykonanie nawierzchni amortyzującej upadki i 

nawierzchni z kostki betonowej,  

2) rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Dworcu PKS – głównie o zestaw 

zabawowy oraz zabawki przeznaczone dla dzieci mniejszych, 
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3) Zielono mi! Nawodnienie jedynego, pełnowymiarowego boiska trawiastego 

w Mińsku Mazowieckim – budowa instalacji nawadniającej, 

4) zakup mobilnego parkour park wraz z rozbudową mobilnego skateparku dla 

rolkarzy – rozbudowa istniejącego na boiskach wielofunkcyjnych przy ul. 

Wyszyńskiego 56 rolkowiska o zakup mobilnego parkour park oraz rampy do 

jazdy na rolkach, 

5) Park Doświadczeń na świeżym powietrzu – stworzenie na terenie zielonym wokół 

Przedszkola Miejskiego Nr 6 ogólnodostępnego, edukacyjnego Parku 

Doświadczeń, będącego dopełnieniem obecnego placu zabaw.  

2. Jedno zadanie z kategorii kultura, działalność społeczna: Centrum Młodzieżowe 

Międzyczas – remont i adaptacja przestrzeni centrum młodzieżowego w budynku 

MDK przy ul. Warszawskiej 173. 

3. Jedno zadanie z kategorii inne: rozbudowa monitoringu miejskiego przy ul. 

Topolowej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Tuwima - montaż 2 kamer 

obrotowych wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej. 

Cztery zadania – plac zabaw na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Jana Pawła II 20, plac 

zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1, cykl zajęć sportowych oraz montaż luster 

drogowych i barier ochronnych przy ul. Topolowej nie spełniały wymogów określonych w 

Uchwale Nr IX.87.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2019 roku i 

nie zostały zakwalifikowane do listy projektów na które mieszkańcy mogli oddawać swoje 

głosy. 

W głosowaniu trwającym od 8 do 15 października 2019 roku wzięło udział 4288 osób. Za 

pośrednictwem specjalnej strony internetowej oddało swój głos 3820 osób (w tym przy 

użyciu komputera – 1322 osoby, a przy użyciu urządzeń mobilnych – 2498 osób), a 437 

zagłosowało w formie papierowej. Liczba ważnych kart do głosowania wyniosła 4257, 

liczba kart nieważnych - 31. Najwięcej głosów – 52,5% oddali mieszkańcy w przedziale 

wiekowym 26-49 lat (29,2% głosów mieszkańcy w wieku 36-49 lat, 23,3% w wieku: 26-

35 lat), 31,9% - mieszkańcy do 25 roku życia, 9,1% mieszkańcy w wieku 60 lat i więcej 

oraz 6,5% mieszkańcy w przedziale wiekowym 50-59 lat. W porównaniu do roku 2018, 

kiedy przeprowadzane były konsultacje budżetu obywatelskiego na rok 2019 znacznie 

wzrosła ogólna liczba oddanych głosów (wzrost o 35%). W roku 2019 znacznie wyższa 

była również liczba głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej. Rozkład 

głosów według grup wiekowych zasadniczo nie zmienił się. Ponownie najwięcej głosów 
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oddali mieszkańcy w wieku 26-49 lat, natomiast bardziej aktywni stali się mieszkańcy w 

wieku do 25 lat.  

W wyniku głosowania do realizacji wybranych zostało 5 projektów: nawodnienie boiska 

przy ul. Sportowej 1 (809 głosów), rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 

3 (716 głosów), Centrum Młodzieżowe Międzyczas (669 głosów), zakup mobilnego 

parkour park i rampy do jazdy na rolkach (668 głosów), rozbudowa monitoringu 

miejskiego przy ul. Topolowej (183 głosy).  

Projekt nr 2 – rozbudowa monitoringu miejskiego przy ul. Topolowej na odcinku od ul. 

Parkowej do ul. Tuwima o wartości 30.000 zł został przyjęty do realizacji pomimo 

uzyskania najniższej liczby głosów. Stało się tak, ponieważ wybrane w głosowaniu przez 

mieszkańców projekty, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów wykorzystały 

pulę środków finansowych w kwocie 560.000 zł. Do wykorzystania pozostała jedynie 

kwota 40.000 zł. Kolejny wybrany przez mieszkańców projekt – Park Doświadczeń (611 

głosów) nie mógł zostać zakwalifikowany do realizacji, gdyż koszt jego wykonania – 

99.097 zł nie mieścił się w kwocie pozostałej do rozdysponowania. W związku z 

powyższym, pomimo, iż projekt nr 2 uzyskał najniższą liczbę głosów znalazł się na liście 

projektów do realizacji. 

W 2020 roku zrealizowane zostały wszystkie zadania, które zwyciężyły w trzeciej edycji 

budżetu obywatelskiego w Mińsku Mazowieckim. 

W pierwszym kwartale 2020 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę II 

etapu placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3. W ramach inwestycji na placu 

zabaw zamontowano: zestaw zabawowy linowy - wieża ze zjeżdżalnią i przejściami, 

huśtawkę gniazdkową, 2 szt. ławek, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod 

urządzeniami zabawowymi oraz nawierzchnię z kostki brukowej. Koszt realizacji zadania 

wyniósł 279.378,51 zł. 

Zadanie „ZIELONO MI! Nawodnienie jedynego, pełno wymiarowego boiska trawiastego 

w Mińsku Mazowieckim” na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1 rozpoczęte zostało 

przez MOSiR jednostkę budżetową, a zakończone przez MOSiR Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Pozytywny odbiór robót nastąpił w dniu 12 listopada 2020 roku. 

Łączna wartość zadania wyniosła  53.874 zł. 

Zadanie „Zakup mobilnego parkour parku wraz z rozbudową mobilnego skateparku dla 

rolkarzy” przy ul. Wyszyńskiego 56 realizował MOSiR jednostka budżetowa. Pozytywny 
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odbiór robót nastąpił w dniu 27 marca 2020 roku. Łączna wartość zadania wyniosła 

149.950 zł 

Zapytanie ofertowe na rozbudowę monitoringu miejskiego o kamerę przy skrzyżowaniu 

ulic Topolowej i Tuwima wysłano do trzech firm, z których tylko dwie przysłały oferty 

zwrotne. Wybrano firmę, której oferta opiewała na niższą kwotę – 29.520 zł. Podpisano 

umowę z terminem realizacji do 15 listopada 2020 roku. Przedmiotowa firma wywiązała 

się z umowy w całości co potwierdzono protokołem odbioru z dnia 16 listopada 2020 

roku. 

W ramach zadania budżetu obywatelskiego „Centrum młodzieżowe Międzyczas” 

przeprowadzono szereg niezbędnych prac remontowo-wykończeniowych w piwnicy 

pałacu Dernałowiczów. Wszystkie prace były niezbędne do dostosowania przestrzeni do 

stanu ponownego użytkowania oraz adaptacji pomieszczeń do nowego typu 

zagospodarowania. Wszystkie zadania zrealizowano w partycypacji z zespołem 

projektowym składającym się z 14 nastolatków, którzy złożyli wniosek do budżetu 

obywatelskiego. Młodzież uczestniczyła w projektowaniu prac remontowych (np. plan 

rozmieszczenia punktów elektrycznych czy wybór tekstury i koloru ścian) oraz 

decydowała o zakupie wszystkich sprzętów pod względem kategorii oraz konkretnego 

modelu czy stylu.  Wymieniono instalację elektryczną z rozdzielnicą, aby zapewnić 

odpowiednie, jasne oświetlenie pomieszczeń, zgodnie z planem wykonanym przez 

młodzież i skonsultowanym z projektantem. Dla lepszej kontroli temperatury w 

pomieszczeniach dokonano wymiany grzejników centralnego ogrzewania na nowe, 

wyposażone w regulatory. Ze względu na adaptację piwnicy do użytku młodzieży 

niezbędne było położenie nowych tynków oraz odmalowanie ścian. Ściany w wielu 

miejscach wymagały osuszenia do czego zakupiono osuszacz powietrza. Część prac 

wykonywana była przez wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności i Fundacji 

EBU oraz nastoletni zespół projektowy dlatego zakupiony generator ozonu zapewnił 

możliwość dezynfekcji pomieszczeń pomiędzy poszczególnymi grupami osób. W ramach 

budżetu obywatelskiego zakupiono również sprzęty i materiały określone przez młodzież 

jako konieczny element dla prawidłowego funkcjonowania centrum młodzieżowego czyli 

niezbędne do przyjaznego, bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu. 

Pomieszczenia wyposażono w meble do wypoczynku tzn. sofy, pufy, stoliki kawowe, a 

także meble do prac zespołowych, odrabiania lekcji czy wspólnych gier tzn. krzesła, 

stoły. Zakupione zostały szafki i regały do przechowywania sprzętów i materiałów. 

Głównym wyposażeniem „Międzyczasu” jest sprzęt rekreacyjny odpowiadający na 

potrzeby różnych grup nastolatków. Zgodnie z decyzją młodzieży zakupiono m.in. 
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piłkarzyki, stół do cymbergaja, oculusy, playstation oraz kilkanaście gier planszowych i 

edukacyjnych. „Międzyczas” wyposażono również w sprzęt komputerowy i elektroniczny: 

laptopy do gier, telewizor, projektor, ekran, głośnik, słuchawki. Na potrzeby pracy 

pracownika młodzieżowego, który zajmie się prowadzeniem centrum zakupiono sprzęt 

biurowy: laptop, drukarka, flipchart. Zgodnie z decyzją młodzieży „Międzyczas” 

wyposażono również w sprzęty AGD tzn. lodówka, mikrofalówka, czajnik, ekspres do 

kawy, aby zapewnić możliwość wypicia kawy lub herbaty na miejscu. Łączna wartość 

zadania wyniosła 150.000 zł. 
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW i STRATEGII  

A. Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025  

Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025 przyjęta Uchwałą Nr 

XI.118.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku jest 

najważniejszym dla rozwoju miasta dokumentem lokalnym. Strategia wyznacza 

kluczowe cele i kierunki działania dla rozwoju miasta, a także jest punktem wyjścia dla 

planów i programów szczegółowych.  

Strategia wskazuje pięć pól szczególnego zainteresowania – obszarów strategicznych – 

w ramach których mieszczą się najważniejsze zdiagnozowane w czasie jej tworzenia 

problemy. Są to obszary współzależne i przenikające się. Dla każdego z tych obszarów 

wyznaczony został jeden cel strategiczny, a w ramach celu kierunki działań grupujące 

podejmowane w ramach realizacji strategii przedsięwzięcia. Cele strategiczne to:  

A. Rozbudowany lokalny rynek pracy, 

B. Sprawny system komunikacji, 

C. Wysokiej jakości otoczenie społeczne, 

D. Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego, 

oraz jako cel horyzontalny: E. Rozwinięte sieci współpracy. 

W 2020 roku realizacja Strategii obejmowała wszystkie kierunki działań – choć, ze 

względu na panującą epidemię COVID-19 z różną intensywnością.  

Zapisana w Strategii wizja Mińska Mazowieckiego w 2025 roku zakłada, że na 

szczególną atrakcyjność miasta składała się będzie m. in. rozwijająca się lokalna 

przedsiębiorczość. Cel strategiczny - Rozbudowany lokalny rynek pracy, służy właśnie 

realizacji tej wizji i jest odpowiedzią na zidentyfikowane w trakcie diagnozy zagrożenia - 

znaczne uzależnienie od warszawskiego rynku pracy oraz potencjały miasta w tym 

zakresie  - atrakcyjne położenie miasta w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Cel ten 

skupia się na tworzeniu warunków inwestycyjnych dla nowych firm oraz wspieraniu 

przedsiębiorców już działających na terenie miasta.  

W związku z trwającą epidemią COVID-19 w dniu 27 kwietnia 2020 roku Rada Miasta 

Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę przedłużającą do 30 września 2020 roku termin 

płatności rat podatku od nieruchomości (płatnych w maju i czerwcu) tym 

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z trwającą 
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epidemią. Przepisy ustawowe umożliwiły również odstąpienie od pobierania czynszu od 

kupców dzierżawiących pawilony na targowisku miejskim. 

W 2020 roku Urząd Miasta uczestniczył w Programie Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej „Rozwój Lokalny”. W ramach programu wśród 186 mińskich 

przedsiębiorców przeprowadzono ankietę, w której oceniali oni stan i potencjał 

rozwojowy swojej firmy, istniejące warunki prowadzenia działalności, możliwości 

współpracy z samorządem oraz wskazywali swoje oczekiwania.  

Z perspektywy przedsiębiorców Mińsk Mazowiecki stanowi relatywnie stabilne 

środowisko. Badanie ankietowe pokazało, że ich największą obawą rozwojową jest 

załamanie popytu na oferowane produkty/usługi i pogorszenie kondycji finansowej ich 

klientów. Przedsiębiorcy nie odczuwają natomiast jako zagrożenia braku dostępności 

pracowników czy braku przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Oceniając warunki prowadzenia działalności pozytywnie wypowiadają się o 

infrastrukturze technicznej (media, sieci, drogi, parkingi), dostępności komunikacyjnej i 

transportowej oraz łatwości w załatwianiu spraw w urzędzie. W odniesieniu do 

wskaźników Monitora Rozwoju Lokalnego (narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę 

potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o 

podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju) obszar gospodarczy wydaje się być 

potencjałem Mińska Mazowieckiego. Wskaźnik rozwoju dla tego obszaru jest dodatni, 

ale wykazuje ujemną dynamikę wzrostową. Znaczącym problemem jest niska aktywność 

zawodowa mieszkańców oraz konkurencyjność rynku pracy zarówno pod względem 

liczby ofert pracy, jak i średniego wynagrodzenia. Największym zasobem miasta 

niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej jest struktura demograficzna, a 

konkretnie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. Oferta edukacyjna pod względem 

szkolnictwa zawodowego jest dobra, ale niedostateczna liczba podmiotów 

gospodarczych mogących zaoferować miejsca pracy absolwentom na miejscu sprawia, 

że istnieje duże prawdopodobieństwo odpływu młodzieży do innych miast, zwłaszcza do 

Warszawy.  

Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego A: 

L.p

. 

Wskaźniki 

monitoringowe 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Nowozarejestrow

ane podmioty 

gospodarcze na 

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

średnia z lat 2014-2016 średnia z lat 2017-2019  

14,56 15,46 - 
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1000 

mieszkańców w 

wieku 

produkcyjnym 

2. Pracujący na 

1000 

mieszkańców 

271 269 271 274 276 270 b/d 

średnia z lat 2014-2016 średnia z lat 2017-2019  

270 273 - 

3. Zarejestrowani 

bezrobotni 

1446 1263 1016 814 772 748 985 

Drugi cel strategiczny - B. Sprawny system komunikacji obejmuje działania związane z 

poprawą możliwości przemieszczania się w obrębie samego miasta, jak i działania na 

rzecz kompleksowej organizacji systemu przesiadkowego na potrzeby codziennych 

migracji w ramach aglomeracji. Kompleksowe działania w tym zakresie mają stanowić 

odpowiedź na wyzwanie wzrostu liczby mieszkańców miasta i otoczenia, nasilającego 

się indywidualnego transportu samochodowego i zwiększonej presji na środowisko. „Do 

2025 roku, a najpewniej także i później, cel komunikacyjny musi być nastawiony na 

tworzenie alternatyw dla indywidualnego ruchu samochodowego w ramach codziennych 

migracji w mieście i szerzej – wewnątrz aglomeracji” (Strategia, s. 30). 

W ramach celu w 2020 roku realizowane były przedsięwzięcia budowy, modernizacji i 

rozbudowy istniejących dróg i chodników oraz opracowania niezbędnej na te cele 

dokumentacji projektowej, jak również bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej. W 

2020 roku wykonywano roboty budowlane związane z budową ulic: Żwirowej, 

Wolańskiego, Sikorskiego, rozbudową ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich, przebudową rowu 

na odcinku od ul. Leśnej do ul. Wróblewskiego oraz przebudową zbiorników 

retencyjnych. W ramach tego ostatniego zadania wykonano m.in. przebudowę rowu bez 

nazwy na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. Wróblewskiego wraz z likwidacją, budową 

i przebudową urządzeń wodnych w jego ciągu, remont 3 zbiorników retencyjnych 

zlokalizowanych w parku wraz z likwidacją i budową nowych urządzeń wodnych, budowę 

kanalizacji deszczowej DN315 w ul. Budowlanej wraz z wylotem. Inwestycja ta znacząco 

poprawiła drożność urządzenia wodnego – rowu i zminimalizowała ryzyko zalania i 

podtopień posesji zlokalizowanych w jego sąsiedztwie. W 2020 roku opracowano także 

koncepcję budowy skweru 600-lecia, oraz rozpoczęto prace projektowe związane z 

opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ulic: Sienkiewicza, Karpackiej, 
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Szpitalnej i Parkowej. Przekazano także 20.000 zł pomocy finansowej dla Powiatu 

Mińskiego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Chróścielewskiego. 

W 2020 roku intensywnie realizowane były również zadania w ramach kierunku B5. 

Organizacja systemu komunikacji autobusowej.  

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wprowadzona została Strefa Płatnego Parkowania (SPP), 

która po jej rozszerzeniu od dnia 1 kwietnia 2018 roku i 1 września 2019 roku obejmuje 

swym zasięgiem ścisłe centrum miasta. Miejsca parkingowe w SPP są płatne od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 16.30. Mieszkańcom strefy przysługują 

karty uprawniające do bezpłatnego parkowania w obrębie podstrefy, w której mieszkają. 

Aby ułatwić korzystanie ze strefy uruchomiona została możliwość zakupu biletu poprzez 

aplikacje mobilne Skycasch i Pango, w parkometrach (płatność gotówką i kartą) oraz 

możliwość zakupu karty abonamentowej i ryczałtowej.  

W 2020 roku osoby parkujące w SPP pobrały 372.412 biletów za kwotę 835.836,80 zł. W 

porównaniu do roku 2019 zakupiono o 58.216 biletów mniej, za kwotę o 35.730 zł niższą. 

Najwięcej biletów w 2020 roku pobrano z parkometrów: przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 

(25.679 biletów), Kazikowskiego 26 (19.950 biletów), Kościuszki 9 (15.407 biletów) i 

Konstytucji 3 Maja 5 (12.941 biletów), zaś najmniej z parkometru przy ul. Zielonej 1 (34 

bilety), przy użyciu aplikacji mobilnych zakupiono 34.569 biletów. W 2020 roku wydano 

1219 kart uprawniających do korzystania ze strefy płatnego parkowania, wpływy z tego 

tytułu wyniosły 306.005 zł. W związku z naruszeniem zasad parkowania w SPP 

wystawiono 6098 wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za 

postój pojazdu samochodowego, wpływy z tego tytułu wyniosły 348.641,63 zł. W związku 

z epidemią COVID-19 przedłużono o 2 miesiące ważność kart uprawniających do 

korzystania ze strefy płatnego parkowania oraz w okresie od dnia 18 marca 2020 roku 

do dnia 19 maja 2020 roku nie pobierano opłat parkingowych za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz opłat 

dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych. 

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 prawie całe miasto. Autobusy kursują przez 7 dni w tygodniu ze średnią 

częstotliwością co 40 minut w dni powszednie. W soboty i niedziele kursy komunikacji są 

rzadsze. Rozkłady jazdy są stale aktualizowane i dostosowywane do zgłaszanych przez 

mieszkańców potrzeb oraz rozkładów jazdy PKP. Wszystkie trzy linie komunikacji 

charakteryzują się porównywalnym, stale rosnącym obłożeniem pasażerów, przy czym 
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największe potoki pasażerskie występują w godzinach porannego i popołudniowego 

szczytu oraz w godzinach dojazdów i powrotów do/ze szkół. Na terenie miasta można 

korzystać z systemu dynamicznej informacji pasażerskiej działającej w oparciu o serwis 

internetowy kiedyPrzyjedzie.pl. Dzięki niemu pasażerowie mają dostęp do rzeczywistych 

odjazdów autobusów z dowolnego przystanku komunikacji miejskiej.  

Bezpłatne przejazdy przysługują: mieszkańcom - posiadaczom Mińskiej Karty 

Mieszkańca (w 2018 roku wydano 9001 takich kart, w 2019 roku dodatkowo 1477 kart, a 

w 2020 roku 418 kart), dzieciom, uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 

dnia ukończenia 21 roku życia, zasłużonym krwiodawcom, inwalidom I grupy wraz z 

opiekunami, inwalidom wojennym i wojskowym, osobom, które ukończyły 65 rok życia 

oraz umundurowanym funkcjonariuszom Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej 

podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pozostałe osoby korzystające z 

komunikacji wykupują bilet jednorazowy za 2 zł - normalny i za 1 zł - ulgowy. Bilety 

miesięczne w obrębie wszystkich linii kosztują 60 zł normalny i 30 zł ulgowy. Bilety 

jednorazowe można zakupić u kierowcy realizującego przejazd, zaś bilety miesięczne w 

Urzędzie Miasta. Ulgi na przejazdy przysługują studentom szkół wyższych oraz 

emerytom i rencistom do ukończenia 65 roku życia.  

Usługa komunikacji miejskiej realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. przy wykorzystaniu autobusów: Karsan 

ATAK (2 szt.), ZAZ A10 (2 szt.) i rezerwowego SCANIA. Kursujące autobusy są 

niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.  

Kolejny rok funkcjonowania komunikacji miejskiej pozwala stwierdzić, ze cieszy się ona 

dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Liczba pasażerów komunikacji miejskiej 

jest trudna do oszacowania ze względu na dużą liczbę osób uprawnionych do 

korzystania z bezpłatnych przejazdów, jednak obserwowana frekwencja w autobusach, 

jak również liczba sprzedanych biletów jednorazowych wynosząca 20.377 świadczy o 

dużej popularności tego elementu mobilności miejskiej wśród mieszkańców. Od lipca 

2021 roku sieć komunikacji miejskiej tworzyć będą 4 linie obejmujące swoim zasięgiem 

praktycznie cały obszar miasta, poprawiając dostępność komunikacyjną. Zwiększy się 

również liczba przystanków.  

Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego B: 

L.p

. 

Wskaźniki 

monitoringowe 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Łączna długość 

ścieżek 

rowerowych na 

terenie miasta 

2,6 

km 

3,8 km 3,8 km 4,7 km 4,7 km 6,1 km b/d 

2. Długość dróg 

miejskich 

budowanych/ 

modernizowanyc

h w danym roku 

0,8 

km 

0,9 km 0,6 km 1,3 km 1,9 km 1,8 km 1,9 km 

3. Łączna liczba 

wydzielonych 

miejsc 

parkingowych na 

terenie miasta 

b/d b/d 4908 

(w tym 

89 dla 

osób 

niepeł

nospra

wnych) 

b/d 5206 

(w tym 

136 

dla 

osób 

niepeł

nospra

wnych) 

5215 

(w tym 

136 

dla 

osób 

niepeł

nospra

wnych) 

5215 

(w tym 

136 

dla 

osób 

niepeł

nospra

wnych) 

4. Liczba połączeń 

autobusowych 

liniami 

komunikacji 

miejskiej 

- - - - 106 106 106 

Trzeci cel strategiczny - C. Wysokiej jakości otoczenie społeczne, jest to cel 

wielotematyczny, w którym zestaw jedenastu kierunków działań ma wzmacniać jakość 

życia i tożsamość lokalną. Ten cel Strategii dotyczy szeroko rozumianego otoczenia dla 

funkcjonowania społeczności lokalnej: instytucjonalnego, infrastrukturalnego i 

przestrzennego.  

W ramach celu w 2020 roku realizowane były zadania inwestycyjne mające wzbogacić 

jakościowo i ilościowo ofertę oświatową miejskich placówek m.in. II etap budowy placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 (zadanie realizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego) czy budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Dąbrówki 10. Część 

przedszkolna wykonywana jest pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły i sali 

gimnastycznej. Będzie to obiekt po części jednokondygnacyjny (znajdzie się tam 

ekologiczny taras oraz świetlik) i dwukondygnacyjny. Budynek zostanie połączony 
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łącznikami z salą gimnastyczną na poziomie I piętra oraz z zapleczem kuchni na 

poziomie parteru. Po prawej stronie od wejścia znajdować się będą sale dla dzieci z 

łazienkami i pomieszczeniami na leżaki. Na parterze przewidziano 4 sale dla 25 dzieci 

na pobyt 10 godzinny, w tym 2 sale podzielone ścianą składaną oraz 1 salę na 5-

godzinny pobyt. Po lewej stronie od wejścia głównego przewidziano część 

administracyjną: salę do integracji sensorycznej oraz zaplecze kuchni. Szatnia dla 

uczniów została zlokalizowana na poziomie parteru, centralnie przy wejściu. Na piętrze 

budynku umieszczono 3 sale na 25 osób. Z poziomu piętra będzie możliwość 

skorzystania z zielonego tarasu. Łącznie z obiektu będzie mogło skorzystać 225 dzieci. 

Obiekt zostanie wyposażony w platformę dla niepełnosprawnych, dźwig towarowy. W 

ramach zadania zostanie również wykonana instalacja fotowoltaiczna. Powierzchnia 

użytkowa budynku przedszkola będzie wynosiła 1423,56 m3, kubatura 4635 m3. Zadanie 

jest realizowane w ramach pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020.  

W 2020 roku miasto w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni 

Informatycznych i Językowych” otrzymało dofinansowanie do realizacji zadania 

polegającego na  doposażeniu w nowoczesny sprzęt 2 funkcjonujących w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 pracowni informatycznych. W ramach zadania zakupiono: 

26 monitorów, 25 komputerów, tablicę multimedialną, 3 switche zarządzalne, drukarkę 

sieciową, 2 głośniki, 25 oprogramowań biurowych. Całkowita wartość zadania wyniosła 

80.396,08 zł, dofinansowanie 49.000 zł. Na początku kwietnia 2020 roku, w związku z 

koniecznością prowadzenia nauki zdalnej, miasto zakupiło 100 szt. laptopów dla 

najbardziej potrzebujących uczniów nie posiadających żadnego sprzętu do zdalnej 

edukacji. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w ramach projektu grantowego 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego” w kwocie 99.118,32 zł. Środki przeznaczono na zakup 56 komputerów 

przenośnych, dodatkowo na zakup 44 szt. komputerów przeznaczono środki własne. W 

połowie roku, ponownie w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” miasto 

otrzymało dofinansowanie w kwocie 104.961 zł, które zostało przeznaczone na 

refundację 44 szt. laptopów zakupionych wcześniej ze środków własnych oraz na zakup 

kolejnych 15 komputerów przenośnych.  

W ramach budowy kompleksowego systemu wsparcia aktywności sportowej w 2020 roku 

miasto przeznaczyło środki finansowe w wysokości 22.600 zł na nagrody dla 39 

sportowców reprezentujących Mińsk Mazowiecki i odnoszących sukcesy w 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 30



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

mistrzostwach wojewódzkich,  międzywojewódzkich, mistrzostwach Mazowsza i Polski. 

Najwięcej nagród otrzymały osoby trenujące Taekwon-do (16 osób) i piłkę nożną (12 

osób). W 2020 roku w ramach zadań inwestycyjnych wykonano nawodnienie pełno 

wymiarowego boiska trawiastego przy ul. Sportowej 1 (zadanie realizowane w ramach 

budżetu obywatelskiego). 

W kierunek działań – Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców wpisały się 

zadania realizowane w 2020 roku w ramach projektu „Mińsk Mazowiecki – Miasto 

inteligentnych dzielnic” (konkurs „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta 

współtworzone przez mieszkańców”). 

Przeprowadzona w 2019 roku diagnoza potrzeb mieszkańców Mińska Mazowieckiego 

została oparta na 385 bezpośrednich wywiadach z mieszkańcami oraz 3 spotkaniach z 

przedstawicielami seniorów, młodzieży i organizacji pozarządowych. 80% badanych 

osób stwierdziło, ze Mińsk Mazowiecki jest bardzo dobrym lub dobrym miejscem do 

życia, uznając za największy atut miasta skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne, 

możliwość rozwoju gospodarczego i estetykę przestrzeni publicznych. Spotkania 

konsultacyjne zostały wskazane jako forma aktywizacji społecznej, a dostęp do usług 

publicznych i miejsc parkingowych, ruch samochodowy, jakość powietrza, system 

monitoringu czy rynek pracy – jako obszary, w których oczekuje się zmian. W 2020 roku 

kontynuowano diagnozę potrzeb mieszkańców miasta, mimo sytuacji epidemicznej 

zdecydowano się na bezpośrednie prowadzenie konsultacji z mieszkańcami 

poszczególnych dzielnic. W czerwcu i lipcu konsultacjami objęto trzy dzielnice, a 

rozpoczęto od osiedla Serbinów, gdzie rozmawiano o propozycjach zagospodarowania 

terenu po rozebranych barakach. W ostatnią sobotę lipca miejskie namioty rozstawiono 

na terenie po dawnej kawiarni „Przyjaźń” przy ul. Warszawskiej, w sąsiedztwie parku. 

Rozmowy dotyczyły dzielnicy ograniczonej ulicami: Warszawską, Parkową, Jasną, 

Grobelnego, Żwirową, północno wschodnią granicą miasta, wschodnią granicą miasta 

(przy ogródkach działkowych Andriollego). Tego samego dnia punkt Human Smart City 

zlokalizowano także przy skwerze gen. Piaseckiego, czyli u zbiegu ulic Piłsudskiego i 

Traugutta. Zakres opiniowania obejmował dzielnicę ograniczoną ulicami: 

Chełmońskiego, Parkową, Warszawską, Siennicką, linią kolejową E20, 1 Maja, 

Kopernika, Targową. Spotkaniom towarzyszyły animacje dla dzieci oraz poczęstunek z 

grilla. Zebrane opinie pozwoliły na wypracowanie koncepcji terenów rekreacyjnych oraz 

zmian funkcjonalno-przestrzennych, które były lub będą konsultowane na kolejnych 

spotkaniach.  
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Od 1 września do 22 października 2020 roku zorganizowano warsztaty konsultacyjne 

służące wypracowaniu z mieszkańcami strategii rozwoju poszczególnych dzielnic oraz 

stworzeniu koncepcji zagospodarowania wybranych przestrzeni wspólnych. Spotkania 

odbywały się w sześciu dzielnicach: IV, V, VI, VII, VIII oraz IX. Z zebranych opinii wynika, 

że mieszkańcy pozytywnie odbierają dzielnicę IV (pn.-zach. część miasta), doceniając 

ciszę i spokój, które w niej panują. Negatywnie oceniają jakość powietrza w dzielnicy, co 

ich zdaniem wynika ze złej jakości paliw, którymi są ogrzewane okoliczne domy. 

Dzielnica V (na południe tory, od zachodu granica miasta, od północy ul. Warszawska, 

od wschodu ul. Kopernika) oceniana jest przez mieszkańców pozytywnie ze względu na 

ciszę i spokój. Rozmówcy proponowali, by utworzyć miejsce spotkań w okolicach 

kościoła i basenu, ponieważ często po mszy widać tam osoby rozmawiające w grupach. 

Dzielnica VI (od południa tory, od zachodu rzeka, od północy ul. Warszawska, od 

wschodu ul. Mickiewicza, Dąbrówki i granica miasta) odbierana jest jako najbardziej 

zróżnicowana przestrzennie i społecznie spośród wszystkich w Mińsku Mazowieckim. 

Pozytywnie oceniany jest dostęp do komunikacji publicznej, usług użyteczności 

publicznej, jak i do sklepów. Wg rozmówców w dzielnicy istnieje deficyt zieleni 

publicznych, a wzdłuż ul. Siennickiej tworzą się zatory. Problemy w Dzielnicy VII (od 

południa i zachodu granica miasta, od północy tory, od wschodu linia kolejowa Pilawa-

Krusze) koncentrują się wokół ulicy Chróścielewskiego. Mieszkańcy uważają, że 

samochody na tej ulicy osiągają za wysoką prędkość oraz że brakuje oświetlenia przejść 

dla pieszych. Mieszkańcy postulują utworzenie placu zabaw razem z małym miejscem 

integracji. Rozmówcy z Dzielnicy VIII (od południa granica miasta, od zachodu linia 

kolejowa Pilawa-Krusze, od północy tory, od wschodu rzeka) czują, że dzielnica ta 

traktowana jest gorzej niż pozostałe części miasta, że za mało jest tu organizowanych 

wydarzeń. Proponują, by Muzeum Ziemi Mińskiej zostało zaangażowane we 

współtworzenie animacji kulturalnych w tej dzielnicy. Mieszkańcy zwracali także uwagę, 

że ze względu na budowę nowych osiedli mieszkaniowych należy pomyśleć o nowym 

przejeździe kolejowym. W Dzielnicy IX (od wschodu i południa granica miasta, od 

zachodu rzeka, od północy tory) mieszkańcy narzekają na brak miejsc parkingowych, 

niedobór publicznych placów zabaw oraz problem grodzenia osiedli – stwarza to 

utrudnienia w komunikacji zarówno pieszej, jak i kołowej.  

W 2020 roku zrealizowano ważne przedsięwzięcie wpisujących się w kierunek działań – 

Wprowadzenie rozwiązań ekologicznych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W 

grudniu zakończono wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych 
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jednorodzinnych i w komunalnych lokalach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie 

miasta w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę 

urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki” w ramach RPO WM 2014-

2020 Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3. 

Redukcja zanieczyszczeń powietrza, Typ projektów: Ograniczenie niskiej emisji, 

wymiana urządzeń grzewczych. W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono i 

zamontowano 38 gazowych, kondensacyjnych urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych, 1 urządzenie grzewcze na pellet oraz jeden węzeł 

cieplny. W 14 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych 

wykonano wewnętrzne instalacje gazowe oraz zamontowano gazowe, kondensacyjne 

urządzenia grzewcze. Miasto otrzymało także dotację z budżetu Województwa 

Mazowieckiego na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. 

Inwentaryzacją zostały objęte wszystkie indywidualne lokale i budynki na terenie miasta 

Mińsk Mazowiecki łącznie 5622 budynki. Inwentaryzacja pokazała, że na terenie miasta 

zdecydowaną większość stanowią urządzenia służące do ogrzewania gazowego – 3788 

sztuk. Wśród pieców na paliwo stałe dominują kotły centralnego ogrzewania - 762 

kotłów, wśród nich najliczniejsze są kotły opalane węglem – 688 sztuk oraz drewnem – 

51 sztuk. Wśród instalacji na paliwo stałe dominują piece pozaklasowe (51%), następnie 

kotły c.o. klasy 3 (30%). Niewielka ich część posiada klasę 5 (5%) oraz urządzenia 

spełniające wymogi ekoprojektu (3%). Dominującą ilość paliwa stanowi gaz w ilości 

4749,6 tys. m3, a wśród budynków/lokali stosujących węgiel, jako rodzaj dominowała 

kostka – łącznie 928 ton oraz orzech - 650 ton, a następnie węgiel brunatny 472 tony i 

węgiel groszek 375 ton. 

W 2020 roku firma MPK Pure Home zajmująca się odbiorem, transportem i utylizacją 

odpadów udostępniła mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki własną mobilną aplikację 

MPK Pure Home Moje Odpady. Zadaniem aplikacji jest podpowiadanie mieszkańcom, co 

i kiedy mogą zrobić ze swoimi odpadami. Podstawowa funkcja to zarządzanie 

harmonogramem odbioru śmieci. Na dzień przed odbiorem danej frakcji mieszkańcy 

otrzymują za pośrednictwem aplikacji komunikat z przypomnieniem. Aplikacja ułatwia 

również zamawianie specjalnych kontenerów. Aplikacja podaje aktualne informacje o 

miejscu, w którym miasto prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) oraz informuje jakie odpady można do PSZOK oddać. 
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W ramach kierunku działań – Uzupełnianie i unowocześnianie infrastruktury technicznej 

w 2020 roku kontynuowano projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami 

opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”, który swoim zakresem objął budowę 

kanalizacji deszczowej w ulicach Wolańskiego, Sikorskiego i Budowlanej. 

Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego C: 

L.p. Wskaźniki 

monitoringowe 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Mieszkania 

oddane do 

użytkowania w 

nowych 

budynkach w 

mieście 

420 287 185 191 368 104 b/d 

w gminie Mińsk Mazowiecki 

87 89 79 74 125 110 b/d 

2. Liczba ludności 

miasta 

względem 2016 

roku (pierwszy 

rok realizacji 

Strategii) 

- - 100 100,2 101,0 101,5 b/d 

3. Liczba 

zameldowań na 

pobyt stały (w 

ruchu 

wewnętrznym) 

na 1000 

mieszkańców 

13,98 12,57 11,51 12,00 18,43 14,70 b/d 

średnia z lat 2014-2016 średnia z lat 2017-2019  

12,69 15,04 - 

4. Odsetek dzieci 

w wieku 3-5 lat 

objętych opieką 

przedszkolną 

94,8% 99,4% 95,7% 102,6% 105,2% 109,2% b/d 

5. Liczba 

wniosków 

składanych za 

pomocą strony 

331 443 375 1925 2662 3980 6181 
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internetowej i 

poczty 

elektronicznej 

6. Ćwiczący w 

klubach 

sportowych na 

10.000 

mieszkańców 

260 

os. 

- 301 

os. 

- 298 os. - b/d 

7. Łączna liczba 

mieszkań 

socjalnych i 

komunalnych 

dostępnych na 

terenie miasta 

422 410 425 406 438 396 396 

Czwarty cel strategiczny - D. Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego skupia trzy 

kierunki, które w swoim założeniu obejmują działania inwestycyjne polegające na 

budowie, rozbudowie lub wyposażeniu obiektów mogących służyć spędzaniu wolnego 

czasu, działania służące poprawie komunikacji między poszczególnymi organizatorami 

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

oraz działania służące rozbudowie oferty zajęć pozaszkolnych kierowanych do 

młodzieży. 

Trwająca w 2020 roku epidemia COVID-19 spowodowała, że wiele z zaplanowanych w 

kalendarzu, sztandarowych imprez ponadlokalnych jak: Festiwal Piotra Skrzyneckiego, 

Festiwal 4 M, Aleja Gwiazd Literatury, „Mazowiecka Piętnastka” się nie odbyło. W 

związku z panującymi obostrzeniami, inne nie miały takiego zasięgu jak w poprzednich 

latach.  

Wszystkie jednostki kultury przeniosły swoją działalność do sieci, starając się 

zainteresować mieszkańców, także tą formą kontaktu. W okresach łagodzenia obostrzeń 

(przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa) realizowano zajęcia pozaszkolne dla dzieci i 

młodzieży m.in.  „Wakacje z MOSiR” czy „Wakacje w Pałacu”.  

Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego D: 

L.p. Wskaźniki 

monitoringowe 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Uczestnicy 

imprez na 1000 

mieszkańców 

1140 2024 1650 1658 867 667 b/d 

średnia z lat 2014-2016 średnia z lat 2017-2019  

1605 731 - 

2. Liczba osób 

uczestniczących 

w zajęciach 

pozalekcyjnych 

22.158 26.960 27.068 23.265 24.631 27.431 23.592 

(w tym 

13.519 

on-

line) 

Cel horyzontalny: E. Rozwinięte sieci współpracy realizowany jest 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 2020 roku, podobnie jak w latach poprzednich szereg zadań publicznych z zakresu 

pomocy społecznej, zdrowia, edukacji, kultury, sportu i ekologii zlecanych było 

organizacjom pozarządowym. Miejskie jednostki organizacyjne w realizacji tych zadań 

intensywnie wspierały organizacje pozarządowe służąc im personelem, zapleczem 

technicznym i wsparciem merytorycznym. Z powodu epidemii COVID-19 nie wszystkie 

zadania udało się zrealizować, spotkania musiały znaleźć swoje miejsce w sieci. 

Inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - Rozmowy przy wspólnym 

stole, czyli  spotkania, rozmowy na różne tematy także przeniosły się do Internetu. On-

line rozmawiano m.in. o dobrych praktykach w czasie pandemii, dzielono się pomysłami, 

jak przetrwać w izolacji.  Grupa młodzieży działająca na rzecz powstania pierwszego w 

Mińsku Mazowieckim i trzeciego w Polsce centrum młodzieżowego, odniosła sukces 

wygrywając ze swoim projektem w budżecie obywatelskim. W 2020 roku 

wyremontowane i wyposażone zostały pomieszczenia w piwnicach Pałacu 

Dernałowiczów z przeznaczeniem na działalność Centrum Młodzieżowego Międzyczas. 

W ramach współpracy z gminą Mińsk Mazowiecki w 2019 roku przedstawiciele 

samorządów podpisali umowę o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu „Mińsk 

Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” w konkursie „Human Smart Cities”. 

Realizacja tego projektu w 2019 roku objęła diagnozę mieszkańców 4 sołectw gminnych: 

Huta Mińska, Stojadła, Targówka i Karolina. Przeprowadzono 40 indywidualnych 

wywiadów pogłębionych oraz zorganizowano 4 spotkania dla mieszkańców tych sołectw. 

W 2020 roku pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w cyklu szkoleń zaplanowanych w 

projekcie, dotyczących: diagnozy społecznej, ewaluacji, dostępności architektonicznej, 
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partycypacyjnego tworzenia strategii i projektowania przestrzeni publicznej, audytu 

urbanistycznego oraz zasad efektywnej współpracy urzędników z architektami i 

urbanistami. 

B. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025  

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025 w 

obowiązującym brzmieniu został przyjęty Uchwałą Nr XXVII.250.2017 Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025. 

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym narzędziem prowadzenia 

rewitalizacji, czyli kompleksowego procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, skoncentrowanego terytorialnie i prowadzonego poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. GPR 

wpisuje się w proces realizacji Strategii Rozwoju Miasta, w której zapisana została 

potrzeba wykreowania wysokiej jakości otoczenia społecznego m.in. poprzez 

rewitalizację przestrzeni miasta.  

Podstawą do opracowania GPR było wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji czyli obszarów o istotnym znaczeniu dla rozwoju miasta, na których 

planowane były działania rewitalizacyjne, a które cechowało wysokie natężenie 

negatywnych zjawisk w szczególności w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzenno-

funkcjonalnej.  Obszar rewitalizacji w podziale na dwa podobszary wyznaczony został 

uchwałą Nr XVII.185.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 roku. 

Obszar ten znajduje się w centralnej i wschodniej części miasta.  

Gminny Program Rewitalizacji wyznacza cele i kierunki działań mające służyć 

wzmocnieniu funkcji społecznych i gospodarczych oraz integracji przestrzennej obszaru 

rewitalizacji. W GPR wskazanych zostało 17 podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych i 11 grup, w które zebrane zostały pozostałe przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. Są to projekty infrastrukturalne i działania społeczne, które są wzajemnie 

komplementarne i zmierzają do osiągnięcia założonych celów rewitalizacji.  

W 2020 roku kontynuowano realizację zadań zapisanych w GPR.  

Cel szczegółowy – wzmocnienie funkcji gospodarczych realizowany był przede 

wszystkim w ramach przedsięwzięcia 9.13 – wyrównywanie możliwości edukacyjnych. 

21 stycznia 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą – Zakład Usług Remontowych i 
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Produkcyjnych „ZURIP” S.A. na budowę Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Dąbrówki 

10. W placówce powstanie m.in. 7 sal zajęć całodziennych, 1 sala pobytu do 5 godzin, 

ekologiczny taras zielony, zestaw paneli fotowoltaicznych. Zapewniony będzie 

bezpośredni dostęp z każdej sali do łazienki, budynek będzie przystosowany dla osób z 

niepełnosprawnościami. Inwestycja ta oprócz tego, że realizuje cele społeczne, ma być 

też odpowiedzią na problem niskiej aktywności zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. Założono, że lepsza dostępność do opieki nad małymi dziećmi w 

przedszkolach miejskich ułatwi niepracującym rodzicom z obszaru rewitalizacji powrót na 

rynek pracy.  

Cel szczegółowy – wzmocnienie funkcji społecznych obszaru rewitalizacji realizowany 

był w większości przy pomocy projektów ogólnomiejskich, wykorzystując zasadę, że 

działań dedykowanych osobom wymagającym wsparcia nie można ograniczyć wyłącznie 

do osób z obszaru rewitalizacji.  

Założone w GPR wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej opierało się przede 

wszystkim o prowadzone przez jednostki miasta i organizacje pozarządowe zajęcia 

animacyjne, warsztaty, spotkania tematyczne, wydarzenia kulturalne, szkolenia 

skierowane zarówno do młodzieży, jak i starszych odbiorców. Przykładem wzrostu 

aktywności mieszkańców miasta były konsultacje budżetu obywatelskiego. Liczba 

mieszkańców biorących udział w I edycji budżetu obywatelskiego wynosiła 1883 osoby, 

w II edycji – 3154 osoby (wzrost o 40%), zaś w III edycji – 4288 osób. W IV edycji 

budżetu obywatelskiego, w której wyłaniano zadania do realizacji na 2021 rok 

zagłosowało 1181 osób. Liczba ta była o wiele niższa od liczby osób głosujących w III 

edycji, ale wynikała przede wszystkim z ogólnej sytuacji w kraju związanej z epidemią 

COVID-19. 

GPR zakłada, że wsparcie aktywności sportowej na obszarze rewitalizowanym będzie 

oparte z jednej strony na modernizacji istniejących lub budowie nowych obiektów 

infrastruktury sportowej, a z drugiej na działaniach upowszechniających aktywność 

fizyczną. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie sportu w wychowaniu młodego 

pokolenia oraz jego wartość cywilizacyjną, kulturową i społeczną, założono, że sport 

będzie pomocny w wyrównywaniu szans pomiędzy osobami mieszkającymi na obszarze 

rewitalizacji oraz poza nim, a także w promowaniu nawyków i zachowań 

prozdrowotnych. W 2020 roku ze względu na trwającą epidemię COVID-19 działania 

promujące aktywność ruchową oraz zajęcia sportowe odbywały się w bardzo 

ograniczonym zakresie.  W 2020 roku zawarto także umowę na opracowanie koncepcji 
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budowy Centrum Sportów Miejskich. Na Centrum Sportów Miejskich składał się będzie 

m.in. betonowy skatepark z elementami parcour, pumtrack oraz boisko do koszykówki. 

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć zapisanych w GPR jest rozwój funkcji miejskich 

na terenie byłego poligonu wojskowego w podobszarze rewitalizacji B. Były poligon 

uznany został za strategiczny obszar rozwojowy, szczególnie z punktu widzenia 

możliwości lokalizacji funkcji mieszkaniowych i towarzyszących im usług, a przede 

wszystkim szansy na rozproszenie lokali komunalnych i socjalnych zlokalizowanych 

obecnie m.in. w sąsiedniej części miasta przy ul. Warszawskiej 250. W dłuższym 

horyzoncie czasowym zagospodarowanie w/w terenu, realizacja placówek handlowo-

usługowych na nowym osiedlu mieszkaniowym ma podnieść jakość życia, przyczynić się 

do poprawy sytuacji gospodarczej na obszarze rewitalizacji i stworzyć nowe miejsca 

pracy. Dotychczas zakończono I etap inwestycji – wybudowano 4 zespoły budynków 

socjalnych w zabudowie kontenerowej, łącznie 32 mieszkania socjalne. W ramach 

inwestycji zostały wykonane również  32 miejsca parkingowe, chodniki, drogi 

wewnętrzne oraz place utwardzone pod kontenery na odpady stałe, teren został 

oświetlony i ogrodzony. W 2019 roku wykonano oświetlenie przy ul. Skrzyneckiego. Na 

funkcjonowanie obszaru rewitalizacji mają także wpływ inwestycje realizowane w jego 

sąsiedztwie. 30 września 2019 roku na terenie przy ul. Klonowej rozpoczęła 

się budowa dwóch czteropiętrowych budynków, łącznie 138 mieszkań w ramach 

programu Mieszkanie Plus. Osiedle powstaje we współpracy PFR Nieruchomości 

(Inwestor) z firmą PHU Partner. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o 

pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu 

mieszkania na mińskim samorządzie spoczął obowiązek przygotowania kryteriów 

pierwszeństwa, określenia punktacji za poszczególne kryteria, a także przeprowadzenia 

naboru wniosków. Wypełniająca to wymaganie uchwała została podjęta przez Radę 

Miasta Mińsk Mazowiecki 9 listopada 2020 roku. Na najwięcej punktów mogą liczyć m.in. 

osoby, które nie posiadają własnego mieszkania, które mieszkają i rozliczają się z 

podatków w Mińsku Mazowieckim, rodziny z dziećmi, seniorzy, osoby niepełnosprawne i 

te, które utraciły dach nad głową na skutek działania żywiołu. Od 10 maja 2021 roku 

rozpoczął się nabór wniosków na mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus. 

Realizacji kierunku - Przestrzeń społeczna na rzecz aktywizacji obszaru rewitalizacji w 

całości dedykowane było przedsięwzięcie 9.10 - Bezpieczne przestrzenie do 

wypoczynku i rekreacji. W 2019 roku na podobszarze rewitalizacji A zrealizowano I etap 
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budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3, a w 2020 roku zakończono budowę 

II etapu. Plac zabaw wyposażono w zabawki dla dzieci od lat 6. Natomiast mieszkańcy 

podobszaru B, którzy w badaniach ankietowych wskazywali na niską estetykę 

przestrzeni międzyblokowych, brak miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego oraz 

niskie poczucie bezpieczeństwa zostali objęci projektem „Mińsk Mazowiecki – Miasto 

inteligentnych dzielnic”. W ramach tego projektu przy udziale mieszkańców w 2020 roku 

powstała koncepcja, a następnie dokumentacja projektowa przestrzeni publicznej przy 

ul. Warszawskiej 250. Przestrzeń ta została podzielona na cztery strefy funkcjonalne: 

sportową, rekreacyjno-sportową dla dzieci i młodzieży, rekreacyjną dla dzieci młodszych 

oraz wypoczynkowo-rekreacyjną. Realizacja tego projektu odbędzie się w 2021 roku. 

Celowi szczegółowemu – wzrost integracji przestrzennej obszaru rewitalizacji - zostały 

przypisane dwa kierunki działań skupiające przedsięwzięcia mające na celu 

ukierunkowanie aktywności organizacji pozarządowych „do” obszaru rewitalizacji oraz 

inwestycje mające służyć usprawnieniu przemieszczania się i integracji mieszkańców.  

Główne przedsięwzięcie przypisane temu celowi wiąże się z realizowaną od kilku lat 

rewaloryzacją terenów zieleni w centrum miasta (przedsięwzięcie 9.1). Dotychczas m. in. 

w ramach projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska 

Mazowieckiego” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 

uporządkowano i zagospodarowano tereny zieleni w parku miejskim, wykonano remont i 

przebudowę alei parkowych, wybudowano nową kładkę, dokonano rozbiórki 

oczyszczalni ścieków położonej w parku, odbudowano zieleń na odzyskanym terenie po 

oczyszczalni, odmulono koryto i zabezpieczono przed rozmywaniem oraz erozją oba 

brzegi rzeki Srebrnej, wymieniono oświetlenie parku wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

wymieniono ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo wykonano rewaloryzację terenów zieleni 

na Placu Stary Rynek, zamontowano 2 fontanny pływające oraz 2 słupki blokujące wjazd 

na dziedziniec przy MDK. Pomimo zakończenia projektu, w 2020 roku kontynuowano 

prace w parku m.in. wykonano remont i przebudowę trzech alei parkowych, uzyskały one 

nową nawierzchnię z grysu oraz z kostki betonowej w barwach jesieni, nawiązującej do 

kolorystyki alejek wykonanych w latach ubiegłych. W 2020 roku zrealizowano także 

część prac związanych z zakupem i montażem automatycznej toalety, która 

zlokalizowana będzie w pobliżu placu zabaw w parku, m.in. opracowano dokumentację 

projektową oraz wykonano przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz 

elektroenergetyczne do projektowanego budynku toalety. 
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Kompleksowa modernizacja parku i stworzenie z niego atrakcyjnego miejsca do rekreacji 

i odpoczynku w mieście zwiększyło integrację mieszkańców, a także korzystnie wpłynęło 

na zwiększenie aktywności społecznej. Aktywność społeczna na terenie parku jest silnie 

związana ze zlokalizowany tam Miejskim Domem Kultury, który również został objęty 

działaniami modernizacyjnymi. Sukcesywnie przeprowadzane są prace remontowe 

wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz kupowany jest sprzęt w celu wzbogacenia i 

uatrakcyjnienia oferty kulturalnej MDK. Podobnie w 2020 roku, w Miejskim Domu Kultury 

wykonano wiele prac remontowych np. wymieniono instalację elektryczną, wykonano 

nową instalację teletechniczną, wymieniono grzejniki centralnego ogrzewania, 

odnowiono część starych tynków, wymieniono drzwi, odmalowano pomieszczenia 

biurowe, galerię, pokój Himilsbacha, Skrzyneckiego, Dernałowiczów, salę szachową, 

pokój plastyczny i Mannerheima, garderoby. 

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć sprzyjających integracji obszaru rewitalizacji 

oraz ogólnie przestrzeni całego miasta było uruchomienie komunikacji miejskiej. Od 

2018 roku funkcjonują trzy linie autobusowe (M1, M2 oraz M3), które obsługują łącznie 

60 przystanków rozlokowanych w przestrzeni całego miasta. Równolegle z komunikacją 

autobusową wprowadzono strefę płatnego parkowania na terenach, na których 

występował deficyt miejsc postojowych. W 2020 roku Miasto złożyło wniosek do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 

zakupu 6 autobusów elektrycznych do obsługi komunikacji miejskiej oraz budowy 

infrastruktury stanowisk ładowania. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego, a następnie stanu epidemii Uchwałą Nr XIX.187.2020 Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2020 roku przedłużono o 2 miesiące ważność kart 

abonamentowych mieszkańca, kart ryczałtowych, kart SPP-0, kart strefowych P1, P2, 

P3, P4 obowiązujących na dzień wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. 

C. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki 

na lata 2013-2020  

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 

2013-2020 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/266/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 

dnia 14 stycznia 2013 roku. 

Program zawiera w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu 

technicznego zasobu mieszkaniowego miasta, z podziałem na lokale socjalne i 
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pozostałe lokale mieszkalne; analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji 

budynków i lokali wynikający z ich stanu technicznego; planowaną sprzedaż lokali 

mieszkalnych. Program  określa także zasady polityki czynszowej, warunki obniżania 

czynszu, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta, a także wysokość kosztów z tym związanych w 

poszczególnych latach. 

Zasobem mieszkaniowym miasta zarządza Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku 

Mazowieckim zgodnie ze Statutem Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku 

Mazowieckim 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. 

W 2020 roku plan dochodów i wydatków na gospodarkę mieszkaniową miasta Mińsk 

Mazowiecki prezentował się następująco: 

1) dochody w kwocie 1.308.207 zł, z czego uzyskano 1.418.544,40 zł tj. 108,4%, 

2) wydatki w kwocie 3.151.329 zł, z czego wydatkowano 3.131.301,10 zł tj. 99,4% 

planu. 

W porównaniu do roku 2019 wysokość dochodu wzrosła o 149.660,50 zł, a wydatki były 

wyższe o kwotę 65.901,70 zł. 

Uzyskane dochody w przeważającej części 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. Pozostałą część dochodów stanowiły 

wpływy z tytułu egzekucji kosztów sądowych i komorniczych, odsetki od 

przeterminowanych należności, wpływy z rozliczeń z zaległości z lat ubiegłych oraz 

odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali. 

Poprawa ściągalności należności mieszkaniowych w 2020 roku wynikała z polepszenia 

sytuacji materialnej mieszkańców, a także jest efektem wszczętych 13 postępowań 

sądowych, w tym 5 o zapłatę należności pieniężnej, 5 o eksmisję oraz 3 postępowań 

związanych z odszkodowaniem. Dodatkowo w ubiegłym roku wszczęto 9 postępowań 

komorniczych oraz wysłano do najemców 337 wezwań do zapłaty. 

Wydatki związane z zasobem mieszkaniowym miasta Mińsk Mazowiecki w 2020 roku 

wynikały głównie z: 
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1) kosztów pracowniczych (wynagrodzenia, składki, szkolenia), 

2) opłat za media dla potrzeb mieszkańców zasobu komunalnego, 

3) remontów, 

4) opłat na rzecz budżetu, 

5) opłat za administrowanie i koszty za media w lokalach miasta zarządzanych przez 

Wspólnoty Mieszkaniowe, 

6) zakupu usług pozostałych (konserwacje, kanalizacja, dystrybucja energii 

elektrycznej, ubezpieczenia), 

7) wydatków inwestycyjnych, 

8) odszkodowań za niedostarczenie lokali osobom z wyrokiem eksmisyjnym. 

W ramach prac remontowych przeprowadzonych w 2020 roku wykonano: 11 remontów 

opróżnionych lokali, wymianę urządzeń typu okna, drzwi w liczbie 30 sztuk, remonty i 

naprawę uszkodzeń 4 dachów oraz drobne naprawy bieżące. Termomodernizacji 

poddano budynki komunalne zlokalizowane przy ulicach: Wróblewskiego 1, 

Wróblewskiego 2, Żwirowej 3, Żwirowej 3A, Kołowej 29, Warszawskiej 116, Huberta 35 

oraz wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku przy ulicy Huberta 35. Dodatkowo 

przeprowadzono modernizacje źródeł ciepła w 14 mieszkaniach komunalnych 

zlokalizowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. W planach na 2021 rok 

przewiduje się wykonanie przyłącza gazowego do budynku przy ulicy Huberta 35 oraz 

opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przyłączy gazowych do 18 

mieszkań znajdujących się w budynkach przy ulicy Żwirowej 3 i Żwirowej 3A. 

Problematyka odszkodowań od lat ciąży finansom miasta. Beneficjentami systemu 

odszkodowawczego są lokatorzy, którzy mimo wyroków eksmisyjnych nadal mieszkają w 

dotychczasowych lokalach, ponieważ miasto nie posiada lokali, do których właściciel 

mógłby najemców wyeksmitować. Takich spraw Zarząd Gospodarki Komunalnej w 2020 

roku prowadził 13, z czego 4 sprawy dotyczyły lokatorów, którzy płacili odszkodowania 

właścicielom lokali, a 9 spraw dotyczyło lokatorów, którzy nie uiszczali opłat pomimo 

nielegalnego zajmowania lokalu. Podjęte działania doprowadziły do uzyskania w 2020 

roku 3 orzeczeń nakazujących eksmisję, 6 orzeczeń nakazujących zapłatę oraz 1 

orzeczenia zasądzającego odszkodowanie z regresu. Jednocześnie z powodu braku 

majątku dłużników komornicy umorzyli 4 postępowania egzekucyjne.  
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W 2020 roku zaproponowano 10 rodzinom lokale socjalne umożliwiając tym samym 

opuszczenie lokali objętych wyrokami eksmisyjnymi. Z przedstawionej propozycji 

skorzystały 2 rodziny. Konsekwencją odrzucenia oferty najmu socjalnego lokalu przez 

pozostałe 8 rodzin będzie w przyszłości, po ustaniu blokady eksmisji zarządzonej na 

czas pandemii, konieczność zapewnienia im lokali tymczasowych lub opłacenia ich 

pobytu w schroniskach. Zobowiązania miasta w zakresie dostarczenia lokali 

uprawnionym z tytułu uzyskanych wyroków sądowych to 26 lokali z najmu socjalnego i 1 

lokal z tytuły uprawnień do pomieszczeń tymczasowych.  

W ramach uchwały pozwalającej na udzielenie ulg w spłacie należności 

cywilnoprawnych w trakcie 2020 roku wniesiono 5 podań o umorzenie należności 

lokatorskich, z czego 4 wnioskodawców pomimo wezwań nie dostarczyło wymaganych 

dokumentów i rozpatrywanie tych podań umorzono, a jednej osobie umożliwiono 

umorzenie zaległości po spłacie części zadłużenia. W tym samym roku złożono 4 

podania o rozłożenie należności budżetowych na raty. 3 osoby, pomimo wysłanego 

wezwania nie uzupełniły braków niezbędnych do rozpatrzenia sprawy i wnioski 

pozostawiono bez rozpatrzenia, a jednej osobie udzielono ulgi w postaci rozłożenia 

zadłużenia na raty. 

Obecnie miasto Mińsk Mazowiecki dysponuje 396 lokalami mieszkalnymi (z czego 112 

stanowią lokale socjalne) o łącznej powierzchni 15.002,68 m2, w których na koniec 2020 

roku zamieszkiwało 1028 osób. Miasto jest właścicielem 43 obiektów mieszkaniowych, w 

których znajduje się 297 lokali mieszkalnych, pozostałe 99 lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład zasobu miasta jest zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 

W 2020 roku odzyskano i ponownie zasiedlono 13 lokali komunalnych (4 lokale w wyniku 

śmierci najemców, 4 lokale w wyniku dobrowolnego opuszczenia lokalu oraz 5 lokali 

odzyskanych w ramach zamiany). 

W 2020 roku złożono 53 wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. W 

wyniku weryfikacji podań, po zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji Mieszkaniowej oraz po 

uwzględnieniu złożonych odwołań, na uzupełniającej liście do zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego znalazło się 11 nowych osób. Tym samym na koniec 2020 roku na 

liście oczekujących na przydział mieszkania znajdowało się 35 nazwisk. 
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D. Program ochrony środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2023 

z perspektywą na lata 2024-2027  

Program ochrony środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki został przyjęty Uchwałą Nr 

XXV.235.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie 

przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 

2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027”. 

Program ochrony środowiska sporządzony został w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska zbieżnej z najważniejszymi dokumentami strategicznymi i programowymi 

(krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi). W dokumencie dokonano oceny stanu 

środowiska na terenie miasta dla 10 obszarów interwencji, tj. ochrony klimatu i jakości 

powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetycznego, gospodarowania wodami, 

gospodarki wodno-ściekowej, zasobów geologicznych, gleby, gospodarki odpadami i 

zapobiegania powstaniu odpadów, zasobów przyrodniczych oraz zagrożenia poważnymi 

awariami. Dla każdego z obszaru zidentyfikowano stan obecny, wykazano główne 

zagrożenia oraz zaplanowano główne cele i kierunki interwencji. 

W 2020 roku realizacja poszczególnych obszarów interwencji odbywała się następująco: 

1) Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa 

Od 2017 roku miasto realizuje projekt pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania 

wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap" w ramach działania 2.1 „Adaptacja 

do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski 

żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne i monitoring środowiska”, Oś 

priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach 

umowy o dofinansowanie z dnia 18 sierpnia 2017 roku nr POIS.02.01.00-00-0008/17-00. 

W roku 2020 w ramach projektu zakończono budowę systemu odwodnienia w ulicy 

Żwirowej oraz przebudowę rowu na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy Wróblewskiego 

wraz z przebudową 3 zbiorników retencyjnych. Rozpoczęto także budowę sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego oraz budowę systemu odwodnienia w ulicy 7 

Pułku Ułanów Lubelskich.  

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa gospodarowania wodami opadowymi na 

terenie miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. 

Celem nadrzędnym projektu jest natomiast poprawa środowiska naturalnego na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki. Cele pośrednie projektu to: poprawa jakości życia 
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mieszkańców, zmniejszenie wydatków publicznych w związku z koniecznością ingerencji 

służb ratowniczych w wyniku podtopień i powodzi, ochrona stanu technicznego 

budynków zlokalizowanych w obszarze oddziaływania projektu. 

W 2020 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach 

modernizacji istniejących oraz budowy nowych sieci wodociągowych i sieci kanalizacji 

sanitarnej wykonało zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej w ulicach: Grochowskiej, Kolejowej, w osiedlu Klonowa, na odcinku 

od ulicy Szpitalnej wraz z łącznikiem a ulicą Grzeszaka (zrealizowano I etap); sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ulicach: 7 Pułku Ułanów 

Lubelskich (zrealizowano I etap) i Królowej Jadwigi. Ponadto wykonano przebudowę 

przyłączy w ulicach Zygmuntowskiej i Królewieckiej, budowy sieci wodociągowej w ulicy 

Chróścielewskiego do ulicy Kolejowej przez teren PKP i budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Łupińskiego.  

W 2020 roku PWiK Sp. z o.o. realizowało fazę przygotowawczą inwestycji polegającą na 

opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i 

sieci wodociągowej w ulicach: Małaszczyckiej, Jasnej, Armii Krajowej, Batalionów 

Chłopskich, 30 Lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, 1 PLM „Warszawa” i 

Wieniawskiego.  

W 2020 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadziło 

inwestycję kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki osadowej na terenie 

oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim. Inwestycja ta ma za zadanie 

wyeliminować problem zbyt małej przepustowości poszczególnych węzłów oczyszczalni 

oraz dostosować instalację do przyjęcia zwiększonego ładunku ścieków z 

rozbudowującej się aglomeracji Mińsk Mazowiecki. Proces modernizacji zapewni m.in. 

ograniczenie energochłonności procesów technologicznych, zwiększy odzysk biogazu, 

który jest wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na oczyszczalni 

ścieków, a także zmniejszy oddziaływanie oczyszczalni na bezpośrednie sąsiedztwo. 

Ponadto w 2020 roku przeprowadzona została także modernizacja Stacji Uzdatniania 

Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej, której celem była automatyzacja procesu 

uzdatniania wody, przy jednoczesnym wzroście wydajności stacji. 

W 2020 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisało umowę na 

budowę nowej studni głębinowej - studni nr IX, która umożliwi zwiększenie wydajności 

SUW Kędzierak oraz wdrożyło zintegrowany system zarządzania infrastrukturą sieciową, 
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którego podstawowymi elementami są zintegrowany system informatyczny oraz model 

hydrauliczny. 

2) Ochrona powietrza i klimatu 

W 2020 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez 

wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” zdemontowane 

zostały stare piece węglowe i piece gazowe znajdujące się w domach mieszkańców i 

zostały one wymienione na 50 szt. kotłów gazowych, 1 kocioł na pellet i jedno przyłącze 

do sieci ciepłowniczej. Głównym celem projektu była redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 

W trakcie roku na terenie miasta Straż Miejska przeprowadziła 293 kontrole 

nieruchomości dotyczące spalania odpadów w piecach c.o., przestrzegania przepisów 

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach. W wyniku 

przeprowadzonych kontroli pouczono 1 osobę, nałożono 19 mandatów, w 5 przypadkach 

złożono wnioski o ukaranie do sądu. Pobrano również 7 próbek popiołu w celu 

przeprowadzenia badania odpadów paleniskowych, w 4 przypadkach badania wykazały 

spalanie substancji niedozwolonych.  

W 2020 roku Zarząd Gospodarki Komunalnej przeprowadził termomodernizacje 

budynków przy ulicach: Żwirowej 3 i 3A, Kołowej 29, Wróblewskiego 1 i 2, Warszawskiej 

116 i Huberta 35. Ponadto wykonano przyłącza gazowe do 14 lokali komunalnych 

zlokalizowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych przy ulicach: Chełmońskiego 

71, Błonie 3, Błonie 11, Błonie 16, Szkolna 7 i Siennicka 3. Kolejne, planowane na 2021 

rok kroki poprawiające jakość powietrza to wykonanie przyłącza gazowego do budynku 

przy ul. Huberta 35 oraz prace projektowe i uzyskanie pozwolenia na budowę przyłączy 

gazowych dla 18 mieszkań w lokalizacji Żwirowa 3 i Żwirowa 3A. 

W 2020 roku Zarząd Gospodarki Komunalnej dokonywał regularnego zamiatania ulic 

wraz ze zraszaniem co znacząco redukowało zanieczyszczenia pod względem ich ilości 

jak i składu fizykochemicznego.  

W 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. zrealizowało szereg 

inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji substancji oraz osiągnięcia lepszej 

jakości powietrza m.in. poprzez budowę przyłączy cieplnych do budynków przy ulicach: 

Wyszyńskiego, Kazikowskiego/Piłsudskiego, Placu Kilińskiego, Placu Stary Rynek, 

Konstytucji 3 Maja i Dąbrówki. Przebudowano również sieć na terenie Przedszkola 
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Miejskiego Nr 2 przy ulicy Szkolnej,  wyremontowano sieć ciepłowniczą ulicy Dąbrówki, 

wymieniono sieć kanałową przy ulicy Dąbrówki – Błonie 1, wymieniono sieć na odcinku 

Plac Stary Rynek 5 – Plac Stary Rynek 1, wyremontowano sieć DN200 przy przejściu 

przez ulicę Warszawską. 

W 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. zakończyło realizację 

inwestycji pn.: „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”. Uruchomiona została 

elektrociepłownia z układem kogeneracyjnym o zdolności cieplnej 6,56 MW i mocy 

elektrycznej 6,41 MW zasilana gazem ziemnym. 

W 2020 roku realizowano działania informacyjne o podjętej przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego i obowiązującej od 11 listopada 2017 roku Uchwale Nr 162/17 w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w 

zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwale 

antysmogowej”. Zamieszczano informacje na stronie internetowej, prowadzono akcje 

edukacyjne dla dzieci w szkołach i przedszkolach. 

3) Ochrona zasobów przyrodniczych i leśnych 

W 2020 roku Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał i uzupełnił nasadzenia na ulicy 

Bulwarnej, wykonał nasadzenia drzew, roślin okrywowych i traw ozdobnych na ulicy 

Okrzei na odcinku od ulicy Kazikowskiego do ulicy Kościuszki, wykonał nasadzenia 

uzupełniające roślinami okrywowymi zieleńców w pasach drogowych oraz zieleni 

grupowanej w parku i na skwerach. Wykonano również obsadzenia roślinami 

sezonowymi i kwiatowymi: skwerów, rond, donic i kwietników, nasadzenia uzupełniające 

drzew na terenie miasta, wysadzono 17.000 szt. roślin cebulowych na terenie miasta. 

Efektem wymienionych działań była poprawa walorów estetycznych miasta, 

zahamowanie degradacji i odbudowy miejskich terenów zieleni, a także wzrost 

ekologicznej świadomości mieszkańców, zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

związanych z utrzymaniem estetyki, a w szczególności porządku i czystości na terenach 

publicznych oraz rozbudzenie i uświadomienie tych potrzeb na terenach prywatnych. 

 

4) Gospodarowanie odpadami 

W 2020 roku zdemontowanych i przekazanych do utylizacji zostało 3270 m2, tj. 49,05 Mg 

pokryć dachowych wykonanych z płyt cementowo – azbestowych, w różnym stopniu 

uszkodzenia. Na powyższe zadanie miasto uzyskało dotację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 18.837 

zł, pozostałą kwotę realizacji zadania w wysokości 8073 zł pokryto z budżetu miasta. O 
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dofinansowanie w ramach tego zadania mogli ubiegać się właściciele nieruchomości 

położonych na terenie miasta (osoby fizyczne), na których nie była prowadzona 

działalność gospodarcza.  

Miasto Mińsk Mazowiecki gromadzi informacje o ilości, rodzaju i miejscach 

występowania wyrobów zawierających azbest poprzez aktualizację Bazy azbestowej 

prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.  

Wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta, na których 

zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy i na których powstają odpady komunalne 

mają możliwość selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”. Zgodnie z 

obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

prawidłowe prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje 

następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 

odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, popiół 

i żużel z palenisk domowych, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Odpady 

należy zbierać w pojemnikach/workach stosując poniższe zasady: papier – 

pojemnik/worek koloru niebieskiego, szkło – pojemnik/worek koloru zielonego, tworzywa 

sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik/worek koloru żółtego, 

odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone 

– pojemnik/worek koloru brązowego, niesegregowane odpady – pojemnik/worek koloru 

czarnego, pozostałe odpady dla każdej frakcji zbieranej odrębnie – pojemnik/worek z 

napisem określającym rodzaj odpadów. 

Na terenie miasta funkcjonuje stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 17, do którego właściciele 

nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

mogą dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak: papier, metal, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające 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, 
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odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. W 

2020 roku mieszkańcy miasta dostarczyli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych 1070 ton segregowanych odpadów. 

Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki nie ma możliwości przetwarzania wytworzonych 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

ulegających biodegradacji oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno–

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązek przekazywania 

odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. Odebrane z obszaru miasta Mińsk 

Mazowiecki niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w 2020 roku trafiały do  

instalacji mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP 

zarządzanych przez: 

a) MPK PURE HOME Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce: 

 Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Studziankach,  

 Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i 

instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w miejscowości 

Ławy, gmina Rzekuń, 

b) Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. - Instalacje 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych,  

c) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. - instalacja w 

gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o 

zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki 

biologicznej. 

Odbierane z obszaru miasta odpady komunalne są poddawane innym niż składowanie 

procesom przetwarzania, w wyniku czego miasto osiąga poziomy wskazane w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

w poszczególnych latach wyniosły (%): 
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 Określony w Rozporządzeniu 

(%) 

Osiągnięty przez miasto 

Mińsk Mazowiecki (%) 

2012 rok 10 10,53 

2013 rok 12 21,19 

2014 rok 14 25,31 

2015 rok 16 17,31 

2016 rok 18 21,83 

2017 rok 20 26,17 

2018 rok 30 51,60 

2019 rok 40 76,33 

2020 rok 50 83,41 

W 2020 roku mieszkańcy miasta oddali 4525,8 ton odpadów komunalnych, w tym 888,2 

ton papieru i tektury; 248,2 ton szkła; 1571,1 ton tworzyw sztucznych; 461,1 ton 

odpadów wielkogabarytowych i 1279,5 ton odpadów ulegających biodegradacji. W 2020 

roku zebranych zostało także 570,8 ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Według 

danych Zarządu Gospodarki Komunalnej mieszkańcy pozostawili w śmietniczkach 

zlokalizowanych na terenie miasta 294 tony odpadów. 

E. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki w obowiązującym 

brzmieniu przyjęty został Uchwałą Nr XVII.189.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 

dnia 27 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem o charakterze strategicznym, 

zawierającym szczegółową analizę energetyczną stanu miasta na rok bazowy 2010, pod 

kątem identyfikacji zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej (odnawialne i 

nieodnawialne) oraz nośniki wtórne tj. ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  

Celem PGN jest przedstawienie zakresu możliwych do realizacji działań zmierzających 

do ograniczania zużycia energii końcowej we wszystkich sektorach na terenie miasta, a 

co za tym idzie  redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu 

bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miasta.  

Strategiczne cele działań w ramach PGN to: 
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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 2020 roku zrealizowano szereg inwestycji związanych z poprawą jakości powietrza i 

ograniczeniem niskiej emisji: 

1) zadania prowadzone przez Straż Miejską - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2020 roku Straż Miejska przeprowadziła 293 kontrole nieruchomości dotyczące 

spalania odpadów w piecach c.o., przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach. Obszarem objętym 

kontrolą był teren całego miasta. Nałożono 19 mandatów, pouczono 1 osobę, w 5 

przypadkach złożono wnioski o ukaranie do sądu, pobrano również 7 próbek 

popiołu w celu przeprowadzenia badania odpadów paleniskowych, w 4 

przypadkach badania wykazały spalanie substancji niedozwolonych,  

2) w 2020 roku w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez 

wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” 

zdemontowane zostały piece węglowe i gazowe starej generacji. Zostały one 
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wymienione na 50 szt. kotłów gazowych, 1 kocioł na pellet i jedno przyłącze do 

sieci ciepłowniczej, 

3) akcje edukacyjne prowadzone przez szkoły, 

4) działania prowadzone przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku 

Mazowieckim: 

a) przeprowadzono termomodernizacje: budynku przy ul. Żwirowej 3 (powierzchnia 

użytkowa – 191,46 m2, lokali mieszkalnych - 6, rozpoczęcie zadania – 12 marzec 

2020 rok, zakończenie zadania – 31 październik 2020 rok) oraz budynku przy ul. 

Żwirowej 3A (powierzchnia użytkowa – 360 m2, lokali mieszkalnych - 12, 

rozpoczęcie zadania – 12 marzec 2020 rok, zakończenie zadania – 31 

październik 2020 rok), wydatkowano łącznie– 75.600 zł, 

b) przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Kołowej 29 (powierzchnia 

użytkowa – 271,50 m2, lokali mieszkalnych - 10, rozpoczęcie zadania – 2 marzec 

2020 rok, zakończenie zadania – 31 październik 2020 rok), wydatkowano – 

42.770 zł, 

c) przeprowadzono termomodernizacje: budynku przy ul. Wróblewskiego 1 

(powierzchnia użytkowa – 61,90 m2, lokali mieszkalnych - 2, rozpoczęcie zadania 

– 13 marzec 2020 rok, zakończenie zadania – 30 czerwiec 2020 rok) oraz 

budynku przy ul. Wróblewskiego 2 (powierzchnia użytkowa – 117,90 m2, lokali 

mieszkalnych - 3, rozpoczęcie zadania – 13 marzec 2020 rok, zakończenie 

zadania – 30 czerwiec 2020 rok), wydatkowano łącznie – 46.252 zł, 

d) przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Warszawskiej 116 

(powierzchnia użytkowa – 73,20 m2, lokali mieszkalnych – 2, rozpoczęcie zadania 

– 2 marzec 2020 rok, zakończenie zadania – 30 czerwiec 2020 rok), 

wydatkowano – 20.800 zł, 

e) przeprowadzono termomodernizację budynku przy ul. Huberta 35 (powierzchnia 

użytkowa – 119,80 m2, lokali mieszkalnych – 4, rozpoczęcie zadania – 8 czerwiec 

2020 rok, zakończenie zadania – 30 wrzesień 2020 rok), wydatkowano – 31.482 

zł, 

f) wykonano przyłącza gazowe do lokali komunalnych: 

 ul. Józefa Chełmońskiego 71 lok. 1 – powierzchnia użytkowa 38,70 m2, 

 ul. Józefa Chełmońskiego 71 lok. 2 – powierzchnia użytkowa 24,10 m2, 

 ul. Józefa Chełmońskiego 71 lok. 3 – powierzchnia użytkowa 19,00 m2, 

 ul. Józefa Chełmońskiego 71 lok. 4 – powierzchnia użytkowa 32,90 m2, 

 ul. Błonie 3 m. 5 - powierzchnia użytkowa 36,50 m2, 
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 ul. Błonie 3 m. 11 - powierzchnia użytkowa 58,20 m2, 

 ul. Błonie 11 m. 2 - powierzchnia użytkowa 48,70 m2, 

 ul. Błonie 11 m. 6 - powierzchnia użytkowa 65,60 m2, 

 ul. Błonie 11 m. 11 - powierzchnia użytkowa 48,70 m2, 

 ul. Błonie 11 m. 13 - powierzchnia użytkowa 65,50 m2, 

 ul. Błonie 16 m. 11 - powierzchnia użytkowa 36,30 m2, 

 ul. Szkolna 7 m. 5 - powierzchnia użytkowa 40,00 m2, 

 ul. Szkolna 7 m. 6 - powierzchnia użytkowa 44,80 m2, 

 ul. Siennicka 3 m. 9 - powierzchnia użytkowa 48,60 m2. 

5) Działania prowadzone przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: 

a) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ulicy Wyszyńskiego: rozpoczęcie 

zadania – 23 styczeń 2020 rok, zakończenie zadania 19 maj 2020 rok, 

wydatkowano 44.705 zł;  

b) wybudowano przyłącza cieplne do budynku przy ulicy 

Kazikowskiego/Piłsudskiego: rozpoczęcie zadania – 2 czerwiec 2020 rok, 

zakończenie zadania – 30 wrzesień 2020 rok, wydatkowano – 67.472 zł, 

c) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy Placu Jana Kilińskiego: 

rozpoczęcie zadania – 27 lipiec 2020 rok, zakończenie zadania – 13 październik 

2020 rok, wydatkowano – 28.000 zł,  

d) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ulicy Plac Stary Rynek: 

rozpoczęcie zadania – 11 wrzesień 2020 rok, zakończenie zadania – 13 

październik 2020 rok, wydatkowano 37.000 zł, 

e) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja: 

rozpoczęcie zadania – 27 lipiec 2020 rok, zakończenie zadania – 13 październik 

2020 rok, wydatkowano 27.550 zł, 

f) wybudowano przyłącze cieplne do budynku przy ulicy Dąbrówki: rozpoczęcie 

zadania – 23 styczeń 2020 rok, zakończenie zadania – 9 październik 2020 rok, 

wydatkowano 24.305 zł, 

g) zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa elektrociepłowni w Mińsku 

Mazowieckim” – w 2020 roku uruchomiona została elektrociepłownia z układem 

kogeneracyjnym o zdolności cieplnej 6,56 MW i mocy elektrycznej 6,41 MW 

zasilana gazem ziemnym, 
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h) przebudowano sieć na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Szkolnej: 

rozpoczęcie zadania – 23 styczeń 2020 rok, zakończenie zadania – 19 maj 2020 

rok, wydatkowano 115.600 zł,  

i) wyremontowano sieć ciepłowniczą ulicy Dąbrówki: rozpoczęcie zadania – 27 lipca 

2020 rok, zakończenie zadania – 13 październik 2020 rok, wydatkowano 82.500 

zł; 

j) wymieniono sieć kanałową przy ulicy Dąbrówki – Błonie 1: rozpoczęcie zadania – 

27 lipiec 2020 rok, zakończenie zadania – 13 październik 2020 rok, wydatkowano 

95.126,24 zł; 

k) wymieniono sieć na odcinku Plac Stary Rynek 5 – Plac Stary Rynek 1: 

rozpoczęcie zadania – 25 wrzesień 2020 rok, zakończenie zadania – 13 

październik 2020 rok, wydatkowano 10.549,77 zł; 

l) wyremontowano sieć DN200 przy przejściu przez ulicę Warszawską: rozpoczęcie 

zadania – 5 październik 2020 rok, zakończenie zadania – 5 listopad 2020 rok, 

wydatkowano 52.812 zł. 

F. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mińsk Mazowiecki 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mińsk Mazowiecki został przyjęty 

Uchwałą Nr VI.43.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 4 marca 2019 roku. 

Głównym celem programu jest likwidacja źródeł spalania paliw stałych o mocy do 1 MW 

niespełniających wymagań „ekoprojektu” w sektorze komunalno-bytowym, sektorze 

usług i handlu oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Realizacja celu głównego 

odbywać się będzie poprzez cele cząstkowe: uświadomienie mieszkańcom miasta 

zagrożeń środowiskowych wynikających z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki 

energetycznej w budynkach (akcja informacyjna); wskazanie kierunków działań 

prowadzących do optymalizacji zużycia energii na cele grzewcze; wskazanie korzyści 

ekonomicznych z eksploatacji nowoczesnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych 

oraz wskazanie źródeł finansowania tych zadań. 

W 2019 roku podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie 

niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki” w wysokości 695.312,31 zł. Projekt był realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1. „Ograniczenie 
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zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektów: „Ograniczenie 

niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych”. Głównym celem tego projektu była 

redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta. W ramach projektu 

planowano zamontowanie 42 szt. kotłów o łącznej mocy 1,17 MW, szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych miał wynieść 174 tony równoważnika CO2. W 2020 

roku projekt został zrealizowany. Zdemontowano nieefektywne źródła ciepła, zostały one 

wymienione na 50 szt. nowoczesnych kotłów gazowych, 1 kocioł na pellet i 1 przyłącze 

do sieci ciepłowniczej. 

W 2020 roku Miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 146.985 zł w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na 

realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na 

terenie Mińska Mazowieckiego”. Inwentaryzacja została przeprowadzona z 

wykorzystaniem metody kombinowanej (połączenie metody rejestrowej z metodą 

wywiadu bezpośredniego poprzez wykorzystanie danych zgromadzonych w rejestrach i 

uzupełnienie ich za pomocą danych spisanych w wyniku wywiadu bezpośredniego, np. w 

formie ankiet). Inwentaryzacją zostały objęte wszystkie indywidualne lokale i budynki na 

terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Za pomocą ankietyzacji uzyskano dane z 5330 

budynków, w których zidentyfikowano łącznie 8601 lokali. Dane dotyczące 292 

budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej zostały pozyskane metodą 

rejestrową. Łącznie inwentaryzacji poddano 5622 budynki. Informacje o planowanej 

inwentaryzacji zostały zamieszczone na stronie internetowej miasta, na portalu 

społecznościowym oraz w budynku Urzędu Miasta, plakaty oraz ulotki informacyjne były 

dystrybuowane na terenie miasta.  

Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją największa powierzchnia budynków 

ogrzewana jest ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej (637.989 m2), a następnie 

urządzeniami na paliwo gazowe (630.258 m2), dalej na paliwo stałe (135.217 m2). 

Kolejnym dość powszechnie stosowanym rodzajem ogrzewania jest ogrzewanie 

elektryczne, które z udziałem innych źródeł ciepła ogrzewa łącznie 32.526 m2 

powierzchni zinwentaryzowanych obiektów. Około 3188 m2 powierzchni poddanych 

inwentaryzacji budynków nie posiada ogrzewania. Odnawialne źródła energii (OZE) 

wykorzystywane są do ogrzewania 33.157 m2 powierzchni, w tym przeważa 

powierzchnia ogrzewana kolektorami słonecznymi (22.422 m2). Wśród urządzeń na 

paliwo stałe największą powierzchnię użytkową w zinwentaryzowanych budynkach 

ogrzewają kotły centralnego ogrzewania opalane węglem, następnie piece, 

piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki oraz piece kaflowe. Najmniejszą 
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powierzchnię użytkową, biorąc pod uwagę tylko jeden rodzaj źródła ciepła na paliwo 

stałe, ogrzewają piece kaflowe. Wśród zinwentaryzowanych 5622 budynków na terenie 

miasta znajdują się 803 lokale (ok. 14% wszystkich lokali), w których nie została 

przeprowadzona termomodernizacja oraz 1421 lokali w których nie ocieplono ścian (25% 

wszystkich lokali). Oznacza to, że około 40% budynków jest niedocieplonych, co wiąże 

się ze stratą ciepła. Nieocieplone budynki są narażone na bardzo szybkie wychładzanie 

się, a ich zapotrzebowanie na energię cieplną jest znacznie wyższe niż w przypadku 

ocieplonych domów. Druga połowa zinwentaryzowanych lokali została już poddana 

termomodernizacji. Najczęściej mieszkańcy ocieplali ściany materiałem o grubości w 

przedziale 5 – 10 cm, zdecydowanie najrzadziej wybierany był materiał, którego grubość 

przekraczała 15 cm. 

Sumaryczna liczba urządzeń grzewczych na terenie miasta wynosi 5720 i jest większa 

od liczby zinwentaryzowanych budynków (5622), ponieważ występują przypadki, w 

których obiekt ogrzewany jest więcej niż jednym urządzeniem na paliwo stałe (np. kocioł 

c.o. i kominek). Najwięcej jest urządzeń służących do ogrzewania gazowego – 3788 

sztuk. Następnie zidentyfikowano 762 kotłów centralnego ogrzewania (c.o.), wśród nich 

najliczniejsze są kotły opalane węglem – 688 sztuk oraz drewnem – 51 sztuk, kolejno 

urządzenia na ogrzewanie elektryczne – 217 szt. Do miejskiej sieci ciepłowniczej 

podłączonych jest łącznie 356 obiektów. Zidentyfikowana została niewielka liczba pieców 

kaflowych – 11 sztuk, wśród odnawialnych źródeł energii - 77 kolektorów słonecznych i 

22 pompy ciepła.  

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że wśród 1223 sztuk urządzeń do 

ogrzewania paliwem stałym (wliczając do nich następujące urządzenia: kotły c.o. 

opalane węglem, piec, piec wolnostojący, kominek, piecokuchnia, kotły c.o. opalane 

drewnem, kotły c.o. opalane pelletem, piec kaflowy, kotły c.o. opalane drewnem i 

pelletem) 98 urządzeń spełnia wymagania ekoprojektu. Wśród pieców centralnego 

ogrzewania 51% stanowią urządzenia pozaklasowe lub takie, dla których brak jest 

informacji o klasie kotła (łącznie 388 sztuk), następne pod względem liczby urządzeń są 

kotły c.o. klasy 3 (30%). Najmniej jest urządzeń najwyższych klas, czyli spełniających 

wymagania ekoprojektu (3%) lub 5 klasy (5%). Ponadto analizując wszystkie 

zinwentaryzowane urządzenia na paliwo stałe wymagania ekoprojektu spełnia: 25 kotłów 

c.o. z ogólnej liczby 762 (3%); 17 szt. pieców z ogólnej liczby 142 (12%); 2 piecokuchnie 

z liczby 78 sztuk (3%), 11 pieców wolnostojących spośród 140 sztuk (8%), 43 kominki 

spośród 92 zinwentaryzowanych urządzeń (47%). W przypadku pieców kaflowych żaden 

nie spełnia wymagań ekoprojektu.  
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Przeprowadzona inwentaryzacja i powstała baza danych o niskiej emisji umożliwia 

ocenę aktualnego stanu w zakresie udziału tej emisji w zanieczyszczeniu powietrza w 

mieście. Informacje zawarte w bazie są podstawą do planowania działań na rzecz 

poprawy jakości powietrza, a także dla ograniczenia zużycia energii, poprawy 

efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wraz z bazą 

emisji przemysłowych oraz monitoringiem jakości powietrza może też być przydatna do 

prognozowania stanu jakości powietrza i zarządzania nim, w zależności od 

występujących sytuacji, a w przyszłości, być może do powstania inteligentnych 

systemów zarządzania energią. 

Miasto aktywnie działa na rzecz zmniejszenia niskiej emisji powstałej na skutek 

komunikacji liniowej. Rozwój komunikacji miejskiej oraz atrakcyjne ulgi w przejazdach 

zachęcają mieszkańców do korzystania z tej formy transportu. Przejazdy są bezpłatne 

dla posiadaczy Mińskiej Karty Mieszkańca oraz dzieci, uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych do dnia ukończenia 21 roku życia, zasłużonych krwiodawców, 

inwalidów I grupy, inwalidów wojennych i wojskowych, umundurowanych funkcjonariuszy 

Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej podczas wykonywania obowiązków 

służbowych oraz osób, które ukończyły 65 rok życia. Dla pozostałych osób ceny biletów 

w obrębie jednej linii wynoszą odpowiednio: 2 zł normalny, 1 zł ulgowy. 

Funkcjonująca od 2018 roku strefa płatnego parkowania swym zasięgiem obejmuje 

obecnie ścisłe centrum miasta. Głównym celem funkcjonowania strefy płatnego 

parkowania jest zapewnienie jak najczęstszej rotacji pojazdów na parkingach miejskich. 

SPP obsługiwana jest przez 67 parkometrów oraz 3 osoby kontrolujące. Od momentu 

funkcjonowania płatnych miejsc parkingowych w sposób widoczny zwiększyła się liczba 

wolnych miejsc do zaparkowania oraz w większym stopniu przywrócono przestrzeń 

pieszym przez uspokojenie ruchu w centrum. Mieszkańcy miasta również dostrzegają 

zmniejszenie ruchu komunikacyjnego, jak również mniejszą ilość pojazdów parkujących 

w centrum spoza terenu miasta. Duże zainteresowanie komunikacją miejską świadczy 

również o zmianie nawyków kierowców, którzy coraz chętniej korzystają z transportu 

miejskiego. Strefa płatnego parkowania pośrednio wpływa na zmniejszenie 

zanieczyszczeń emitowanych przez ruch samochodowy. 

Jednostki organizacyjne miasta swoimi działaniami także wspierały realizację Programu 

ograniczenia niskiej emisji. W 2020 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z 

o. o. przeprowadziło szereg inwestycji na rzecz ograniczenia emisji substancji oraz 

osiągnięcia lepszej jakości powietrza, np. budowa przyłączy cieplnych do budynków przy 
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ulicach: Wyszyńskiego, Kazikowskiego/Piłsudskiego, Placu Kilińskiego, Placu Stary 

Rynek, Konstytucji 3 Maja i Dąbrówki,  przebudowa sieci na terenie Przedszkola 

Miejskiego Nr 2 przy ulicy Szkolnej,  remont sieci ciepłowniczej ulicy Dąbrówki, wymiana 

sieci przy ulicy Dąbrówki – Błonie 1, na odcinku Plac Stary Rynek 5 – Plac Stary Rynek 

1, remont sieci DN200 przy przejściu przez ulicę Warszawską. Zarząd Gospodarki 

Komunalnej w 2020 roku przeprowadził termomodernizacje budynków przy ulicach: 

Żwirowej 3 i 3A, Kołowej 29, Wróblewskiego 1 i 2, Warszawskiej 116 i Huberta 35. 

G. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 

Mińsk Mazowiecki na lata 2011-2032 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mińsk 

Mazowiecki na lata 2011-2032 został przyjęty Uchwałą Nr IV/31/11 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 28 marca 2011 roku, a następnie zmieniony Uchwałą Nr XLI/402/14 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2014 roku.  

Cele Programu zakładają: 

1) sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta oraz ich 

skuteczne i prawidłowe unieszkodliwienie, 

2) eliminację negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców i 

środowisko naturalne,  

3) poszerzenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń spowodowanych 

wyrobami zawierającymi azbest oraz zasad właściwego, bezpiecznego ich 

użytkowania, 

4) dostosowanie działań z zakresu postępowania z wyrobami zawierającymi azbest 

do przepisów prawodawstwa krajowego i wspólnotowego.  

Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki wyroby zawierające azbest występują najczęściej w 

postaci płyt falistych cementowo-azbestowych, popularnie zwanych eternitem. Stanowią 

one pokrycia dachowe domów jednorodzinnych wybudowanych lub zmodernizowanych 

w latach 70-tych i 80-tych oraz na początku lat 90-tych XX wieku. W drugiej połowie 

2010 roku dokonano inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. 

Stwierdzono, że w Mińsku Mazowieckim znajduje się 635 obiektów budowlanych 

pokrytych eternitem lub tzw. płytami karo, których łączną powierzchnię oszacowano na 

ok. 83 tys. m2 tj. ok. 1411 ton wyrobów zawierających azbest. W 2019 roku 

przeprowadzona została aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na 
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terenie miasta. Zidentyfikowanych zostało 730 budynków i instalacji  zawierających 

azbest, którego ilość oszacowano na ok. 144 tys. m2 tj. 1268,8 tony. Inwentaryzacja 

wyrobów zawierających azbest została przeprowadzona wraz z oceną ich stanu 

technicznego, a pozyskane dane zostały wprowadzone do Bazy azbestowej 

prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

W ramach realizacji programu w 2020 roku zdemontowanych i przekazanych do 

utylizacji zostało 3270 m2, tj. 49,05 Mg pokryć dachowych, wykonanych z płyt 

cementowo – azbestowych, w różnym stopniu uszkodzenia. Na powyższe zadanie 

miasto uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w wysokości 18.837 zł, pozostałą kwotę realizacji zadania w 

wysokości 8073 zł pokryto z budżetu miasta. O dofinansowanie zadania mogli ubiegać 

się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizyczne), 

nieprowadzący działalności gospodarczej. W 2019 roku zdemontowanych i 

przekazanych do utylizacji zostało 3141 m2, tj. 37,690 Mg pokryć dachowych, a w 2018 

roku 3651 m2, tj. 43,816 Mg pokryć dachowych wykonanych z płyt cementowo – 

azbestowych. 

Miasto Mińsk Mazowiecki na bieżąco gromadzi informacje o ilości, rodzaju i miejscach 

występowania wyrobów zawierających azbest poprzez aktualizację Bazy azbestowej 

prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

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

2030 z perspektywą do roku 2090 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030 z 

perspektywą do roku 2090 został przyjęty Uchwałą IV.31.2019 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 roku. 

Miejski Plan Adaptacji (MPA) jest dokumentem strategicznym, diagnozującym 

wrażliwość przestrzeni miejskiej na prognozowane zmiany klimatu oraz wskazującym 

optymalne kierunki działań obniżających presję klimatyczną.  

MPA składa się z 3 części: prognozy klimatu w 2 horyzontach – do 2030 oraz 2090 roku, 

diagnozy wrażliwości miasta oraz ryzyka klimatycznego i rekomendacji działań 

adaptacyjnych.  
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Realizację wizji zapisanej w MPA: społeczność Mińska Mazowieckiego sprawnie i 

odpowiedzialnie odpowiada na zmiany klimatu, zamierza się osiągnąć poprzez cel 

strategiczny i cele szczegółowe. 

Przyjmuje się następujący cel strategiczny: Społeczność miasta jest przygotowana na 

nadchodzącą zmianę klimatu, sprawnie łagodzi jej skutki i zapobiega ich wystąpieniu 

przy akceptowalnych kosztach ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. Cele 

szczegółowe to: 

1) ochrona zdrowia mieszkańców przed skutkami ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, w szczególności fal upałów (program „W cieniu parasola”) - istotą 

tego celu jest stworzenie systemu, który pozwoli ostrzegać mieszkańców przed 

zjawiskami ekstremalnymi, wyposażyć ich w narzędzia do ochrony przed tymi 

zjawiskami oraz wspomóc w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Do realizacji celu 

przyczyni się z jednej strony prowadzenie działań edukacyjnych na temat 

charakteru i skali zagrożeń związanych z ekstremalnymi zjawiskami 

atmosferycznymi, a z drugiej strony wdrożenie systemu informacji dotyczącego 

zjawisk ekstremalnych, jak i postępowania w czasie ich występowania. 

2) ochrona mienia prywatnego i publicznego oraz infrastruktury komunalnej przed 

nadmiarem wody w sytuacjach ekstremalnych opadów (program „Sucha stopa”) - 

realizacja tego celu to przede wszystkim stworzenie lub odtworzenie systemów 

gospodarowania wodą deszczową w mieście. To także uwzględnienie w procesie 

przygotowania, konsultowania oraz realizacji planów przestrzennego 

zagospodarowania konsekwencji zmian klimatu i to zarówno wynikających z 

długoletnich trendów, jak i coraz częstszych oraz o większej sile ekstremalnych 

zjawisk atmosferycznych związanych z wodą. Szczególnie ważnym jest 

zwrócenie uwagi na zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią, a także 

budowanie systemu pozwalającego kontrolować przepływy wody. 

3) tworzenie i wzmocnienie infrastruktury zielonej i błękitnej na terenie miasta 

(program „Zielony parasol”) - zwrócenie uwagi na konieczność równoprawnego 

traktowania infrastruktury zielonej i błękitnej w stosunku do infrastruktury 

technicznej oraz terenów zabudowanych. Infrastruktura zielona i błękitna z jednej 

strony jest instrumentem łagodzenia i adaptacji do zmiany klimatu, a z drugiej 

strony jest nimi zagrożona oraz wymaga ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami 

atmosferycznymi, np. suszą lub porywistymi wiatrami czy nadmiernym opadem 

śniegu. Dokonująca się zmiana w podejściu do tej infrastruktury każe także 

zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia usług ekosystemów. Dotyczy to 
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takich usług jak: warunki do zaopatrzenia w żywność dobrej jakości, zaopatrzenie 

w wodę pitną i drewno, regulacja klimatu i ochrona przed naturalnymi 

zagrożeniami, kontrola erozji gleb czy miejsce rekreacji. 

Miejska infrastruktura techniczna, na którą składają się m.in. kanalizacja deszczowa, 

kanalizacja sanitarna, oczyszczalnia ścieków wymaga dostosowania w zakresie 

przyjmowania dużych ilości wód deszczowych zwłaszcza podczas ekstremalnych 

opadów, które w wyniku postępujących zmian klimatycznych są zjawiskiem nasilającym 

się. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wprowadziło stałe działania 

związane z ograniczaniem zezwoleń na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji 

deszczowej poprzez odpowiednie zapisy na etapie wydawania warunków technicznych. 

Jednocześnie wskazywana jest konieczność retencjonowania wód opadowych na 

nieruchomościach mieszkalnych w tym deweloperskich, usługowych i zakładów 

przemysłowych. Nowe inwestycje, zwłaszcza drogowe, gdzie powstają nowe systemy 

odprowadzania wód deszczowych uwzględniają już retencjonowanie deszczówki w 

zamkniętych lub otwartych zbiornikach. Przykładem takich działań jest realizowany od 

2017 roku projekt "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku 

Mazowieckim - I etap" w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z 

zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 

katastrofy naturalne i monitoring środowiska” oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w 

tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 18 sierpnia 2017 roku Nr 

POIS.02.01.00-00-0008/17-00. W roku 2020 zakończono budowę systemu odwodnienia 

w ulicy Żwirowej oraz przebudowę rowu na odcinku od ulicy Leśnej do ulicy 

Wróblewskiego wraz z przebudową 3 zbiorników retencyjnych. Rozpoczęto budowę sieci 

kanalizacji deszczowej w ulicy gen. Sikorskiego oraz budowę systemu odwodnienia w 

ulicy 7 Pułku Ułanów Lubelskich. 

Zmiany klimatyczne odznaczają się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, a do nich 

należą również upalne okresy letnie. W tym czasie następuje wzrost zapotrzebowania na 

wodę. W związku z tym Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi 

inwestycję modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej. Celem 

przedsięwzięcia jest automatyzacja procesu uzdatniania wody, przy jednoczesnym 

wzroście wydajności stacji. W 2020 roku PWiK Sp. z o.o. podpisało umowę na budowę 
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nowej studni głębinowej. Studnia nr IX umożliwi zwiększenie wydajności SUW 

Kędzierak. 

I. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2020 rok 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr 

XVI.168.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 roku. Program ten 

obejmuje m.in. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, opiekę nad 

wolno żyjącymi kotami, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizację albo kastrację 

zwierząt, zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt. Na realizację programu w 2020 roku przewidziano kwotę 140.000 zł. 

Kwota ta została przeznaczona w szczególności na: 

1) odławianie bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie ich i umieszczanie w 

schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 85.000 zł, 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 20.000 zł, 

3) zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno 

żyjących kotów – 20.000 zł, 

4) inne wydatki – 5000 zł. 

W 2020 roku odłowiono 36 psów i 5 kotów zgłoszonych przez mieszkańców miasta jako 

bezdomne, w tym 8 psów trafiło do schroniska, 1 został uśpiony ze względu na stan po 

poważnym wypadku, a pozostałe zwierzęta zostały adoptowane. 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 2020 roku wyniósł 38.139,88 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: 

 umowę nr GK.6140.11.2020 pod tytułem: „Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w 

tym ich dokarmianie na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”, 
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 umowę nr GK.6140.12.2020 pod tytułem: „Zapobieganie bezdomności kotów 

poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki”. 

Umowy zostały zawarte dnia 30 lipca 2020 roku z Fundacją Międzynarodowy Ruch na 

Rzecz Zwierząt – Viva! w Warszawie i obejmowały termin realizacji od dnia 13 lipca 2020 

roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2774,40 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 

140 zabiegów sterylizacji kotek i 35 zabiegów kastracji kotów. Dzięki zabiegom 

sterylizacji i kastracji, a także dzięki leczeniu i dokarmianiu zwierząt nastąpiła poprawa 

warunków bytowania kotów wolno żyjących.  

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. Wolontariuszki pomagały także w w/w czynnościach 

opiekunom, którzy nie byli w stanie wykonać tych czynności osobiście. Na zadanie 

przeznaczono kwotę 20.000 zł. 

J. Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki 

Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki została przyjęta Uchwałą Nr 

XXII.213.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 roku. 
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Elektromobilność to jeden z głównych czynników kształtujących współczesny system 

transportowy. Statystyki wyraźnie wskazują rosnącą rolę tego procesu – w 2018 roku na 

całym świecie na drogach jeździło ponad 3 mln pojazdów elektrycznych, z czego około 

30% zostało sprzedanych w 2017 roku. Elektryfikacja sektora transportu jest bardzo 

istotnym elementem tworzenia systemu transportu zeroemisyjnego, a rozwój transportu 

zrównoważonego oraz ochrona środowiska naturalnego stanowią jeden z priorytetów 

polityki transportowej Unii Europejskiej. 

Główny cel strategiczny wskazany w Strategii elektromobilności dla miasta Mińsk 

Mazowiecki zakłada rozwój elektromobilności wraz z elementami SMART CITY na 

terenie Mińska Mazowieckiego,  uwzględniający efektywny system transportu 

publicznego, przyjazny środowisku, wpływający na poprawę jakości powietrza na terenie 

całego miasta.  

Priorytetowe obszary wsparcia elektromobilności na terenie miasta obejmują:  

1) w zakresie taboru publicznego: 

a) rozpoczęcie procesu wymiany floty na pojazdy elektryczne, modernizację 

istniejącej infrastruktury, 

b) koordynację rozkładu jazdy w celu usprawnienia podróży wieloprzesiadkowych, 

c) popularyzację elektromobilności poprzez akcje edukacyjne (przedszkola, szkoły, 

środki masowego przekazu). Działania te mają przyczynić się do wykreowania 

popytu na korzystanie z transportu zeroemisyjnego, co wpłynie na zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawę jakości powietrza, 

d) integrację transportu zbiorowego z transportem indywidualnym, 

e) dostosowanie komunikacji do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

f) wdrażanie elementów Smart City np. systemu inteligentnego zarządzania 

miejscami parkingowymi. 

2) w zakresie taboru komunalnego: 

a) rozpoczęcie procesu wymiany pojazdów w zarządzie Urzędu Miasta,  

b) rozpoczęcie procesu wymiany pojazdów taboru jednostek podległych Urzędowi 

Miasta oraz w spółkach z udziałem miasta (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zarząd Dróg 

Miejskich Sp. z o.o., Straż Miejska, Zarząd Gospodarki Komunalnej) na 

samochody elektryczne w zastępstwie użytkowanych samochodów spalinowych. 

3) w zakresie taboru prywatnego: 
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a) wprowadzenie zachęt i udogodnień dla użytkowników pojazdów zeroemisyjnych i 

niskoemisyjnych jak np. darmowe parkowanie w strefach płatnych, mapa e-usług 

ładowania w aplikacji na telefony komórkowe, 

b) rozwój infrastruktury ładującej. 

W grudniu 2020 roku rozpoczęto pracę nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej, 

natomiast w styczniu 2021 roku miasto złożyło 2 wnioski do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 

przedsięwzięcia w formie dotacji i pożyczki w ramach programu priorytetowego Nr 3.9 

„Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny (Faza I)”. Przedsięwzięcie polega na 

zakupie 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w 

celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim. Wnioskowana 

kwota dotacji: 13.764.623 zł, wnioskowana kwota pożyczki: 4.908.622 zł. Wniosek 

przeszedł pozytywie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. 

Jednocześnie rozkład jazdy taboru publicznego jest aktualizowany na bieżąco, co 

pozwala m. in. na dostosowanie go do wszelkich zmian rozkładu jazdy pociągów PKP 

czy ułatwienie podróży wieloprzesiadkowych na terenie miasta. Osoby użytkujące 

pojazdy zeroemisyjne oraz niskoemisyjne są zwolnione z opłat za postój pojazdu w 

strefie płatnego parkowania obowiązującej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 

K. Program „Rodzinny Mińsk”  

Program „Rodzinny Mińsk” został wprowadzony Uchwałą Nr XXXI/305/13 Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013 roku. 

Realizacja Programu, w tym zapewnienie rodzinom wielodzietnym świadczeń 

wynikających z tego programu, realnie przyczynia się do tworzenia dobrych warunków 

dla życia i rozwoju rodziny wielodzietnej, promowania takiego modelu rodziny i 

pozytywnego jej wizerunku. Działania i świadczenia dla rodzin w ramach programu 

przyczyniają się także do wzmacniania rodziny wielodzietnej i przeciwdziałania jej 

wykluczeniu, wyrównania szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z tych 

rodzin, tworzenia przyjaznej przestrzeni dla rodzin z dziećmi oraz tworzenia dobrych 

warunków do rozwoju każdego dziecka. 

Programem objęte są rodziny wielodzietne (w tym rodziny zastępcze) zamieszkujące w 

Mińsku Mazowieckim, bądź wskazujące w zeznaniu podatkowym miasto Mińsk 

Mazowiecki jako miejsce zamieszkania, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 66



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 lub do 24 roku życia w przypadku dziecka 

kontynuującego naukę, niezależnie od sytuacji materialnej.  

W 2020 roku złożono 32 nowe wnioski o wydanie Mińskiej Karty Dużej Rodziny, na 

podstawie których wydano 156 nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych. W 

sumie na dzień 31 grudnia 2020 roku do programu „Rodzinny Mińsk” przystąpiło łącznie 

520 rodzin, dla których łącznie wydano 2559 kart. Pokazuje to stały wzrost liczby osób 

zainteresowanych posiadaniem Mińskiej Karty Dużej Rodziny. W 2019 roku kartę 

posiadali członkowie 488 rodzin, a w 2018 roku 433 rodzin.  

W 2020 roku liczba partnerów programu „Rodzinny Mińsk” wynosiła 60. Program 

wspierały podmioty niepubliczne deklarujące posiadaczom Mińskiej Karty Dużej Rodziny 

wieloprocentowe zniżki na oferowane przez nich towary i usługi. Liczba partnerów w 

porównaniu do lat poprzednich utrzymywała się na zbliżonym poziomie i pomimo 

rezygnacji z partnerstwa przez niektóre firmy (najczęściej z powodu likwidacji,  upadłości 

przedsiębiorstwa lub zmiany zakresu oferowanych usług i towarów) do programu 

dołączali nowi przedsiębiorcy.  

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

otrzymały 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 2020 roku członkom rodzin wielodzietnych udzielono następujących ulg: 

1) Miejski Dom Kultury –  2980 zł; 

2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. –  25.419,91 zł, 

3) Muzeum Ziemi Mińskiej –  17,50 zł, 

4) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 1931,50 zł, 

5) Przedszkole Miejskie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 –  408,25 zł, 

6) Przedszkole Miejskie Nr 3 – 600 zł, 

7) Przedszkole Miejskie Nr 4 – 1429 zł,  

8) Przedszkole Miejskie Nr 5 – 1974 zł, 
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9) Przedszkole Miejskie Nr 6 – 742,25 zł. 

Kwota ulg udzielonych przez miejskie jednostki organizacyjne i miejskie przedszkola w 

2020 roku wyniosła 35.502,41 zł i była o 18.355,16 zł niższa niż w 2019 roku. Niższa 

kwota udzielonych zniżek przez jednostki organizacyjne miasta i Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji Sp. z o.o. wynikała z sytuacji epidemicznej w kraju i czasowego zamknięcia 

niektórych instytucji oraz ograniczenia dostępności do części usług. 

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińska Mazowieckiego z 

dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zwolnieniu w wysokości 50% z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi podlegali właścicieli nieruchomości, na których zamieszkiwali 

mieszkańcy, w części dotyczącej rodzin wielodzietnych. W 2020 roku ulga dla rodzin 

wielodzietnych w tym zakresie wyniosła 473.425 zł, czyli o 295.629 zł więcej niż w roku 

2019. Wyższa kwota udzielonych zniżek wynikała z większej liczby osób uprawnionych 

do ulgi, jak również z podwyżki stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych jaka 

miała miejsce w ubiegłym roku. 

Łącznie kwota ulg udzielonych przez miejskie jednostki organizacyjne i miejskie 

przedszkola oraz kwota zwolnień z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 roku wyniosła 

508.927,41. Dla porównania w 2019 roku z tego samego tytułu udzielono zniżek w 

wysokości 231.653,57 zł, a w 2018 roku 169.091,38 zł. 

30 sierpnia 2020 roku na terenie boisk wielofunkcyjnych na obiekcie przy ul. 

Wyszyńskiego 56 podczas pikniku sportowo-rekreacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji pod hasłem „Koniec lata to nie koniec świata” świętowany był Siódmy Miński 

Dzień Rodziny.  

L. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na 

lata 2017-2021  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 

2017-2021 została przyjęta Uchwałą Nr XXVIII.268.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

z dnia 27 marca 2017 roku. 

Strategia określa najważniejsze cele mające zapewnić bezpieczeństwo socjalne 

mieszkańcom miasta oraz wskazuje kierunki działań zmierzających do poprawy 

warunków zaspokajania potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. Strategia 
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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. 

Jednostką odpowiedzialną za koordynację strategii jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

W ramach realizacji celu strategicznego 1 - Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i 

bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

wspiera osoby i rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokajaniu 

ich niezbędnych potrzeb, a także udziela pomocy w zapewnieniu warunków bytowych 

odpowiadających godności człowieka. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej są objęte szeregiem form wsparcia np. pomocą pieniężną w formie 

wypłaty różnego rodzaju zasiłków, pomocą w naturze np. w formie talonów do sklepów, 

zakupu opału czy odzieży, pomocą w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych, szeroko rozumianą praca socjalną, a w przypadku konieczności 

sprawowania stałej, całodobowej opieki, skierowaniem do domu pomocy społecznej.  

W 2020 roku w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” 

funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone były 

prace społecznie użyteczne. Łącznie do prac skierowano 16 osób bezrobotnych, liczba 

osób wykonujących prace była ruchoma. Ostatecznie prace społecznie użyteczne 

zakończyło 12 osób. Wypracowano łącznie 4365 godzin.  

Prace wykonywane były w następujących miejskich jednostkach organizacyjnych: 

 Miejski Dom Kultury – łącznie 7 osób bezrobotnych (proste prace porządkowe 

wokół i wewnątrz obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin), 

 Muzeum Ziemi Mińskiej – łącznie 4 osoby bezrobotne (proste prace porządkowe 

wokół obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin), 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - łącznie 2 osoby bezrobotne (proste prace 

porządkowe wokół i wewnątrz obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin), 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - łącznie 3 osoby bezrobotne (proste prace 

opiekuńcze wobec osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, pomoc w 

rodzinach otrzymujących świadczenie „Za życiem”). 
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Instrument ten jest cennym narzędziem aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

bezrobotnych.  

W związku z realizacją celu operacyjnego dotyczącego pomocy osobom zagrożonym 

bezdomnością i bezdomnym w 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał 

osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pomocy finansowej i rzeczowej. Było 

to przede wszystkim zapewnienie posiłku (w jadłodajni), schronienia (Ośrodek pokrył 

koszty pobytu 17 osób), wypłata zasiłków celowych m.in. na zakup leków czy zakup 

odzieży i obuwia.  

Z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością prowadzona była szeroko 

rozumiana praca socjalna. Pracownicy socjalni we współpracy ze Strażą Miejską i 

Komendą Powiatową Policji, szczególnie w okresie zimowym monitorowali miejsca, 

gdzie przebywają osoby bezdomne. Praca socjalna była również prowadzona z uwagi na 

występujący wśród bezdomnych problem z alkoholem. Osoby z tym problemem były 

motywowane do podjęcia terapii. Z osobami bezdomnymi były zawierane kontrakty 

socjalne mające na celu mobilizowanie tych osób do zmiany swojej sytuacji życiowej i 

wyjścia z bezdomności. Pracownicy socjalni kładli także szczególny nacisk na to, aby 

osoby bezdomne posiadały ubezpieczenie zdrowotne.  

Pomimo stanu epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w Programie 

Operacyjnym Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020, Podprogram 2019. W okresie od 1 

lutego do 31 lipca 2020 roku pomocą objęto 467 osób, wydano 2250 paczek 

żywnościowych o wadze – 23,1 tony. 

W ramach programu „Posiłek  w szkole i w domu” w 2020 roku z gorącego posiłku w 

formie obiadu skorzystało 131 dzieci. Finansowanie programu pochodziło z dwóch źródeł 

– 60% kosztów pokrywał Skarb Państwa, a 40% samorząd gminy. Wartość tego modułu 

programu w Mińsku Mazowieckim wyniosła 100.000 zł, z czego 60.000 zł przekazano z 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

także inne zapisy programu dotyczące objęcia wsparciem dzieci bez wydawania decyzji 

administracyjnej, taką pomocą objęto 5 dzieci. 

Na podstawie Uchwały Nr IV.27.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 stycznia 

2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w przedszkolu i 

szkole albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielono 

pomocy 29 rodzinom, w których z posiłku skorzystało 53 dzieci. W ramach tego modułu 
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programu z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 

skorzystało 11 rodzin, w tym 17 dzieci. Łączny koszt udzielonych świadczeń wyniósł 

4629,30 zł. 

W 2020 roku ze względu na szczególną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19 

pojawiła się potrzeba zmiany przyznawanej pomocy w formie posiłku na świadczenie 

pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Z takiej formy pomocy skorzystało 149 dzieci z 

69 rodzin, na łączną kwotę 24.770,90 zł. Wydatki na realizację całego zadania wyniosły 

łącznie 132.004,59 zł, z czego 81.263,55 zł to środki własne, a kwota 50.741,04 zł 

pochodziła z dotacji Wojewody Mazowieckiego. W grudniu 2020 roku wprowadzono 

zasadę wydawania posiłku „na wynos” ze stołówek szkolnych, a nie zamiany posiłku na 

wypłatę pieniędzy.  

W ramach realizacji celu strategicznego 2 - Wspieranie rodzin oraz wspomaganie 

rozwoju dzieci i młodzieży, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku w ramach 

resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej realizował 

program „Asystent Rodziny 2020”. Program realizowało 2 asystentów pracujących 

łącznie z 31 rodzinami, w których pozostawało 64 dzieci. Z 16 rodzinami zakończono 

pracę. Głównym celem pracy asystentów rodziny było wspomaganie i towarzyszenie 

rodzinie przeżywającej trudności w zapobieżeniu odebrania dzieci i umieszczeniu ich w 

rodzinach zastępczych lub w domach dziecka. 

Ponadto w ramach realizacji projektu socjalnego „Poradnictwo specjalistyczne STOP 

przemocy” działał Miejski Punkt Konsultacyjny prowadzący poradnictwo medyczne, 

prawne, rodzinne oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie z 

poradnictwa specjalistycznego skorzystały 32 osoby, udzielono 52 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 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program Aktywizacji i 

Wsparcia Seniorów na lata 2015-2020”, który stanowił kontynuację i uszczegółowienie 

działań zapisanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Program 

kierowany był zarówno do osób aktywnych fizycznie i społecznie, samodzielnych, jak i 

osób częściowo zależnych, potrzebujących wsparcia i opieki, jak również osób 

niesamodzielnych, całkowicie zależnych od innych. 
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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. Realizowane były programy profilatyczno-edukacyjne, ponadto na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wpłynęły 3 nowe inwestycje drogowe oraz 

funkcjonujące 43 kamery monitoringu.  

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.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 

2017-2021 ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego 

mieszkańców miasta, a także jest impulsem do podejmowania dalszych działań w 

kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzony corocznie monitoring 

Strategii pozwala na przedstawienie kilku zagadnień, które mają istotne znaczenie z 

punktu przyszłego funkcjonowania miasta, np. w związku ze stałym wzrostem liczby 

seniorów w przyszłości koniecznym stanie się utworzenie kolejnej placówki wsparcia 

dziennego dla seniorów, ale także np. utworzenie na bazie placówki kultury klubu dla 

seniorów czy klubu sportowego przeznaczonego wyłącznie dla osób 55+, z ofertą 

adekwatną do odbiorców. 

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

„Program Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2021" został 

przyjęty Uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr VI.41.2019 z dnia 4 marca 2019 

roku. Jego koordynowaniem, monitorowaniem i realizacją zajmuje się w Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 
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Program adresowany jest do rodzin z dziećmi przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a jego celem jest przywrócenie rodzinie zdolności 

do prawidłowego wypełniania tej funkcji. Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny i 

przyjmuje zasadę wczesnej interwencji. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie 

odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowanie wartości i norm 

związanych z ich wychowaniem. Praca z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i 

wychowaniu dzieci ma na celu przywrócenie członkom rodziny zdolności do wypełniania 

ich ról. Natomiast praca z rodziną biologiczną w przypadku, gdy zaistniała konieczność 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej ma na celu jak najszybszy powrót dziecka do 

rodziny. 

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

poprzez wzmacnianie ich rozwoju osobistego i zapobieganie marginalizacji wykonywano 

następujące zadania:  

1) realizacja Mińskiej Karty Dużej Rodziny – w 2020 roku programem „Rodzinny 

Mińsk” zostało objętych 520 rodzin wielodzietnych, w programie wzięło udział 

łącznie 70 instytucji, w tym 60 firm prywatnych i 10 instytucji miejskich.  

2) udzielanie pomocy finansowej, materialnej i rzeczowej rodzinom żyjącym w 

trudnych warunkach materialnych – przyznawanie i wypłacanie przewidzianych 

ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i w naturze jest jednym z 

głównych instrumentów wykorzystywanych w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną.  

W roku 2020 pomocą społeczną objęto łącznie 622 rodziny (w 2019 roku było to 679 

rodzin), w tym udzielono następujących form pomocy: 

a) zasiłki stałe w 2020 roku otrzymało 135 osób: 112 to osoby samotnie 

gospodarujące, a 25 osób pozostawało w rodzinie. Ogólna liczba udzielonych 

świadczeń tego typu wyniosła 1358 (spadek o 47 świadczeń w stosunku do roku 

2019), 

b) zasiłki okresowe w 2020 roku otrzymało 12 osób, wypłacono 37 zasiłków 

okresowych (w 2019 roku świadczenie to otrzymało 17 osób, wypłacono 43 

zasiłki), 

c) z zasiłków celowych skorzystało 520 rodzin (w porównaniu do 2019 roku spadek 

o 9 rodzin), 
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d) stypendia szkolne w 2020 roku wypłacono 120 uczniom mińskich szkół (w 2019 

roku świadczenie otrzymało 142 uczniów). 

Dominującymi powodami udzielania osobom i rodzinom wsparcia świadczeń pomocy 

społecznej było ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, 

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. 

W 2020 roku naliczono 2936 dodatków mieszkaniowych oraz 396 dodatków 

energetycznych. 

W 2020 roku udzielono 18.288 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego z tytułu: 

a) urodzenia dziecka - 91, 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 613, 

c) samotnego wychowywania dziecka - 981, 

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 946, 

e) rozpoczęcia roku szkolnego - 1781, 

f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 329, 

g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 2859, 

h) świadczenia rodzicielskie - 136 świadczeń, 

i) świadczenie „Za życiem" - naliczono 4 świadczenia, 

j) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 247 zapomóg, 

k) świadczenie pielęgnacyjne - naliczono 1703 świadczenia, 

l) specjalny zasiłek opiekuńczy - 186 zasiłków, 

m) zasiłek pielęgnacyjny - 8443 zasiłki. 

W porównaniu z rokiem 2019 nastąpił spadek otrzymanych zasiłków rodzinnych i 

dodatków do zasiłków rodzinnych o 3119 świadczeń. W 2020 roku wypłacono 104.821 

świadczeń wychowawczych dla 9234 dzieci, co oznacza wzrost przyznanych świadczeń 

w stosunku do roku 2019 o 25.992. Ponadto w 2020 roku naliczono 3258 świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego (spadek w porównaniu z 2019 rokiem o 28 świadczeń), w 

ramach programu „Dobry Start” udzielono 5410 świadczeń (wzrost o 13 świadczeń w 

porównaniu do 2019 roku). 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 realizował w ramach 

Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej program 

„Asystent Rodziny 2020”. Program realizowało 2 asystentów pracujących łącznie z 31 

rodzinami, w porównaniu do ubiegłego roku nastąpił wzrost liczby rodzin, z którymi 

współpracował asystent rodziny o 3 rodziny. 
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W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem 

na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” oraz Polskim Związkiem Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów zrealizował dwa projekty „Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny”- 

edycja III oraz Mińską Akademię Seniora „Aktywni 55+”- edycja III, współfinansowane ze 

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

3) udzielanie pomocy w formie pokrywania kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z 

terenu miasta w szkołach i przedszkolach – w 2020 roku liczba dożywianych 

dzieci w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wynosiła 184 

(spadek w porównaniu do roku 2019 o 195 dzieci). Zrealizowano również pomoc 

dla 5 dzieci bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i 

wydawania decyzji administracyjnej, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/369/14 Rady 

Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Mińsk 

Mazowiecki w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. W 2020 roku ze 

względu na trudną sytuację w kraju wynikającą z czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek sytemu oświaty zaistniała potrzeba zmiany przyznanej 

pomocy w formie posiłku na świadczenie pieniężne z przeznaczeniem na zakup 

posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 149 dzieci z 69 rodzin. 

Dzieci objęte tą formą pomocy zazwyczaj pochodziły z rodzin niepełnych bądź 

wielodzietnych, dotkniętych długotrwałą chorobą, bezrobociem lub 

niepełnosprawnością. 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował pomoc żywnościową w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W podprogramie 

tym od lutego do czerwca 2020 roku paczki żywnościowe otrzymało 467 osób.  

W ramach celu szczegółowego 2 - Wspieranie rodziny naturalnej w procesie 

wychowania dzieci poprzez podnoszenie kompetencji rodzicielskich oraz umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych realizowano następujące zadania: 

1) prowadzenie zajęć w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców – w 2020 

roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze Stowarzyszeniem 

„Perspektywa” zrealizował projekt „Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny” – edycja 

III, w ramach którego prowadzona była Szkoła dla Rodziców. Warsztaty 

skierowane były do rodziców dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 75



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

społecznym przeżywających problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, szczególnie objętych wsparciem asystenta rodziny. 

Przeprowadzono 3 warsztaty, w których uczestniczyło 12 osób. Zadanie nie 

zostało jednak zrealizowane do końca z uwagi na stan epidemii wywołanej 

wirusem SARS-CoV 2 oraz zwiększającą się liczbą osób zakażonych, 

przebywających na kwarantannie oraz z uwagi na wprowadzone obostrzenia, 

nakazy i zakazy dotyczące zgromadzeń.  

2) udzielanie poradnictwa specjalistycznego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

świadczy pomoc psychologiczną dla mieszkańców miasta w miejscu ich 

zamieszkania i w siedzibie Ośrodka. W 2020 roku psycholog współpracował ze 

121 osobami wymagającymi pomocy psychologicznej (dwukrotnie więcej niż w 

2019 roku), przeprowadzono 643 konsultacje. Tematy podejmowane w pracy 

psychologicznej oscylowały przede wszystkim wokół zaburzeń psychicznych, 

uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, bezrobocia, niedostosowania bądź 

wykluczenia społecznego, kompetencji społecznych i rodzicielskich, trudności w 

relacjach rodzinnych, problemu samotności i przemocy w rodzinie. 

Ponadto w ramach Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny utworzono Poradnię dla Rodziny, 

której usługi kierowane były zarówno do dzieci, jak i dorosłych członków rodzin. Celem 

działalności poradni było zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy 

specjalistycznej osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Poradnia zapewniała poradnictwo rodzinne uwzględniając równość płci w wymiarze 

psychologicznym, szczególnie poprzez wzmacnianie poczucia niezależności u kobiet 

oraz kształtowanie prospołecznych zachowań i empatii u mężczyzn. Konsultacje miały 

formę indywidualną i odbywały się w formie dyżurów specjalistów z zakresu: prawnego 

(udzielono 20 porad), psychologicznego (udzielono 31 porad), pedagogicznego 

(udzielono 36 porad), logopedycznego (udzielono 32 porad), wychowawczego (udzielono 

39 porad). Łącznie udzielono 158 porad. 

W ramach celu szczegółowego 3 - Wspieranie rodziny naturalnej poprzez działania 

interdyscyplinarne realizowano następujące zadania:  

1) monitorowanie sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej kryzysem w ramach 

opracowanej diagnozy rodzin przeżywających trudności – Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w celu ochrony praw dziecka prowadzi działania zmierzające 

do zabezpieczenia potrzeb dziecka przebywającego w rodzinie zagrożonej 
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kryzysem bądź przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– 

wychowawczej.  

W 2020 roku pracownicy socjalni zdiagnozowali 44 rodziny mające problemy w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowywało się 89 dzieci (6 dzieci 

przebywało w pieczy zastępczej), z tego 16 rodzin było objętych wsparciem asystenta 

rodziny, a 22 rodziny wymagały prowadzenia monitoringu przez pracownika socjalnego 

(w tym 9 rodzin było objętych wsparciem asystenta rodziny). W tych rodzinach 

wychowywało się 48 dzieci. Rejonowi pracownicy socjalni wskazali także 6 rodzin 

zagrożonych umieszczeniem dziecka  w pieczy zastępczej. W stosunku do roku 2019 

zwiększyła się liczba rodzin mających problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczej (wzrost o 5 rodzin) oraz liczba rodzin wymagających monitoringu przez 

pracownika socjalnego (wzrost o 8 rodzin). Zwiększyła się również liczba dzieci 

zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej o 4 dzieci.  

Wszystkie działania zaplanowane w ramach tego obszaru koncentrowały się na 

wzmocnieniu systemu umożliwiającego rodzinie specjalistyczne wsparcie i niezbędną 

pomoc poprzez przydzielenie rodzinom asystenta rodziny, udzielenie wsparcia 

psychologicznego, pedagogicznego, wychowawczego, prawnego, logopedycznego, 

umożliwienie współpracy ze służbami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, 

2) asystentura rodzin - w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i 

Systemu Pieczy Zastępczej w 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizował program „Asystent Rodziny 2020”. Program realizowało 2 asystentów 

pracujących łącznie z 31 rodzinami (wzrost o 3 rodziny w stosunku do 2019 roku), 

w których pozostawało 64 dzieci. Z 16 rodzinami zakończono pracę. Głównym 

celem pracy asystentów było wspomaganie i towarzyszenie rodzinie 

przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto 

asystenci współpracowali na rzecz powrotu dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę 

rodzin biologicznych, 

3) powoływanie rodzin wspierających - zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu wspierania rodziny przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzina może zostać 

objęta pomocą rodziny wspierającej. Niestety, pomimo prowadzonej od 6 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". 
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W ramach realizacji celu szczegółowego 4 – Zapobieganie sytuacjom kryzysowym, w 

szczególności oddzielenia dziecka od rodziny naturalnej poprzez 

podnoszenie/zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej - w 

2020 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięli udział w 34 

szkoleniach. Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzona była 

superwizja pracy socjalnej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny. W 2020 

roku odbyły się 4 sesje superwizji, w których wzięło udział 12 pracowników socjalnych, 

psycholog i 2 asystentów rodziny. 

W ramach celu szczegółowego 5 - Prowadzenie działalności profilaktycznej sprzyjającej 

umacnianiu rodziny w wypełnianiu roli opiekuńczo–wychowawczej realizowano 

następujące zadania: 

1) organizowanie lokalnych imprez integracyjnych - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej prowadził dla mieszkanek 

bloku przy ul. Chełmońskiego 75 „Klub Fajnych Matek”, w 2020 roku odbyło się 6 

spotkań tego klubu, 

2) wyrównywanie szans i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci z 

rodzin zagrożonych – w 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył 

koszty wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym z 

wypoczynku letniego skorzystało 6 dzieci, tj. o 13 dzieci mniej niż w 2019 roku. 

Cel szczegółowy 6 – Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności 

sprawowania opieki i wychowania przez rodziców naturalnych - w 2020 roku w pieczy 

zastępczej przebywało łącznie 44 dzieci z terenu miasta, w tym 5 dzieci zostało 

umieszczonych w rodzinach zastępczych w 2020 roku. W porównaniu do roku 2019 

liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej wzrosła o 1 dziecko. W 2020 roku 7 

dzieci opuszczających pieczę zastępczą zostało usamodzielnionych.  

Głównymi przyczynami umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej były: niewydolność 

opiekuńczo-wychowawcza rodziców, uzależnienia, choroby uniemożliwiające właściwe 

realizowanie władzy rodzicielskiej przez dorosłych. Ze względu na stan epidemii w 2020 

roku nie były organizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zespoły okresowej oceny sytuacji 

dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Kontakt z wychowawcami palcówek 

opiekuńczo-wychowawczych, jak i koordynatorami pieczy zastępczej odbywał się 

zdalnie.  
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M. 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.  

Podstawę programu buduje podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie 

działania na rzecz rodziny powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów 

będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji.  

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne 

oddziaływanie na sprawców. Do programu został wprowadzony harmonogram działań 

służących realizacji ustalonych celów. Zgodnie z zapisami harmonogramu podmiotami 

odpowiedzialnymi za realizację programu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 

Zespół Interdyscyplinarny. 

W ramach celu operacyjnego 1 – Realizacja działań profilaktycznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadzono m.in. następujące działania:  

1) opracowanie Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Mińsk 

Mazowiecki za rok 2019, 

2) opracowanie i przeprowadzenie ankiety badawczej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie, 

3) działania profilaktyczno-wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży z 

zakresu zapobiegania cyberprzemocy, agresji i uzależnieniom realizowane w 

szkolnych świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach i klubach dla 

dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutycznych. Liczba świetlic i klubów dla dzieci 

i młodzieży w 2020 roku wynosiła 7 (225 dzieci korzystających), ponadto działał 1 

klub socjoterapeutyczny – „Port” (liczba osób korzystających – 79), liczba osób 

objętych pomocą specjalistyczną, terapią w 2020 roku -204, 

4) 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, 
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5) kampanię informacyjną na temat problematyki przemocy - w czerwcu i lipcu 2020 

roku w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej MOPS ukazały się dwa 

artykuły: „Skutki kontaktu dziecka z mediami” oraz „Bezpieczne wychowanie 

najmłodszego człowieka”, 

6) w październiku 2020 roku zrealizowano projekt socjalny „Mińsk Mazowiecki 

Miastem Bez Przemocy!”. W ramach projektu powstała wideo kampania z 

udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 

oraz mieszkańców miasta. Kampania miała na celu budowanie prawidłowych 

postaw wobec przemocy i zmniejszenie skali tego problemu w mieście.  

W ramach celu operacyjnego 2 – Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz 

wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie realizowano następujące działania:  

1) interwencje w rodzinach dotkniętych przemocą w rodzinie - w 2020 roku 

pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wszczęli 5 procedur 

„Niebieskiej Karty", 

2) przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej - w 2020 roku przemoc w rodzinie 

stanowiła powód przyznania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie 

decyzji 10 rodzinom, w których pozostawało 25 osób, 

3) świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w 

rodzinie - pracą socjalną z powodu przemocy w rodzinie objęto 184 rodziny. 

Praca socjalna realizowana była w szczególności poprzez wizyty w środowisku, 

kontakt telefoniczny, wsparcie informacyjne i psychoedukacyjne, monitorowanie 

sytuacji osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, współpracę z podmiotami 

i instytucjami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz udziałem w posiedzeniach grup roboczych, 

4) poradnictwo psychologiczne - ogólna liczba osób korzystających z poradnictwa 

psychologicznego uwikłanych w sytuacje przemocy w rodzinie w 2020 roku 

wyniosła 71, w tym 57 kobiet i 14 mężczyzn,  

5) realizację projektu socjalnego „Poradnictwo specjalistyczne STOP przemocy", w 

ramach którego funkcjonował Miejski Punkt Konsultacyjny oferujący poradnictwo 

medyczne, prawne, rodzinne oraz  poradnictwo z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Łącznie udzielono 52 porad. Z poradnictwa skorzystały 32 

osoby (27 kobiet i 5 mężczyzn), 

6) zadanie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie, realizowane było również przez: 
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a) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w 2020 roku 24 

osoby uwikłane w przemoc zostały zgłoszone do objęcia procedurą leczenia 

odwykowego, 

b) w ramach działalności Mińskiego Centrum Profilaktyki z pomocy skorzystało 739 

osób, w tym 145 osób zgłaszających problem występowania przemocy w 

rodzinie, 

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zapewniające 

dostęp do poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz do mediacji rodzinnych, 

d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który 

okresowo zapewnił schronienie 2 rodzinom z terenu miasta (4 osoby). Ponadto 

udzielono wsparcia w formie porad, konsultacji, wsparcia psychologa 20 osobom 

zgłaszającym problem przemocy w rodzinie. W ramach działalności Lokalnego 

Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielono poradnictwa 

16 osobom, pomocy rzeczowej 5 osobom, pomocy finansowej 5 osobom, 

e) Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia", Miejska Rada Seniorów, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów i 

Rencistów w Mińsku Mazowieckim, Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw 

Społecznych „Perspektywa", Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, to 

organizacje z którymi Ośrodek podejmował współpracę w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach celu operacyjnego 3 – Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie, realizowano następujące działania:  

1) program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w 

rodzinie realizowany był w 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

Sześć osób z terenu miasta przystąpiło do programu, w 50% spotkań 

uczestniczyły 4 osoby. 3 osoby zostały zgłoszone do udziału w programie przez 

Zespół Interdyscyplinarny. Zajęcia te w 2020 roku odbywały się wyłącznie w 

formie wideokonferencji, 

2) interwencje w środowisku w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" - w 2020 roku 

interwencje podjęto w 70 rodzinach. W 59 przypadkach procedura została 

wszczęta przez Policję, 5 „Niebieskich Kart" zostało sporządzonych przez 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 6 przez placówki oświatowe. 

Ponadto w 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny prowadził 32 procedury 

rozpoczęte w 2019 roku. Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, jak i 
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grup roboczych zauważali niewielką skuteczność oddziaływania procedury 

Niebieskiej Karty w czasie ograniczonej możliwości kontaktu zarówno z osobami 

doświadczającymi przemocy, jak i osobami stosującymi przemoc, 

3) w 2020 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 9 spotkań, 

4) w 2020 roku powołano 53 grupy robocze. Grupy robocze odbyły 184 spotkania. 

Osoby stosujące przemoc każdorazowo były informowane o możliwości 

uczestniczenia w programach korekcyjno-edukacyjnych.  

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

2015-2020 

Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2015-

2020 został przyjęty Uchwałą Nr IV.41.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 

marca 2015 roku. 

Celem programu jest wspieranie aktywności osób starszych w życiu zawodowym i 

społecznym, jak również wykorzystanie potencjału starszych mieszkańców miasta przez 

społeczności lokalne i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu. Niezwykle ważnym 

przedsięwzięciem jest również promowanie aktywnego starzenia się i budowanie 

pozytywnego wizerunku seniora. 

W 2020 roku w ramach programu realizowane były działania zawarte w projekcie 

Stowarzyszenia „Perspektywa” – „Mińska Akademia Seniora – Aktywni 55+” – III edycja.  

Projekt był kontynuacją działań z pierwszej i drugiej edycji „Mińskiej Akademii Seniora – 

Aktywni 55+” odzwierciedlających założenia i cele 6-letniego Programu Wsparcia i 

Aktywizacji Seniorów. Tym razem działania na rzecz seniorów zostały rozszerzone o 

nowe formy aktywności i edukacji rozbudzające wrażliwość na estetykę i piękno, a także 

rozwijające poczucie bezpieczeństwa. Celem Mińskiej Akademii Seniora „Aktywni 55+” 

edycja III było podtrzymanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kulturalnej seniorów, a 

także budowanie więzi międzyludzkich, w tym międzypokoleniowych, integrowanie 

środowiska ludzi starszych, niezależnie od wieku i wykształcenia. Istotnym zadaniem 

było podniesienie świadomości seniorów na temat znaczenia aktywności fizycznej oraz 

zachowania zdrowia, celem spowolnienia procesu starzenia i przeciwdziałania jego 

skutkom. Łącznie w projekcie udział wzięło 51 seniorów w wieku 58-82 lata.  
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W roku 2020 w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” przeprowadzono 

następujące działania: 

1) spotkania w ramach cyklu „Zdrowy Senior – Metamorfoza” 

W dniach 29 i 30 lipca 2020 roku odbyły się 2-godzinne warsztaty, w których wzięło 

udział 30 seniorów. Pierwsze spotkanie prowadził stylista fryzur, który pokazał obecnym 

jak prawidłowo zadbać o codzienną pielęgnację włosów, w jaki sposób zmieniać kolor 

włosów oraz jak dobierać kolor i fryzurę do kształtu twarzy i sylwetki. Wykonano 

stylizację fryzur u pięciu seniorek. Drugi warsztat dotyczący pielęgnacji cery w wieku 

dojrzałym prowadziła kosmetolog z kliniki „Neoderm”. Tematyka z tego zakresu cieszyła 

się bardzo dużym zainteresowaniem uczestniczek warsztatów. 

2) zajęcia rekreacyjno-sportowe – Nordic Walking 

W miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku odbyło się 6 zajęć sportowych typu 

nordic walking. Obejmowały one 2-godzinne wyjścia na terenie stadionu MOSiR oraz 

pobliskiego lasu. Zajęcia prowadził profesjonalny instruktor z Centrum Rehabilitacji 

KINESION. We wszystkich spotkaniach uczestniczyły łącznie 24 osoby.  

3) gimnastyka Aqua Senior 

W okresie od lipca do września 2020 roku zorganizowano 6 jednogodzinnych zajęć na 

basenie dla 10-osobowej grupy seniorów. Ćwiczenia w wodzie prowadzone były przez 

profesjonalnego instruktora z klubu FIT&JOY. Celem zajęć była poprawa sprawności 

fizycznej i psychicznej seniorów, wpływającej na sprawność funkcjonowania układu 

kostno-stawowego, mięśniowego, nerwowego i oddechowego.  

4) gimnastyka dla seniorów z elementami rehabilitacji „Zdrowy Kręgosłup”. 

W miesiącach letnich: lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 roku przeprowadzono cykl 10 

jednogodzinnych zajęć dla seniorów w klubie FIT&JOY. Zajęcia z gimnastyki prowadził 

profesjonalny instruktor, stosując również elementy rehabilitacji. Każdorazowo z 

gimnastyki korzystało od 13 do 23 osób.  

5) zajęcia taneczne  

W ramach zajęć tanecznych zorganizowano 8 warsztatów w okresie od 1 września do 31 

października 2020 roku. Zajęcia odbywały się w klubie FIT&JOY i prowadzone były przez 

wykwalifikowanego instruktora tańca.  

6) specjalistyczne poradnictwo prawno-psychologiczne 

Od czerwca do października 2020 roku w Punkcie Wsparcia Dziecka i Rodziny przy ul. 

Piłsudskiego 24 prowadzone było poradnictwo psychologiczne i prawne dla seniorów. 
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Specjaliści z tego zakresu udzielili 12 osobom 25 porad, w tym 8 dotyczyło poradnictwa 

prawnego, a 15 poradnictwa psychologicznego.  

7) akcja społeczna- „Miński senior czyta dzieciom” 

Celem akcji było budowanie pozytywnego wizerunku seniora w oczach dziecka oraz 

rozwijanie dobrych relacji międzypokoleniowych. W ramach akcji odbyło się 5 spotkań 

czytelniczych w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Puchatka”. Ze względu na panującą 

sytuację spotkania odbyły się tylko w jednym przedszkolu.  

Z uwagi na trwający w całym kraju stan epidemii nie udało się zrealizować wszystkich z 

zakładanych w programie działań. Do skutku nie doszły spotkania młodzieży z seniorami 

w ramach Mińskiego Dnia Seniora, spotkania w ramach kampanii społecznej „Seniorzy 

wśród nas” oraz zaplanowane w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów seanse filmowe 

w Kinie „Muza”. 

W październiku 2020 roku do samorządów gminnych został skierowany rządowy 

program „Wspieraj Seniora”, który zapewniał pomoc osobom starszym w wieku 70+ nie 

posiadającym wsparcia rodziny. Pomoc polegała na dostarczaniu zakupów, leków, 

załatwieniu spraw urzędowych czy wyprowadzeniu zwierząt. W działania 

zaangażowanych było 10 pracowników socjalnych, 2 opiekunki, 7 wolontariuszy i 

harcerze Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W ramach programu 

„Wspieraj Seniora” pracownicy socjalni zweryfikowali 23 zgłoszenia dokonane za 

pośrednictwem aplikacji CAS oraz 5 zgłoszeń poza infolinią. Z pomocy skorzystało 15 

seniorów z terenu miasta: w formie: zakupów - 3 osoby, zakupu leków - 2 osoby, 

dostarczenia gorącego posiłku - 5 osób, wyprowadzania psa - 1 osoba, pomocy w 

załatwianiu spraw urzędowych - 1 osoba, pomocy w załatwianiu spraw zdrowotnych - 1 

osoba, pomocy w zakwalifikowaniu do paczek żywnościowych w ramach programu 

FEAD - 2 osoby. Pomoc na rzecz seniorów w wyżej wymienionych formach była 

wykonywana cyklicznie. 

O. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 rok  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 rok został przyjęty 

Uchwałą Nr XI.105.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 września 2019 roku. 
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Program ten zakładał wielostronne oddziaływania koncentrujące się na zapobieganiu 

powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszeniu 

rozmiaru szkód związanych z już występującymi problemami uzależnień oraz tworzeniu 

warunków do zwiększania potencjału podmiotów lokalnych prowadzących działalność w 

tym obszarze.  

Realizując zadania określone w programie poszukiwano rozwiązań dla różnych grup 

wiekowych z naciskiem na wybór abstynencji, uczenie kontroli nad piciem osób 

dorosłych, ograniczenie ryzyka rozwoju problemów związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki w 2020 roku obejmowała 

następujące działania: 

1) w zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych narkomanią w Mińskim 

Centrum Profilaktyki zapewniono: 

a) dostęp do profesjonalnej psychoterapii indywidualnej, prowadzonej przez 3 

psychoterapeutów oraz psychoterapii grupowej prowadzonej przez 

certyfikowanego psychoterapeutę uzależnień i instruktora uzależnień. W 2020 

roku z indywidualnej specjalistycznej pomocy terapeutycznej skorzystały 204 

osoby, 

b) udział w spotkaniach grupy edukacyjno-terapeutycznej zapobiegania nawrotom 

problemów związanych z uzależnieniem. W 2020 roku zajęcia były prowadzone 

dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, które wcześniej 

ukończyły podstawowy program terapii uzależnień. Łącznie odbyło się 12 

dwudniowych sesji terapeutycznych, dla grupy liczącej od 16 do 21 osób, 

c) udział w warsztatach zdobywania praktycznych umiejętności potrzebnych do 

życia bez alkoholu i narkotyków. Warsztaty adresowane były do osób 

uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, które ukończyły 

podstawowy program terapii uzależnień, uczęszczały na terapię zapobiegania 

nawrotom choroby alkoholowej oraz utrzymywały abstynencję przez co najmniej 8 

miesięcy. W 2020 roku odbyło się 12 dwudniowych warsztatów dla grupy liczącej 

od 15 do 25 osób, 

d) udział w programie terapeutycznym adresowanym do młodzieży 

eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki, 
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dopalacze). Uczestnicy programu pracowali nad zdobywaniem i utrwalaniem 

umiejętności społecznych, zwiększaniem poczucia wpływu na swoje zachowania i 

otaczającą rzeczywistość. W 2020 roku odbyły się 4 spotkania dla grupy liczącej 

od 7 do 10 osób. 

2) w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub 

związane z narkomanią, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie Miński Centrum Profilaktyki zapewniło: 

a) członkom rodzin z problemem alkoholowym, problemem narkomanii, dotkniętych 

przemocą w rodzinie, członkom rodzin z grup ryzyka, bezpłatną pomoc 

terapeutyczną, psychologiczną, pedagogiczną i prawną. W 2020 roku w Mińskim 

Centrum Profilaktyki: psychoterapeuci (3), psycholodzy (5), prawnik, pedagog 

oraz specjaliści: ds. przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielili łącznie 3657 porad. tj. o ponad 

1000 porad więcej niż w 2019 roku. Z porad specjalistów skorzystało 145 osób, w 

związku z występowaniem przemocy w rodzinie, 

b) osobom współuzależnionym możliwość udziału w grupach edukacyjno-

terapeutycznych. W 2020 roku odbyło się łącznie 12 spotkań w grupach liczących 

od 7 do 15 osób oraz 12 warsztatów terapeutycznych dalszego zdrowienia z 

elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem”, w których 

uczestniczyło od 9 do 15 osób. Osobom współuzależnionym spotykającym się w 

ramach grupy Al-Anon udostępniono pomieszczenia w Mińskim Centrum 

Profilaktyki, 

c) dorosłym dzieciom alkoholików (DDA) możliwość udziału w 12 warsztatach 

edukacyjno-terapeutycznych, 

d) dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, problemem narkomanii 

lub zagrożonych tymi problemami udział w zajęciach: organizowanych w ramach 

świetlic opiekuńczo-wychowawczych (działały w 6 szkołach miejskich i objęły 

opieką 225 dzieci) oraz w zajęciach socjoterapeutycznych organizowanych przez 

specjalistów Fundacji Wspierania Młodzieży „Port” (79 osób). W okresie ferii 

zimowych w mieście zapewniono udział w zajęciach edukacyjno-rekreacyjnych 

organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Dofinansowano również 

wyjazdy o charakterze rekreacyjno-profilaktycznym na zimowe i letnie obozy dla 

grupy 21 dzieci i młodzieży, 

e) osobom, co do których złożono wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia 

odwykowego, zapewniono diagnozę sytuacji związanej z nadmiernym, 
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szkodliwym piciem alkoholu, motywowanie do zmiany we współpracy z rodziną, a 

w uzasadnionych przypadkach, czynności zmierzające do orzeczenia przez Sąd 

obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2020 

roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 49 

wniosków o wszczęcie procedury zobowiązania osoby do poddania się leczeniu 

odwykowemu. W przypadku 18 osób wnioskodawcą był Zespół 

Interdyscyplinarny, 10 wniosków skierowała Komenda Powiatowa Policji, w 1 

przypadku wnioskodawcą był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 sprawa 

została przekazana przez MKRPA w Warszawie, w pozostałych 19 przypadkach 

wnioskodawcami byli członkowie rodzin. Do wszczęcia procedury o zobowiązanie 

do leczenia odwykowego zostało zgłoszonych 11 kobiet i 38 mężczyzn. W 24 

rodzinach prowadzona była procedura Niebieskiej Karty. Zespoły ds. 

motywowania, powołane w ramach prac Komisji, prowadziły czynności 

diagnozujące sytuację osób zgłaszanych, rozmowy motywujące do podjęcia 

leczenia, działania monitorujące proces ograniczania picia alkoholu, a także 

czynności zmierzające do orzeczenia wobec niektórych osób obowiązku 

poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2020 roku odbyło 

się 146 posiedzeń Zespołów ds. motywowania, w sprawach wszczętych w 2020 

roku i kontynuowanych z lat ubiegłych. W 17 sprawach skierowano do Sądu 

Rejonowego wnioski o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi, 

przedstawiciel Komisji uczestniczył w 11 posiedzeniach Sądu. 

3) w zakresie realizacji profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

dotyczącej rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, m.in.: zorganizowano lokalną kampanię edukacyjną na temat 

alkoholowego zespołu płodowego i poalkoholowych zaburzeń rozwojowych (FAS, 

FASD), na stronie internetowej miasta zamieszczono serię publikacji dotyczących 

uzależnień opracowanych przez Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz publikacje informacyjne 

na temat uzależnień behawioralnych opracowane na zlecenie Krajowego Biura do 

spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach wspierania alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu i działań edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania 

nietrzeźwości kierowców udzielono wsparcia finansowego Klubowi Dawnych 

Motocykli MAGNET na organizację rajdów motocyklowych, podczas których 

dystrybuowane były materiały edukacyjne dotyczące trzeźwości kierowców. 
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W związku z epidemią COVID-19 możliwość podejmowania działań profilaktycznych w 

ramach realizacji programu została w istotny sposób ograniczona. Zmianie uległo 

funkcjonowanie szkół i placówek ochrony zdrowia. Wprowadzone obostrzenia sprawiły, 

że nie wszystkie zadania przewidziane w programie mogły zostać zrealizowane. Nie 

wykonano zaplanowanych zadań m.in.: w zakresie realizacji w szkołach 

rekomendowanych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci, młodzieży, 

nauczycieli i rodziców, a także działań w zakresie organizacji szkoleń i seminariów 

skierowanych do przedstawicieli podmiotów wykonujących zadania dotyczące 

przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy, a także przedsiębiorców 

prowadzących na terenie miasta punkty sprzedaży napojów alkoholowych.  

4) w zakresie działań zmierzających do ograniczenia dostępności spożycia alkoholu 

– w 2020 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

ramach przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadziła kontrolę w 29 punktach sprzedaży 

napojów alkoholowych funkcjonujących na terenie miasta. Ponadto Komisja 

wykonywała zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu poprzez: 

opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

(wydano 32 postanowienia) oraz udział przedstawicieli Komisji w posiedzeniach 

Zespołu Interdyscyplinarnego i pracach grup roboczych, powoływanych w ramach 

realizacji procedury Niebieskiej Karty (w 2020 roku odbyło się 8 posiedzeń 

Zespołu Interdyscyplinarnego i 189 spotkań grup roboczych). 

Przez cały 2020 rok, w tym w okresie trwania epidemii pracownicy Mińskiego Centrum 

Profilaktyki, specjaliści prowadzący zajęcia grupowe, udzielający porad i konsultacji byli 

dostępni dla osób i rodzin potrzebujących pomocy. W sytuacji znacznego ograniczenia 

lub braku możliwości kontaktów osobistych pomoc świadczona była z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych, rozmów telefonicznych i rozmów za pośrednictwem 

komunikatorów internetowych. W 2020 roku pracownicy Mińskiego Centrum Profilaktyki 

udzielili informacji telefonicznych 1488 osobom, 224 osoby zgłosiły się do biura 

osobiście. Odnotowano znaczny wzrost liczby udzielonych porad i konsultacji (o ponad 

1000 więcej niż w 2019 roku), co może wynikać z dostępności świadczonej pomocy, jak 

również ze zwiększonego jej zapotrzebowania w tym zakresie. 
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W 2020 roku na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta 

Mińsk Mazowiecki wydatkowana została kwota 808.464,10 zł. 

P. Program Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób 

wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 

2018-2020” 

Program Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób 

wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-

2020” został przyjęty do realizacji na podstawie Uchwały Nr II.18.2018 Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2018 roku.  

Celem głównym programu było zabezpieczenie co najmniej 60% populacji dziewczynek 

w wieku 13 lat szczepionką przeciwko HPV i objęcie działaniami edukacyjnymi 

dotyczącymi wirusa raka szyjki macicy 60% populacji chłopców w wieku 13 lat, w latach 

2018-2020. W ramach interwencji zaplanowano badanie lekarskie, kwalifikację do 

szczepienia, wykonanie szczepienia oraz edukację. 

Wybranym w drodze konkursu ofert realizatorem programu został Samodzielny 

Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Na podstawie zawartej 

umowy miasto zleciło realizatorowi wykonanie w 2019 roku szczepień (wg cyklu i 

zaleceń producenta) u 133 dziewczynek urodzonych w 2006 roku, 8 dziewczynek 

urodzonych w 2005 roku i 4 urodzonych w 2004 roku, a w 2020 roku u 156 dziewczynek 

urodzonych w 2007 roku.  

Na realizację programu przeznaczono łącznie kwotę 242.650 zł, 2019 rok – 117.150 zł, 

2020 – 125.550 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wykorzystane zostały środki 

w wysokości 126.159 zł, w tym w 2019 roku – 54.351 zł, a w 2020 roku – 71.808 zł. 

Dodatkowo realizator programu wniósł o zabezpieczenie kwoty 18.135 zł na 

dokończenie szczepień (podanie wymaganej II dawki) w 2021 roku.  

W latach 2019 – 2020 pełnym cyklem szczepień zostały objęte 132 dziewczynki 

urodzone w latach 2006, 2005, 2004, dwie osoby zrezygnowały z zaszczepienia II 

dawką. Ponadto w 2020 roku pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 45 dziewczynek 

urodzonych w 2007 roku. 

W trakcie trwania programu wystąpiły okoliczności, które powodowały ograniczenia i 

wydłużanie terminów przy wykonywaniu planowanych działań: trudności realizatora w 

zakupie szczepionki w 2019 roku, stan epidemii obowiązujący od 2020 roku. W 
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konsekwencji w/w okoliczności spośród zaplanowanych w 2020 roku do zaszczepienia 

156 dziewczynek urodzonych w 2007 roku, I dawkę szczepionki otrzymało 45. Podanie II 

dawki realizator zaplanował na I kwartał 2021 roku. 

R. Wieloletni program współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2017-2021  

Wieloletni program współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2017-2021 został przyjęty Uchwałą Nr XIX.203.2016 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 19 września 2016 roku.  

W 2020 roku współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmowała: realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i 

promocji zdrowia, pomocy społecznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa 

przyrodniczego, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, realizację zadań w 

ramach inicjatywy lokalnej oraz współpracę pozafinansową (bezpłatne udostępnianie 

obiektów, wsparcie merytoryczne, spotkania informacyjne) i współorganizację wydarzeń 

dla mieszkańców. 

W 2020 roku zrealizowano 52 umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi na 

realizację zadań publicznych, w tym: 35 umów zawartych w drodze ogłoszonych 

konkursów i 17 umów w trybie „Małych grantów”, na łączną kwotę 1.214.700 zł. W 

porównaniu do 2018 i 2019 roku liczba umów i kwota udzielonego dofinansowania w 

2020 roku była niższa. W 2018 roku zawarto 55 umów na łączną kwotę 1.461.000 zł, a w 

2019 roku zawarto 58 umów na kwotę 1.516.213,44 zł. 

W 2020 roku na realizację priorytetowych zadań publicznych przeznaczono: 

a) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 116.200 zł, 

b) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 

107.500 zł, 

c) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 15.000 zł, 
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d) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży – 50.000 zł, 

e) w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 166.000 zł, 

f) w zakresie pomocy społecznej – 320.000 zł, 

g) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – 40.000 

zł, 

h) w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi 

sportu – 400.000 zł. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości realizacji zadań publicznych 

rozwiązano 8 umów na łączną kwotę 52.500 zł.  

Obowiązujące w 2020 roku umowy na realizację zadań publicznych miały formę 

wsparcia finansowego ze strony miasta nie przekraczającego 90 % całkowitych kosztów 

zadania. 

Wypełniając zasady obowiązującego programu współpracy miasta Mińsk Mazowiecki z 

organizacjami pozarządowymi w 2020 roku ogłoszono następujące konkursy i zawarto 

umowy na realizację zadań publicznych: 

1) w zakresie pomocy społecznej: 

a) „Prowadzenie stołówki dla potrzebujących mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki” 

– zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, 

dofinansowanie w kwocie 146.000 zł, 

b) „Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych z terenu miasta Mińsk 

Mazowiecki” – zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w 

Warszawie, dofinansowanie w kwocie 121.000 zł, 

c) „Zapewnienie miejsc osobom starszym wymagającym życiowej opieki z terenu 

Miasta Mińsk Mazowiecki w Domu Dziennego Pobytu” - zadanie realizował 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, dofinansowanie w kwocie 

29.000 zł, 

d) „Zapewnienie posiłku dla potrzebujących mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki 

w stołówce” - zadanie realizował Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w 

Warszawie, dofinansowanie w kwocie 24.000 zł. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku zostały dofinansowane łącznie kwotą 

320.000 zł. W 2019 i 2018 roku zadania z tego zakresu dofinansowano corocznie kwotą 

267.000 zł. 
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2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia - „Wsparcie realizacji zajęć 

socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup 

ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony 

przed demoralizacją i patologią” – zadanie realizowała Fundacja Wspierania 

Młodzieży PORT, dofinansowanie w kwocie 156.000 zł. 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku dofinansowano kwotą 

156.000 zł. W 2019 roku powyższe zadania dofinansowano łącznie kwotą 238.000 zł, w 

2018 roku kwotą 211.000 zł. 

3) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

a) zadanie pod nazwą „Szkolenie w zakresie nauki gry w hokeja na lodzie i rolkach 

wraz z organizacją imprez” realizował Rolkowy Mińsk - Hokejowy Klub Sportowy, 

dofinansowanie w kwocie 8000 zł, 

b) zadanie pod nazwą „Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa 

sportowego dzieci i młodzieży” realizował Miejski Szkolny Związek Sportowy, 

dofinansowanie w kwocie 33.000 zł, 

c) zadanie pod nazwą „Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców 

miasta Mińsk Mazowiecki” realizowało Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia 

Parkour Wschód, dofinansowanie w kwocie 4500 zł, 

d) zadanie pod nazwą „Sportowe wakacje z BJJ” realizował Miński Klub Sportowy 

MMA TEAM –– dofinansowanie w kwocie 5000 zł, 

e) zadanie pod nazwą „Organizacja mińskiego cyklu turniejów szachowych w 2020 

roku” miało realizować Mińskie Towarzystwo Szachowe, dofinansowanie w 

kwocie 8000 zł. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości realizacji 

zadania publicznego umowa została rozwiązana, 

f) zadanie pod nazwą „Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej, podnoszenie 

ogólnej sprawności dzieci” realizował Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka”, 

dofinansowanie w kwocie 8000 zł, 

g) zadanie pod nazwą „Upowszechnianie dyscypliny sportowej Rugby” realizował 

Klub Sportowy RC Mazovia, dofinansowanie w kwocie 8000 zł, 

h) zadanie pod nazwą „ŻTC BIKE RACE 2020 – XII Memoriał Feliksa Rawskiego” 

miało realizować  Żyrardowskie Towarzystwo Cyklistów, dofinansowanie w 

kwocie 4000 zł. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości realizacji 

zadania publicznego umowa została rozwiązana, 
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i) zadanie pod nazwą „7. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach” 

realizował Miński Klub Biegacza „Dreptak”, dofinansowanie w kwocie 7000 zł. 

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku zostały 

dofinansowane łącznie kwotą 73.500 zł (2 umowy na 12.000 zł zostały rozwiązane ze 

względu na brak możliwości realizacji zadania). W 2019 roku zadania z tego zakresu 

dofinansowano kwotą 71.800 zł, w 2018 roku kwotą 80.000 zł. 

4) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży: 

a) zadanie pod nazwą: „Przyjazna  świetlica” realizowało Mazowieckie 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym „Krok dalej”, dofinansowanie w kwocie 26.000 zł, 

b) zadanie pod nazwą „Harcerski wypoczynek” realizowała Chorągiew Mazowiecka 

Związku Harcerstwa Polskiego, dofinansowanie w kwocie 8000 zł, 

c) zadanie pod nazwą „Wypoczywaj bawiąc się nauką” realizowało Stowarzyszenie 

na Piątkę, dofinansowanie w kwocie 12.000 zł. 

Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w 2020 roku zostały 

dofinansowane łącznie kwotą 46.000 zł. W 2019 zadania te dofinansowano kwotą 

70.000 zł, a w 2018 roku kwotą 55.000 zł. 

5) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

a) zadanie pod nazwą „Publikacja Tomu 28 „Rocznika  Mińskomazowieckiego” 

realizowało  Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, dofinansowanie w 

kwocie 15.000 zł, 

b) zadanie pod nazwą „100-lecie Cudu nad Wisłą” realizowała Lokalna Organizacja 

Turystyczna Ziemi Mińskiej, dofinansowanie w kwocie 10.000 zł, 

c) zadanie pod nazwą „Muzyczne spotkania z poezją Jana Pawła II” realizowała 

Fundacja Czas Sztuki, dofinansowanie w kwocie 12.000 zł, 

d) zadanie pod nazwą „Mińskie Muzyczne spotkania Bez Barier” realizowała 

Fundacja Czas Sztuki, dofinansowanie w kwocie 15.000 zł, 

e) zadanie pod nazwą „Organizacja koncertów muzyki różnej dla mieszkańców 

Miasta Mińsk Mazowiecki” miało realizować Mińskie Towarzystwo Muzyczne, 

dofinansowanie w kwocie 68.000 zł. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak 

możliwości realizacji zadania publicznego umowa nie została zawarta, 
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f) zadanie pod nazwą „XIII Integracyjny Koncert Mikołajkowy” miało realizować 

Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców”, dofinansowanie w kwocie 5000 zł. Z 

uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości realizacji zadania 

publicznego umowa nie została zawarta. 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku zostały 

dofinansowane łącznie kwotą 52.000 zł. W 2019 roku zadania z tego zakresu zostały 

dofinansowane kwotą 273.300 zł, a w 2018 roku kwotą 304.000 zł. 

6) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego: 

a) „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno 

żyjących kotów na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” - zadanie realizowała 

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, dofinansowanie w 

kwocie 20.000 zł, 

b) „Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie na terenie Miasta 

Mińsk Mazowiecki” – zadanie realizowała Fundacja Międzynarodowy Ruch na 

Rzecz Zwierząt – Viva!, dofinansowanie w kwocie 20.000 zł. 

Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2020 

roku zostały dofinansowane łącznie kwotą 40.000 zł. W 2019 i 2018 roku powyższe 

zadania każdorazowo dofinansowano kwotą 50.000 zł. 

W 2020 roku w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zlecono 

realizację następujących zadań: 

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – digitalizację materiałów 

archiwalnych dotyczących historii miasta, wydanie pierwszego numeru 

miesięcznika jubileuszowego na 600-lecie miasta, organizację koncertów 

„Posłuchaj Manufaktury Dźwięku”, „Kolędy z MTM-em”. Dwie umowy na 

organizację imprez: X Miński Zlot Pojazdów Zabytkowych "Warkot 2020" i „XXV 

Mazowiecki Rajd Weteranów Szos MAGNET 2020” zostały rozwiązane ze 

względu na stan epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego. 

Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2020 roku zostały 

dofinansowane łączną kwotą 35.500 zł. W 2019 roku na zadania z tego zakresu 

przeznaczono kwotę 48.753,44 zł, a w 2018 roku kwotę 34.000 zł. 
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2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizację zajęć dla 

dzieci i młodzieży z aktywności fizycznej parkour w ramach akcji „Tydzień z 

parkour”, szkoleń w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie, rozgrywek dla 

dzieci i młodzieży z piłki nożnej i 7 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-jitsu. Dwie 

umowy na: organizację meczów ligowych (UKS Piątka) oraz organizację gali i 

spotkań/treningów z mieszkańcami z okazji 35-lecia działalności Mińsko-

Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushinkai zostały rozwiązane ze względu na 

stan epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego. 

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku zostały 

dofinansowane łączną kwotą 19.200 zł. W 2019 roku na zadania z tego zakresu 

przeznaczono kwotę 40.360 zł, a w 2018 roku kwotę 20.000 zł. 

3) w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z 

niepełnosprawnością umysłową otrzymało dofinansowanie na kwotę 4000 zł na 

organizację integracyjnego konkursu plastycznego i gawędy „Ziemia Mińska 

pędzlem, słowem i światłem malowana”. Z uwagi jednak na ogłoszony stan 

epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego umowa została 

rozwiązana. 

4) w zakresie ochrony i promocji zdrowia - wsparcie realizacji zajęć 

socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta z grup ryzyka społecznego w 

celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i 

patologią na kwotę 4000 zł. 

5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – organizację szkoleń 

wyjazdowych dla młodzieży z zakresu organizacji górskiej turystyki 

kwalifikowalnej oraz bezpiecznego wypoczynku na kwotę 10.000 zł. Zadanie 

polegające na organizacji gry miejskiej w ramach kampanii społecznej „Nasz 

Wspólny Świat” ze względu na stan epidemii, niestety nie zostało zrealizowane. 

W 2020 roku w trybie art. 28 ustawy o sporcie i na podstawie Uchwały Nr XIII/101/11 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia trybu 

postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Mińsk Mazowiecki podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 

zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania, a także Uchwały Nr 
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XIII/105/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011 roku 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 - 249.000 zł, 

b) Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” - 28.000 zł, 

c) Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” - 25.000 zł, 

d) Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki - 20.000 zł, 

e) Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” - 20.000 zł, 

f) Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski - 15.000 zł, 

g) Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” - 10.000 zł, 

h) Miński Klub Sportowy MMA TEAM - 8000 zł, 

i) Mińskie Towarzystwo Szachowe - 8000 zł, 

j) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”– 7000 zł, 

k) Klub Sportowy „BARAKUDA” – 6000 zł, 

l) Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” – 4000 zł. 

W 2019 roku w trybie art. 28 ustawy o sporcie dotacji udzielono 14 klubom sportowym, w 

łącznej kwocie 420.000 zł. W 2020 roku dotację uzyskało 12 klubów sportowych, 2 kluby 

w takiej samej wysokości jak w 2019 roku, 3 kluby w wysokości wyższej (od 1000 do 

2000 zł), 6 klubów w wysokości niższej (od 2000 do 4000 zł) niż w 2019 roku. Klub 

Sportowy RC MAZOVIA Mińsk Mazowiecki i Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka”, 

które w 2019 roku uzyskały dotację, w 2019 roku nie złożyły dokumentów. Dotację 

natomiast uzyskał nowy klub - Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”. 

Na podstawie Uchwały Nr XI/83/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 

2011 roku w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 roku zrealizowano 2 zadania, które 

dofinansowano łącznie kwotą 85.300 zł: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szpitalnej na odcinku od 

ul. Obwodu Armii Krajowej „Mewa – Kamień” do ul. 1 Pułku Lotnictwa 

Myśliwskiego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim – zadanie dofinansowano 

kwotą 38.500 zł, 
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2) stworzenie platformy internetowej służącej do obsługi przedsięwzięcia „Zasadźmy 

wspólnie 600 drzew dla przyszłych pokoleń”  – zadanie dofinansowano kwotą 

46.800 zł. 

W 2020 roku zrealizowano 2 umowy dotyczące inicjatywy lokalnej, w 2019 roku 

zrealizowano również 2 umowy, a w 2018 roku 3 umowy. 

Wydatki na realizację zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 

w 2020 i 2019 roku kształtowały się następująco: 

1) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – w 

2020 roku wydatkowano 46.000 zł, w 2019 roku 70.000 zł, 

2) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu – w 

2020 roku wydatkowano 400.000 zł, w 2019 roku 420.000 zł, 

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w 2020 roku wydatkowano 

92.700 zł, w 2019 roku 112.160 zł, 

4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – w 2020 roku wydatkowano 87.500 

zł, zaś w 2019 roku 322.053,44 zł, 

5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie – w 2020 roku wydatkowano 10.000 zł, w 

2019 roku 27.000 zł, 

6) pomoc społeczna – w 2020 roku wydatkowano 320.000 zł, w 2019 roku 267.000 

zł; 

7) ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – w 2020 roku 

wydatkowano 40.000 zł, w 2019 roku 50.000 zł, 

8) ochrona i promocja zdrowia – w 2020 roku wydatkowano 166.000 zł, w 2019 roku 

238.000 zł, 

9) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 roku nie 

zawarto umów na realizację zadań publicznych w tym zakresie, w 2019 roku 

wydatkowano 10.000 zł. 

W 2020 roku z dotacji skorzystały 34 organizacje pozarządowe, a w 2019 - 38 

organizacji pozarządowych. 

Organizacje pozarządowe są znaczącym partnerem miasta w wykonywaniu wielu zadań 

publicznych. Działalność trzeciego sektora, ze względu na szeroki zakres 

podejmowanych inicjatyw oraz ich społeczny charakter odgrywa istotną rolę w ważnych 

dla miasta dziedzinach, uzupełniając ofertę zaspokajania potrzeb społecznych 

mieszkańców. Główną i najważniejszą cechą wspólnych relacji jest partnerstwo. 
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W 2020 roku współpraca międzysektorowa przyniosła wiele pozytywnych rezultatów, 

m.in.: wzmocnienie działań  lokalnych, pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców w 

zakresie korzystania z oferty kulturalnej, rozrywki i sportu; integrację środowiska 

organizacji pozarządowych; poprawę jakości komunikacji międzysektorowej; 

wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji na forum lokalnym oraz 

ponadlokalnym. Z zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku 

skorzystało łącznie kilkanaście tysięcy beneficjentów. 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

W 2020 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła 102 uchwały, w tym: 

1) 24 uchwały dotyczące zagadnień finansowych – m.in. w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie, zmian 

WPF, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, wyboru metody ustalenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek opłat, określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, 

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,  udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu i przyjęcia pomocy finansowej od 

Powiatu Mińskiego, wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 

budżetowego 2020, 

2) 19 uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami – m.in. wyrażania zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 

nadania nazwy ulicy, nadania nazwy skweru,  

3) 1 uchwałę w zakresie zagospodarowania przestrzennego – zmieniającą uchwałę 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, 

4) 7 uchwał dotyczących oświaty – m. in. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, kryteriów wraz z liczbą 

punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych, określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście, utworzenia 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 98



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki wspólnej obsługi oświatowych jednostek 

organizacyjnych, 

5) 1 uchwałę dotyczącą zagadnień pomocy społecznej – w sprawie rocznego planu 

potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, 

6) 2 uchwały dotyczące zagadnień zdrowia - Miejski Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

program „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez 

zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022”, 

7) 3 uchwały dotyczące zagadnień ochrony środowiska – w sprawie przyjęcia 

„Programu ochrony środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2023 z 

perspektywą na lata 2024-2027”, Strategii Elektromobilności dla Miasta Mińsk 

Mazowiecki, przystąpienia do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i 

energii”, 

8) 3 uchwały dotyczące zagadnień transportu – m.in. w sprawie zmiany strefy 

płatnego parkowania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów, przepisów 

porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym, zasad 

korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki, 

9) 18 uchwał dotyczących gospodarki komunalnej – m.in. planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, obowiązku utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków, regulaminu utrzymania czystości i porządku, powierzenia Burmistrzowi 

Miasta uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat na cmentarzu 

komunalnym, opłat za korzystanie z publicznych szaletów miejskich, gospodarki 

odpadami komunalnymi i odbierania odpadów komunalnych, opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi, Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2028, zasad 

przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach programu 

„Mieszkanie Plus”, zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego,  

10) 7 uchwał dotyczących funkcjonowania Rady Miasta – m.in. zmiany składów 

osobowych komisji stałych i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, wyboru 

Przewodniczących Rady Miasta, planu pracy Rady Miasta, komisji stałych Rady 

Miasta, Komisji Rewizyjnej,  
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oraz inne np. w sprawie: konsultacji społecznych z mieszkańcami w formie budżetu 

obywatelskiego, likwidacji jednostki budżetowej MOSiR oraz utworzenia jednoosobowej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

Miejskiego Domy Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej, powołania Rady Muzeum Ziemi 

Mińskiej, złożenia petycji do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, nadania tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”, zatwierdzenia zarządzenia porządkowego 

Burmistrza Miasta, wotum zaufania, absolutorium dla Burmistrza Miasta, rozpatrzenia 

skarg. 

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 2020 rok. 

VII. REALIZACJA ZADAŃ W 2020 ROKU  

A. ŁAD PRZESTRZENNY  

Powierzchnia miasta (1318 ha) pokryta jest planami miejscowymi zagospodarowania 

przestrzennego w 100%. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Mińsk Mazowiecki uchwalone Uchwałą Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki Nr XLIV/422/2014 z dnia 22 września 2014 roku sporządzone zostało dla 

całego obszaru miasta. Dokument ten określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i 

lokalne zasady zagospodarowania, jest podstawowym dokumentem kreującym politykę 

przestrzenną miasta. 

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz 

określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

dokument sporządza się wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice 

obszaru objętego projektem 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. 
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W 2020 roku w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XVII.180.2016 

z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części miasta Mińsk 

Mazowiecki dla obszaru o powierzchni ok. 150 ha procedura pozostawała w toku jako 

kontynuacja działań  przeprowadzonych w 2019 roku, tj. zebrano wnioski inwestorów i 

mieszkańców, zawiadomiono instytucje i organy o przystąpieniu do sporządzania 

projektu planu, opracowano ekofizjografię. W trakcie roku kilkakrotnie modyfikowano i 

sprawdzano przygotowaną przez urbanistę koncepcję projektu planu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko i prognozą finansową. Z uwagi na sytuację epidemiczną 

prace się wydłużały, termin uchwalenia planu miejscowego przewidywany jest na IV 

kwartał 2021 roku. 

W 2020 roku w wykonaniu Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr X.113.2015 z 

dnia 26 października 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki (rejon cmentarza) 

jako dalsze działania zmierzające do uchwalenia planu miejscowego wykonano m.in. 

badania geologiczne na potrzeby powiększenia cmentarza komunalnego, dokonano 

także stosownych uzgodnień z odpowiednimi organami i pozyskano wymagane opinie, 

jak również przeprowadzono 2 dyskusje publiczne. Dyskusje przeprowadzono zdalnie z 

uwagi na panującą epidemię koronawirusa. Przewidywany termin uchwalenia planu 

miejscowego to czerwiec 2021 roku. 

W wykonaniu Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XI.103.2019 z dnia 30 

września 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki dla obszaru o powierzchni 4,96 ha 

obejmującego trzy tereny kolejowe zmieniono granice objęte projektem uchwały z uwagi 

na zamierzenia inwestycyjne PKP. Koncepcja projektu planu jest w trakcie opracowania. 

Przewidywany termin uchwalenia planu miejscowego to III kwartał 2021 roku.  

W 2020 roku procesowi komunalizacji poddano tylko nieruchomości drogowe. 

Skomunalizowano 83 działki o łącznej powierzchni 16,89 ha. 

W 2020 roku w użytkowaniu wieczystym pozostawało 183 nieruchomości, w dzierżawie 

88 nieruchomości lub ich części, w zasobie mienia komunalnego znajdowało się ok. 

1800 działek,  funkcjonowało ok. 5600 numerów porządkowych nieruchomości. 

W 2020 roku Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości koordynował 

uruchomienie usługi iRMK służącej do prowadzenia rejestru mienia komunalnego w 
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postaci teleinformatycznej w ramach portalu mapowego mminskmazowiecki.e-mapa.net. 

Usługa ta umożliwia przeglądanie zasobów miasta bez konieczności wizyty w Urzędzie, 

ułatwia również pracownikom merytorycznym pozyskiwanie informacji o danym terenie. 

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 2020 roku na terenie miasta funkcjonowało 5 przedszkoli miejskich, 5 szkół 

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

miasto dotowało publiczne i niepubliczne placówki oświatowe prowadzone przez osoby 

fizyczne tj. 3 przedszkola publiczne, 13 przedszkoli niepublicznych, 4 punkty 

przedszkolne i 1 szkołę podstawową.  

Rok szkolny 2019/2020 był pierwszym rokiem funkcjonowania szkół podstawowych bez 

klas gimnazjalnych. Uchwałą Nr XXVII.252.2017 z dnia 6 marca 2017 roku Rada Miasta 

Mińsk Mazowiecki dostosowała sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

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

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

uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół 

podstawowych i zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe. Podejmując uchwałę 

miasto Mińsk Mazowiecki utworzyło ośmioletnie szkoły podstawowe o pełnej strukturze 

organizacyjnej funkcjonujące w jednym budynku. Konieczne jest jednak w latach 

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

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

VIII w Szkole Podstawowej Nr 3. W roku szkolnym 2019/2020 dwa oddziały ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 i dwa oddziały ze Szkoły Podstawowej Nr 5 realizują obowiązek 

szkolny od klasy VII do VIII w Szkole Podstawowej Nr 3. W związku z funkcjonowaniem 

nowej szkoły podstawowej konieczne były dalsze inwestycje skierowane do uczniów 

młodszych, tj.: II etap budowy placu zabaw dla uczniów. 

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

z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Burmistrz Miasta jest 

obowiązany pisemnie wskazać rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkoli miejskich i 
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oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miejsce korzystania z wychowania 

przedszkolnego. Obowiązek ten Burmistrz Miasta spełnia poprzez wskazanie rodzicom 

miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych – w przypadku wystąpienia wolnych miejsc lub w przedszkolach 

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

naszym mieście zabrakło miejsca dla 21 dzieci 6-letnich oraz 16 – 5-letnich. W dniu 7 

maja 2020 roku Burmistrz Miasta ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu wychowania przedszkolnego. Pięć przedszkoli niepublicznych 

zainteresowanych udziałem w konkursie złożyło oferty. W dniu 28 maja 2020 roku 

Burmistrz Miasta powołał Komisję Konkursową do oceny ofert. Rozstrzygnięcie 

otwartego konkursu ofert nastąpiło 3 czerwca 2020 roku. Zadanie publiczne zostało 

zlecone następującym placówkom: „Domowe Przedszkole” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. 

Warszawska 74, Przedszkole Niepubliczne „Mali Giganci” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. 

Topolowa 4 lok. U1. 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 2019/2020 do wybranych w ramach konkursu przedszkoli są objęte 

powyższymi zasadami. 

W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie dzieci 6-letnie  zostały objęte obowiązkiem 

szkolnym. 23 stycznia 2016 roku weszła w życie zmiana ustawy o systemie oświaty. 

Zgodnie z nowelizacją obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. Tym samym reforma, która 

w roku szkolnym 2015/2016 się zakończyła i wszystkie sześciolatki poszły obowiązkowo 

do pierwszej klasy (poza odroczonymi) została odwrócona. W związku z tym od 1 

września 2016 roku zaistniała konieczność zapewnienia wychowania przedszkolnego dla 

większej liczby grup dzieci. Wprowadzona zmiana tj. utworzenie oddziałów 
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przedszkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych dla dzieci 6-letnich umożliwiła 

miastu przeprowadzenie rekrutacji do przedszkoli miejskich dla 3 i 4-latków. Oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych są zorganizowane na zasadach dotychczas 

funkcjonujących w przedszkolach (godziny, posiłki, zajęcia dodatkowe). W związku z 

utworzeniem Szkoły Podstawowej Nr 3, w niej również od roku szkolnego 2017/2018 

zorganizowano oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich. W roku 2019/2020 na takich 

samych zasadach organizowane było kształcenie dzieci 6-letnich. Oddziały przedszkole 

w szkołach podstawowych cieszą się dużym uznaniem wśród rodziców. Obecnie 

zauważalna jest potrzeba zwiększenia liczby oddziałów 10-godzinnych wychowania 

przedszkolnego w szkołach. Z uwagi na warunki lokalowe mińskich szkół 

zapotrzebowanie to nie może być w pełni zrealizowane. 

Liczba dzieci 

urodzonych 

w roku 2013 

(wg 

zameldowani

a) 

Liczba dzieci w wieku 6 lat faktycznie uczęszczających: 

na 10 godzin na 5 godzin 

w 

przedszkola

ch 

publicznych 

w 

przedszkolac

h 

niepubliczny

ch i  

publicznych 

prowadzony

ch przez 

osoby 

fizyczne 

w oddz. 

przedsz

k. w SP 

(w tym 

oddział 

w Sal. 

SP) 

w 

przedszkola

ch 

publicznych 

w oddziałach 

przedszkolny

ch w 

szkołach 

podstawowyc

h 

527 27  173 (w tym 

33 spoza 

miasta) 

350 (w 

tym 15 

spoza 

miasta) 

17 37 (w tym 1 

spoza 

miasta) 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że we wszystkich przedszkolach miejskich została 

wdrożona platforma 4parents. To unikalny system dla przedszkoli oparty w 100% na 

rozwiązaniach mobilnych. 4parents to darmowa aplikacja dla rodziców umożliwiająca 

innowacyjne podejście do problematyki rozliczania obecności dzieci w przedszkolu. 

Dzięki niej rodzic jest na bieżąco informowany o wszystkim co dzieje się w przedszkolu - 

obecności, opłaty, komunikaty od nauczycieli. Platforma ta umożliwiła komunikację z 
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rodzicami w czasie pandemii. W trakcie prowadzenia pracy zdalnej nauczyciele 

wykorzystywali wiele aplikacji przeznaczonych do tworzenia przystępnych i ciekawych 

zajęć dla przedszkolaków, należały do nich: platforma ,,Genially”, aplikacje: ,,Wordwall”, 

,,FlipGrid”, ,,Crop Image Online”, ,,Sen Teacher” i ,,Biteable”. Wychowawcy spotykali się 

ze swoimi podopiecznymi na platformach komunikacyjnych: Zoom, Messenger lub 

Skape prowadząc zajęcia dydaktyczne. Poza tym udostępniali dzieciom samodzielnie 

opracowane gry i zabawy interaktywne przygotowane z wykorzystaniem między innymi 

platformy ,,Learning aps”, nagrywali filmiki instruktarzowe zachęcające  do 

przeprowadzania samodzielnych doświadczeń, nagrywali bajki i przekazywali 

różnorodne ćwiczenia, jednocześnie kontrolując ich wykonanie dzięki informacji zwrotnej 

przekazywanej przez rodziców. Zajęcia zdalne były przygotowywane z dużym 

zaangażowaniem i podobały się dzieciom, które musiały odnaleźć się w tej nowej 

rzeczywistości oświatowej.  

Sieć szkół i placówek 

Analizując ogólną liczbę uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 

prowadzonych przez miasto na przestrzeni ostatnich 6 lat można zauważyć, że liczba 

dzieci w przedszkolach stopniowo wzrastała od roku szkolnego 2015/2016, w ostatnim 

roku szkolnym 2019/2020 można zaobserwować nieznaczny jej spadek.  Liczba uczniów 

w szkołach podstawowych po wzroście w latach 2013-2015 i spadku w roku szkolnym 

2016/2017 ponownie rośnie w podstawówkach. Jest to związane ze zmianami w 

systemie oświaty, likwidacją gimnazjów i powrotem klas VII i VIII do szkół 

podstawowych. Globalnie jednak liczba uczniów maleje, gdyż łączna edukacja uczniów 

w szkołach prowadzonych przez miasto trwała 9 lat (6 lat szkoła podstawowa i 3 lata 

gimnazjum), obecnie 8 lat szkoły podstawowej. 

Rok szkolny 

Przedszkole w tym 

obowiązek rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

2013/2014 1118 2535 1249 

2014/2015 990 2799 1297 

2015/2016 943 3043 1302 

2016/2017 1085 2778 1313 
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2017/2018 1169 3205 
860 (oddz. gimn. w 

SP) 

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

SP) 

2019/2020 1183 3774 - 

2020/2021 1171 3871 - 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli miejskich 

(jedno w zespole) i oddziały przedszkolne w 6 szkołach podstawowych, łącznie 51 

oddziałów, do których uczęszczało 1183 dzieci. Średnia liczba dzieci w oddziałach 

kształtowała się na poziomie 23 wychowanków.  

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich była równa liczbie dostępnych 

miejsc. Najwięcej dzieci uczęszczało do Przedszkola Miejskiego Nr 4 – 186 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 114 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 placówkach niepublicznych, publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne – 

przedszkolach (16) i punktach przedszkolnych (4) na terenie miasta liczba miejsc w roku 

szkolnym 2019/2020 wynosiła 1146. Do przedszkoli tych uczęszczało 1033 dzieci. 

Najwięcej dzieci uczęszczało do Publicznego Przedszkola „Wesoła Ciuchcia” – 241, 

przedszkole to dysponowało 250 miejscami. Drugim w kolejności było Przedszkole 

Publiczne „Michałek” – 101 dzieci (liczba miejsc – 102), a następnie Przedszkole 

Niepubliczne „Klub Malucha” – 91 dzieci (liczba miejsc – 94). Najmniej dzieci w roku 

szkolnym 2019/2020 uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola Montessori „Delfinek” 

– 21 (liczba miejsc – 31). W przypadku przedszkoli: „Kleksik”, „Mali Giganci”, „Nasza 

Akademia”, „TIK-TAK”  i punktów przedszkolnych „Sportowe Maluchy” i „Domowe Nutki” 

liczba dzieci uczęszczających była równa liczbie dostępnych miejsc. 

W roku szkolnym 2019/2020 na terenie miasta funkcjonowało 6 szkół podstawowych 

prowadzonych przez miasto Mińsk Mazowiecki oraz Miejska Szkoła Artystyczna. Łącznie 

do wszystkich szkół podstawowych w ramach 168 oddziałów uczęszczało 3773 uczniów, 
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a do Miejskiej Szkoły Artystycznej w ramach 11 oddziałów 257 uczniów. Średnia liczba 

uczniów w oddziałach szkół podstawowych kształtowała się na poziomie 23 

wychowanków. Oddziały integracyjne funkcjonowały przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 76 

uczniów, Szkole Podstawowej Nr 4 – 18 uczniów, Szkole Podstawowej Nr 6 – 138 

uczniów. Najwięcej uczniów uczęszczało do Szkoły Podstawowej Nr 2 – 767, następnie 

do Szkoły Podstawowej Nr 1 - 729 i Szkoły Podstawowej Nr 4 – 682, zaś najmniej do 

Szkoły Podstawowej Nr 3 – 398 uczniów (jest to spowodowane zakończeniem nauki klas 

gimnazjalnych i jednocześnie brakiem oddziałów na każdym poziomie szkoły 

podstawowej).   

 

Przedszkola 

Szkoła Podstawowa z 

oddziałami rocznego 

przygotowania 

MSA 

2018/201

9 

2019/202

0 

2018/201

9 

2019/202

0 

2018/201

9 

2019/202

0 

Liczba uczniów 838 841 4063 4115 253 257 

Liczba 

oddziałów 
37 37 177 182 11 11 

Liczba etatów 

nauczycielskic

h 

82,02 83,15 395,08 439,07 31,85 31,24 

Liczba etatów 

administracji 
10,52 9,17 27,23 28,48 3,75 3,75 

Liczba etatów 

obsługi 
65,24 67,89 117,13 129,11 11,25 11,25 

Uczniowie na 

oddział 
22,65 22,73 22,95 22,61 23 23,36 

Etaty 

nauczycielskie 

na oddział 

2,22 2,25 2,23 2,41 2,9 2,84 

Uczniowie na 

etat 

nauczycielski 

10,22 10,11 10,28 9,37 7,94 8,23 
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Uczniowie na 

etat 

administracji 

79,66 91,71 149,21 144,49 67,47 68,53 

Uczniowie na 

etat obsługi 
12,84 12,39 34,69 31,87 22,49 22,84 

W związku z okresem zawieszenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych od 23 

marca do 26 czerwca 2020 roku w szkołach prowadzono zdalne nauczanie. 

Wychowawcy przygotowali raporty dotyczące dostępności uczniów do Internetu i sprzętu 

potrzebnego do nauki. W sytuacji jakichkolwiek ograniczeń placówki podejmowały 

działania, które miały umożliwić uczniom korzystanie z oferty edukacyjnej (wypożyczenie 

laptopów). W ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji  "Zdalna szkoła" placówki otrzymały 

laptopy, które zostały wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom, głównie kl. IV-

VIII. Aby odpowiednio przygotować kadrę do nowego sposobu nauczania, 

zorganizowano szkolenia on-line dotyczące obsługi platformy Office 365 i platformy 

classroom. Nauczyciele i wychowawcy kontaktowali się z uczniami oraz rodzicami 

poprzez komunikator dziennika elektronicznego oraz aplikację, a w indywidualnych 

przypadkach również przy użyciu telefonu. Nauczyciele przygotowywali zakres treści 

nauczania, który uwzględniał realizację podstawy programowej. Lekcje zdalne odbywały 

się zgodnie z planem zajęć, który uwzględniał: możliwości psychofizyczne uczniów, 

zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, łączenie nauczania z użyciem komputera i bez jego 

użycia oraz równomierne obciążenie uczniów. Naukę realizowano z wykorzystaniem 

materiałów rekomendowanych przez MEN i innych źródeł ogólnodostępnych w 

Internecie. Na czas realizowania zajęć w formie nauczania zdalnego dokonano zmian w 

wewnątrzszkolnym systemie oceniania, tak aby w czytelny sposób i przy uwzględnieniu 

możliwości psychofizycznych uczniów, dokonywać monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów. 

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku przeprowadzony został egzamin ósmoklasisty. 

Egzamin składał się z 3 części. W części pierwszej ósmoklasiści rozwiązywali zadania z 

języka polskiego, w części drugiej zadania z matematyki, a w części trzeciej egzaminu 

zadania z wybranego języka obcego nowożytnego. Zadania we wszystkich arkuszach 

sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z 

zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych, określone w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w arkuszach 
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egzaminacyjnych odnosiły się również  do wymagań przypisanych do wcześniejszych 

etapów edukacyjnych, w tym podstawy programowej z 2012 roku dla I i II etapu 

edukacyjnego. Pomimo trudnego czasu wynikającego z pandemii i konieczności nauki 

zdalnej uczniowie osiągnęli w większości szkół wyniki powyżej średniej.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 

 Język polski Matematyka Język angielski 

Polska 59 46 54 

Województwo 

Mazowieckie 

62,1 50,6 59,32 

Powiat Miński 61,19 49,17 57,58 

Miasto Mińsk 

Mazowiecki 

61,36 52,42 61,61 

 

stanin Język polski Matematyka Język angielski 

1 najniższy 9-39 11-25 14-26 

2 bardzo niski 40-47 26-31 27-33 

3 niski 48-52 32-36 34-39 

4 niżej średni 53-56 (SP1) 37-41 40-46 

5 średni 57-60  (SP4) 42-46 (SP1) 47-53 

6 wyżej średni 61-64 (SP6) 47-51 (SP3) 54-60 (SP1, SP6) 

7 wysoki 65-68 (SP3, SP5) 52-57 (SP4, SP6) 61-68 (SP3, SP4, 

SP5) 

8 bardzo wysoki 69-73 (Salezjanie) 58–66  (SP2, SP5) 69-80 (SP2) 

9 najwyższy 74-89 (SP 2) 67–95 (Salezjanie) 81-98 

(Salezjanie) 

Kadra nauczycielska 

W roku szkolnym 2019/2020 w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 

Mińsk Mazowiecki pracowało około 554 nauczycieli, z czego 60 % stanowili nauczyciele 

dyplomowani, 18,59 % nauczyciele mianowani i 14,44% nauczyciele kontraktowi. 

Najwięcej nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze było w Szkole Podstawowej Nr 

1 - 69 osób, a następnie w Szkole Podstawowej Nr 2 – 66 osób, zaś najmniej w Szkole 

Podstawowej Nr 3 – 45 osób. W przypadku przedszkoli, najwięcej nauczycieli 
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zatrudnionych było w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – 21 osób, a najmniej w Przedszkolu 

Miejskim Nr 2 – 7 nauczycieli. Najwięcej nauczycieli dyplomowanych pracowało w 

Szkole Podstawowej Nr 2 – 61 oraz w Przedszkolach Miejskich Nr 1 i Nr 3 – po 11. 

Placówka 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

Procent 

niepełnozatrudniony

ch 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Przedszkole Miejskie 

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

Przedszkole Miejskie 

Nr 2 
7 7 1 0,5 12,5 11,28 

Przedszkole Miejskie 

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

Przedszkole Miejskie 

Nr 4 
21 21 7 5,77 25 21,55 

Przedszkole Miejskie 

Nr 5 
12 12 2 0,85 14,29 6,61 

Przedszkole Miejskie 

Nr 6 
12 12 4 1,54 25 11,37 

Szkoła Podstawowa Nr 

1 
69 69 12 5,44 14,81 7,31 

Szkoła Podstawowa Nr 

2 
66 66 15 6,63 18,52 9,13 

Szkoła Podstawowa Nr 

3 
45 45 11 5,69 19,64 11,22 

Szkoła Podstawowa Nr 

4 
62 74,4 4 1,1 6,06 1,46 

Szkoła Podstawowa Nr 

5 
48 48 17 10,53 26,15 17,99 

Szkoła Podstawowa Nr 

6 
61 75,45 18 9,58 22,78 11,27 
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Miejska Szkoła 

Artystyczna 
17 17 19 14,33 52,78 67,18 

Razem 440 465,85 114 62,95 20,58 11,9 

Warto podkreślić, zwłaszcza biorąc pod uwagę nałożone przez przepisy prawa liczne 

zadania dotyczące organizowania i udzielania uczniom w przedszkolach, szkołach i 

placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz bardzo dużą liczbą uczniów z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, że uczeń w każdej placówce szkolnej 

ma zapewnioną opiekę specjalistów takich jak: psycholog, pedagog i logopeda w 

szkołach podstawowych i przedszkolach oraz innych specjalistów zatrudnionych do 

zajęć rewalidacyjnych. 

Inwestycje i zarządzanie mieniem szkolnym 

Każdego roku inwestycje oświatowe to znacząca część wydatków budżetu miasta. W 

roku szkolnym 2012/2013 na inwestycje oświatowe wydatkowano 7.426.275,94 zł. W 

roku szkolnym 2013/2014 wydatkowano 1.761.842,35 zł, w roku szkolnym 2014/2015 – 

6.259.676,60 zł, w roku szkolnym 2015/2016 – 11.718.788,33 zł. W roku szkolnym 

2016/2017 była to kwota 10.464.052,60 zł,  w roku szkolnym 2017/2018 kwota 

4.215.032,29 zł, w roku szkolnym 2018/2019 kwota 1.590.194,43 zł, a w 2019/2020 – 

1.745.140,57 zł. Przeważająca część wydatków w roku szkolnym 2019/2020 została 

poniesiona na budowę przedszkola miejskiego na terenie Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 1. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31 maj 2021 roku. 

Całość inwestycji zostanie sfinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

ramach pożyczki JESSICA 2 na realizację projektu rewitalizacyjnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. Budowa nowego budynku przedszkola jest inwestycją bardzo oczekiwaną i 

niezbędną w związku ze złym stanem technicznym obecnego budynku. 

W ramach inwestycji realizowanych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 

2019/2020 należy wymienić: 

1) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – zakup i montaż nowych szaf do biblioteki 

przedszkolnej, malowanie sekretariatu, wymianę biurek i szaf na dokumenty, 
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2) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 – malowanie pomieszczeń kuchennych i klatki 

schodowej przykuchennej, generalny remont gabinetu logopedy, wymianę paneli 

podłogowych w szatni przedszkolnej, 

3) w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – odnowienie 3 sal lekcyjnych, remont łazienki, 

wymianę skrzyń kwiatowych, 

4) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – remont sali grupy II,  

5) w Szkole Podstawowej Nr 1 – cyklinowanie i lakierowanie podłóg w 4 salach 

lekcyjnych, malowanie wyznaczonych sal i pomieszczeń kuchni,  

6) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – remont piwnic, korytarza sali 

gimnastycznej i sali nr 203 w Szkole Podstawowej Nr 2, remont kanalizacji 

deszczowej i odwodnienia budynku  szkoły, remont gabinetu stomatologa i 

poczekalni, wymianę podestu na trybunie sportowej,  

7) w Szkole Podstawowej Nr 3 – remont dolnego korytarza, remont sali lekcyjnej, 

gabinetu pielęgniarki, dachu nad świetlicą szkolną, 

8) w Szkole Podstawowej Nr 4 – malowanie pomieszczeń, ułożenie podłogi w 

księgowości, naprawę systemu alarmowego i klimatyzacji, 

9) w Szkole Podstawowej Nr 5 – wykonanie przepustów wentylacyjnych, naprawę 

kamer, remont pomieszczeń sanitarnych, wymianę elementów na placu zabaw, 

naprawę bramy, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach 

sanitarnych,  

10) w Szkole Podstawowej Nr 6 – remont korytarza na II piętrze oraz odnawianie 

ścian w gabinecie psychologa, remont schodów na zewnątrz budynku szkoły, 

wyposażenie gabinetu psychologa, zakup pomocy dydaktycznych do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych, 

11) w Miejskiej Szkole Artystycznej – cyklinowanie i lakierowanie podłogi oraz 

malowanie ścian w jednej sali, wykonanie badania sali koncertowej pod kątem 

pyłów zawartych w powietrzu. 

Projekt „Torami nowej edukacji” 

Od 2019 r w mińskich szkołach podstawowych: SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5, SP 

Nr 6 i ZSP Nr 1 trwa realizacja projektu „Torami nowej edukacji - wykształcenie, 

kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska 

Mazowieckiego”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.769.031,11 zł w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś 
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Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.   

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

1000 uczniów szkół podstawowych z terenu miasta oraz zwiększenie jakości nauczania 

prowadzonego w w/w placówkach poprzez:  

 realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających, 

 stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez doposażenie 

pracowni nauk przyrodniczych w szkołach, 

 zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez 

doposażenie szkół w sprzęt TIK,  

 zwiększenie kompetencji zawodowych 157 nauczycieli z zakresu włączania 

narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności 

uniwersalnych u uczniów.  

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: języka 

angielskiego, matematyki, przyrody (klasy I-III), nauk przyrodniczych – biologii, chemii, 

geografii, fizyki (klasy IV-VIII), zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami. W ramach zajęć 

rozwijających: angielski, niemiecki, matematyka, informatyka, przyroda, nauki 

przyrodnicze.  

W ramach doposażenia pracowni nauk przyrodniczych do nauczania metodą 

eksperymentu zostaną zakupione pomoce wskazane indywidualnie przez każdą szkołę 

m.in.: laboratorium mobilne, mobilne planetarium, mikroskopy, wideomikroskopy, 

zestawy do doświadczeń, modele np. układu słonecznego, neuronu, mitozy, szkieletu 

człowieka, układu krwionośnego, ucha, czaszki itp. W ramach wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu, szkoły zostaną doposażone w sprzęt 

komputerowy m.in.: tablice interaktywne, projektory, tablety, laptopy, drukarki, 

urządzenia wielofunkcyjne, głośniki, oprogramowanie. 

Zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 

uczniów zostaną zrealizowane w formie blended learnigu (zajęcia w formie mieszanej - 

zajęcia stacjonarne i praca na mobilnej platformie): kurs rozwijania 6 umiejętności 

uniwersalnych; zajęcia psychoedukacyjne - budowanie zespołów; zajęcia kreatywnego i 

twórczego myślenia - Młody kreator; zabawy psychoedukacyjne rozwijające odbieranie 

informacji w sposób rysunkowy i obrazkowy, warsztaty CYM (praca z obrazem, 

rysunkiem i symbolem);  zajęcia z robotyki i informatyki z wykorzystaniem klocków LEGO 

– IROBOT; kurs ICT – obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych do nauki; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 113



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni; szkolenie Młody inżynier; trening 

zapobiegania agresji. Projekt będzie realizowany do 2022 roku.   

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 14 niepublicznych żłobków i 1 klub dziecięcy, które 

figurują w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Opiekę nad dziećmi sprawuje również 

3 dziennych opiekunów zgłoszonych w Wykazie dziennych opiekunów. 

Wpisu do rejestru/wykazu dokonuje Burmistrz Miasta na podstawie wniosku złożonego 

przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniający 

dziennego opiekuna wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu 

Informatyczno – Usługowego Emp@tia. W 2020 roku do Rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych zostały wpisane 3 nowe placówki. 

Żłobki funkcjonujące na terenie miasta dysponowały 389 miejscami dla dzieci. Wg stanu 

na dzień 31 grudnia 2020 roku, do żłobków zapisanych było 312 dzieci. Największą 

liczbą miejsc – 69 dysponował Niepubliczny Żłobek „Michałek”, a następnie Żłobek 

„Jacek i Agatka” – 46 miejsc. Liczba dzieci zapisanych do poszczególnych placówek była 

mniejsza niż liczba dostępnych miejsc. Najwięcej dzieci korzystało z opieki w Żłobku 

„Jacek i Agatka” - 46, a najmniej w Niepublicznym Żłobku Montessori „Delfinek” – 7. Klub 

Dziecięcy „Tik-Tak” funkcjonujący na terenie miasta przy ul. Górki 18A dysponował 15 

miejscami dla dzieci i wszystkie miejsca były zajęte. 

Dzienni opiekunowie, zgodnie z art. 38 ust.1 pkt 1a ustawy o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3, za pisemną zgodą rodziców sprawowali opiekę łącznie nad 23 dzieci. U 2 

dziennych opiekunów liczba dzieci objętych opieką wynosiła maksymalną ilość, tj. po 8 

dzieci (łącznie 16). Zatrudnieni oni zostali przez 2B s.c Justyna Bogdanowicz, Anna 

Budkiewicz. Trzeci dzienny opiekun miał pod swoją opieką 7 dzieci i zatrudniony został 

przez Funny Kids Sp z o.o.  

Uchwała Nr XXXVI.339.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 

roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych 

opiekunów oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny 
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rachunek na terenie miasta Mińsk Mazowiecki ustaliła dotację celową w kwocie 400 zł na 

dzieci zamieszkałe w mieście Mińsk Mazowiecki. W roku 2020 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 2019 roku 

wypłacone zostało 1.106.400 zł dotacji celowej z budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 

podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz dziennego opiekuna. W roku 2020 

kwota ta wyniosła 1.316.000 zł i przeznaczona została na żłobki, kluby dziecięce oraz 

dziennych opiekunów. 

C. POMOC SPOŁECZNA 

Liczbę rodzin i osób objętych działaniami systemu pomocy społecznej w Mińsku 

Mazowieckim w 2020 roku przedstawiają poniższe tabele: 

 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 

którym decyzją 

przyznano 

świadczenie 

 

Liczba 

rodzin 

 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę, 

liczbę oraz źródło finansowania) 

 

 

864 

 

 

622 

 

 

1286 

w tym:  

świadczenia pieniężne 

 

573 

 

554 

 

1153 

świadczenia niepieniężne 356 250 680 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych bez względu na 

ich rodzaj, formę i liczbę 

 

7 

 

4 

 

14 

Pomoc udzielona w postaci pracy 

socjalnej - ogółem 

 

X 

 

478 

 

1027 
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Praca socjalna 

prowadzona w 

oparciu o: 

Liczba kontraktów 

socjalnych/ 

projektów socjalnych 

Liczba osób objętych 

kontraktami 

socjalnymi/projektami 

socjalnymi 

kontrakt socjalny 12 12 

projekt socjalny 5 167 

Dominującymi powodami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi prawidłowe 

funkcjonowanie osób i rodzin jest długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego oraz alkoholizm.  

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

 

Liczba rodzin 

 

Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 283 499 

Bezdomność   17 17 

Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym:  

wielodzietność  

68 

29 

320 

166 

Bezrobocie 264 579 

Niepełnosprawność  203 352 

Długotrwała lub ciężka choroba 298 497 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego w tym: 

Rodziny niepełne 

Rodziny wielodzietne 

192 

 

116 

34 

576 

 

350 

179 

Przemoc w rodzinie 10 25 

Alkoholizm 88 126 

Narkomania 10 16 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

opuszczeniu zakładu karnego 

21 35 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

4 14 

Zdarzenie losowe 8 22 
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Na przestrzeni 3 ostatnich lat, widać że zmieniają się dominujące powody przyznawania 

pomocy społecznej. W 2018 i 2019 roku było to ubóstwo, a w 2020 roku długotrwała lub 

ciężka choroba. Można także zaobserwować spadek liczby rodzin, dla których powodem 

przyznania świadczeń z pomocy społecznej były: bezrobocie (spadek o 31 rodzin w 

stosunku do roku 2018), alkoholizm (spadek o 18 rodzin w stosunku do roku 2018), 

przemoc w rodzinie (spadek o 8 rodzin w stosunku do roku 2018) czy bezradność w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w 

przypadku rodzin niepełnych (spadek o 24 rodziny w stosunku do roku 2018).  

1. Świadczenia pieniężne i w naturze z pomocy społecznej 

1) Zasiłek stały 

Zasiłki stałe w 2020 roku otrzymało 135 osób, w tym: 112 to osoby samotnie 

gospodarujące, a 25 to osoby pozostające w rodzinie. Ogólna liczba udzielonych 

świadczeń tego typu wyniosła 1353 na kwotę 673.979 zł, w tym 1114 świadczeń 

wypłaconych zostało osobom samotnym na kwotę 592.023 zł i 244 wypłaconych osobom 

w rodzinie na kwotę 81.956 zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek wydatków o 

56.763 zł oraz spadek liczby beneficjentów o 4 osoby. 

2) Zasiłek okresowy 

W 2020 roku 12 osobom wypłacono 37 zasiłków okresowych na kwotę 17.466 zł. W 

stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost wydatków o 2679 zł oraz spadek liczby 

beneficjentów o 5 osób.  

3) Zasiłek celowy 

W 2020 roku na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 818.993 zł. Ogółem z tej formy 

pomocy skorzystało 520 rodzin. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek wydatków o 

121.624 zł oraz spadek o 9 liczby rodzin korzystających z pomocy. 

4) Dożywianie dzieci 

W 2020 roku łączna liczba dożywianych dzieci wyniosła 184, w tym liczba dzieci 

dożywianych w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

wyniosła 131, a 53 dzieci żywionych było poza programem. Wydatki na realizację tego 

zadania ogółem wyniosły 132.004,59 zł. Zrealizowano również pomoc dla 5 dzieci na 

łączną kwotę 893 zł bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i 

wydawania decyzji administracyjnej. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek 

wydatków o 70.083,41 zł oraz spadek liczby świadczeniobiorców o 195 osób. 
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5) Kierowanie do domów pomocy społecznej 

W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 31 mieszkańców miasta Mińsk 

Mazowiecki. Roczny koszt ich pobytu w placówkach w roku 2020 wyniósł 1.022.708 zł. 

Jest to wzrost wydatków o 22.117 zł w stosunku do roku 2019. 

6) Usługi opiekuńcze 

W 2020 roku usługi opiekuńcze świadczyło 12 opiekunek środowiskowych zatrudnionych 

w Ośrodku, których zadaniem było: udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb, zapewnienie podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacja według wskazań 

lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługami opiekuńczymi objęto 50 

mieszkańców miasta na łączną kwotę 377.631 zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił 

wzrost wydatków o 115.188 zł oraz wzrost liczby świadczeniobiorców o 1 osobę. W 

trakcie trwania epidemii Covid-19 usługi opiekuńcze realizowane były w ograniczonym 

zakresie, w formie nieodpłatnych zakupów dla podopiecznych. Do końca grudnia 2020 

roku zmarło 4 podopiecznych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku usługi świadczone były w 

33 środowiskach. 

7) Sprawienie pogrzebu 

W 2020 roku Ośrodek sprawił pogrzeb 3 osobom. Koszt pogrzebów wyniósł łącznie 5803 

zł. Jest to spadek wydatków w stosunku do roku 2019 o 3367 zł. W 2019 roku Ośrodek 

sprawił pogrzeb 4 osobom bezdomnym. 

8) Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

W okresie wakacji w 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w 

pokryciu kosztów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Organizatorem 

wypoczynku w Lubiatowie był Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Mazowsze Mińsk 

Mazowiecki. W okresie ostatnich kilku lat obserwowany jest znaczny spadek liczby dzieci 

korzystających z wypoczynku letniego. W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 6 

dzieci na kwotę 6300 zł. W stosunku do roku 2019 jest to spadek liczby dzieci o 13,a 

wydatków o 13.650 zł. 

9) Jadłodajnia dla potrzebujących 

W roku 2020 z jadłodajni skorzystało 47 osób, które spożyły łącznie 6977 posiłków. W 

stosunku do roku 2019 nastąpił spadek liczby osób korzystających z jadłodajni o 2 osoby 

oraz liczby wydanych posiłków o 1323. 
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10) Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych 

W ciągu całego 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 20 osób. Osoby te skorzystały 

z 1231 posiłków, terapii zajęciowej oraz innych form aktywności. W stosunku do roku 

2019 nastąpił  wzrost liczby uczestników o 4 osoby oraz liczby wydanych posiłków o 

1183. 

11) Realizacja pracy socjalnej 

W 2020 roku pracą socjalną objęte były 472 rodziny, 1027 osób w tych rodzinach. W 

stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost o 163 rodziny i o 373 osoby w rodzinach. 

12) Bezdomność w mieście Mińsk Mazowiecki 

W 2020 roku do schronisk i noclegowni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 

decyzją administracyjną 17 osób (o 8 osób mniej niż w 2019 roku). Na ten cel została 

wydatkowana kwota 99.287 zł (wzrost wydatków o 34.471 zł w stosunku do roku 2019).  

13) Wolontariat 

W Ośrodku działa Wolontariat. W 2020 roku pracę w charakterze wolontariusza 

świadczyło 7 osób. Praca świadczona była w zakresie przy dystrybucji żywności w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 FEAD oraz przy 

realizacji Programu Wspieraj Seniora.  

14) Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych  

W 2020 roku wydano 70 decyzji umożliwiających korzystanie z bezpłatnych usług 

publicznej służby zdrowia. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek o 4 decyzje. 

15) Stypendia szkolne 

W roku szkolnym 2020/2021 120 uczniom mińskich szkół wypłacono stypendium szkolne 

na łączną kwotę 103.134,35 zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek wydatków na 

to zadanie o 32.958,58 zł oraz spadek liczby uczniów, którym wypłacane jest stypendium 

o 22 osoby.  

16) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, Podprogram 2019 rok 

W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dystrybuował żywność dla 467 

osób. Łącznie wydano 2250 paczek żywnościowych o wadze 23,1 tony.  

17) Konsultacje psychologiczne 
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W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył pomoc psychologiczną dla 

mieszkańców miasta w miejscu ich zamieszkania i w Ośrodku. Z pomocy skorzystało 

121 osób,  przeprowadzono 643 konsultacje. 

18) Zespół Interdyscyplinarny 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 roku przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1 Suma wszystkich aktualnie prowadzonych procedur na dzień 

31.12.2020 r. 

31 

2 Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego  9 

3 Liczba szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego 2 

4 Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przez przedstawicieli 

poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę w 2020 

roku: 

 

OGÓŁEM 170 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 5 

Policja 59 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 

Oświata 6 

Ochrona zdrowia 0 

5 Liczba Niebieskich Kart A, które zostały założone ponownie w 

2020 roku w toku trwania tej samej procedury  

9 

6 Liczba powołanych Grup Roboczych w 2020 roku 53 

7 Liczba prowadzonych procedur z 2019 roku 32 

8 Liczba spotkań Grup Roboczych  184 

9 Liczba zakończonych procedur z 2019 roku 30 

10 Liczba zakończonych procedur z 2020 roku 41 

11 Liczba wydanych skierowań na zajęcia korekcyjno – edukacyjne 

dla sprawców przemocy 

3 

12 Osoby, którym zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia 0 

13 Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

0 

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

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

0 
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15 Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/grupę 

roboczą zawiadomień do organów ścigania (policji, prokuratury) o 

popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem przemocy w 

rodzinie 

0 

19) Działalność Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” 

Klub Integracji Społecznej (KIS) „Aktywni” działa w strukturze Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim od dnia 11 marca 2013 roku na podstawie 

Uchwały Nr XXVII/280/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. KIS „Aktywni” został wpisany 

do Rejestru klubów integracji społecznej województwa mazowieckiego pod numerem 11 

od dnia 8 kwietnia 2013 roku. Głównym zadaniem klubu jest reintegracja społeczna i 

zawodowa osób długotrwale bezrobotnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, 

korzystających z pomocy społecznej, poprzez działania mające na celu podniesienie 

kwalifikacji zawodowych, poprawę sytuacji życiowej uczestników oraz ich rodzin. 

Reintegracja społeczna jest rozumiana jako działania mające na celu odbudowanie i 

podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról 

społecznych w miejscu zamieszkania. Reintegracja zawodowa to działania mające na 

celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na 

rynku pracy.  

W roku 2020 w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” prowadzone 

były prace społecznie użyteczne na zasadach określonych w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. Na podstawie 

Uchwały Nr XV.157.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 stycznia 2020 roku 

przyjęto roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 

2020 roku na terenie miasta Mińsk Mazowieckim.  

Prace społecznie użyteczne są wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie skierowania przez 

powiatowy urząd pracy. Prace te wykonywane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 

godzin miesięcznie, bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości 8,50 zł za 

godzinę pracy. Kwota świadczenia podlegała waloryzacji z dniem 1 czerwca o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku. Prace 

społecznie użyteczne obejmują prace porządkowe na terenie miasta w obiektach 

użyteczności publicznej. Osoba bezrobotna jest zobowiązana do wykonywania prac 

społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez kierownictwo 
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obiektów użyteczności publicznej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne 

zachowuje status osoby bezrobotnej w okresie wykonywania prac. Osoba, która nie 

zgłosiła się lub nie zgodziła się na podjęcie prac społecznie użytecznych traci status 

osoby bezrobotnej. Instrument ten jest cennym narzędziem aktywizacji społeczno-

zawodowej. Prace takie dają możliwość kontaktu z potencjalnymi pracodawcami lub 

odnowienia kontaktów społecznych. Prace społecznie użyteczne mają na celu 

aktywizację oraz motywację osób bezrobotnych do podjęcia pracy, a także do 

wprowadzenia regularnego i systematycznego schematu dnia. 

W 2020 roku łącznie do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 16 osób 

bezrobotnych. 1 z tych osób uzyskała prawo do emerytury, 1 porzuciła pracę bez 

uzasadnienia, 1 osoba podjęła pracę zarobkową. Ostatecznie prace społecznie 

użyteczne zakończyło 12 osób. Wypracowano łącznie 4365 godzin.  

Prace społecznie użyteczne wykonywane były w Miejskim Domu Kultury (7 osób), 

Muzeum Ziemi Mińskiej (4 osoby), Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (2 osoby), 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (3 osoby). Szczególnie ważnym elementem była 

realizacja tych prac w rodzinach dzieci chorych, beneficjentów świadczenia „Za życiem”. 

Ogólny koszt prac społecznie użytecznych w 2020 roku wyniósł 44.774,90 zł. Koszty 

organizacji prac społecznie użytecznych finansowane są z dwóch źródeł. 60% kwoty 

refunduje Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ze środków Funduszu Pracy, 

natomiast 40% kosztów stanowi udział miasta.  

20) Liczba wydanych decyzji administracyjnych 

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 11.162 decyzje 

administracyjne.  

2. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne 

1) Dodatki mieszkaniowe 

W 2020 roku naliczono 2936 dodatków mieszkaniowych na kwotę 596.934 zł, wydano 

539 decyzji. W stosunku do roku 2019 naliczono o 108 dodatków więcej oraz 

wydatkowano o 34.701 zł więcej. 

2) Dodatki energetyczne 

W 2020 roku naliczono 396 dodatków energetycznych na kwotę 5393 zł, wydano 98 

decyzji. W stosunku do roku 2019 naliczono o 28 dodatków mniej oraz wydatkowano o 

150 zł więcej. 
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3) Świadczenia rodzinne 

a) zasiłek rodzinny 

W 2020 roku naliczono 18.288 zasiłków na ogólną kwotę 2.076.844,62 zł (spadek o 3119 

zasiłków oraz wydatków o kwotę 330.976,77 zł w stosunku do roku 2019) oraz dodatków 

do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

 urodzenia dziecka - naliczono 91 dodatków na kwotę 61.903,12 zł (spadek o 16 

dodatków oraz wydatków o kwotę 20.190,70 zł w stosunku do roku 2019), 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - naliczono 

613 dodatków na kwotę 236.470,24 zł (spadek o 159 dodatków oraz wydatków o 

kwotę 54.981 zł w stosunku do roku 2019), 

 samotnego wychowywania dziecka - naliczono 981 dodatków na kwotę 

182.029,67 zł (spadek o 70 dodatków oraz wydatków o kwotę 14.464,71 zł w 

stosunku do roku 2019), 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - naliczono 946 dodatków 

na kwotę 98.057,97 zł (liczba dodatków spadła o 42, spadek wydatków o kwotę 

2377,94 zł w stosunku do roku 2019), 

 rozpoczęcia roku szkolnego - naliczono 1781 dodatków na kwotę 104.479,07 zł 

(spadek o 353 dodatki oraz wydatków o kwotę 9822,87 zł w stosunku do roku 

2019), 

 podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - naliczono 329 

dodatków na kwotę 23.190,86 zł (wzrost o 118 dodatków oraz wzrost wydatków o 

kwotę 8436,72 zł w stosunku do roku 2019), 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - naliczono 2859 dodatków na 

kwotę 266.668,37 zł (spadek o 145 dodatków oraz wydatków o kwotę 12.200,58 

zł w stosunku do roku 2019), 

 świadczenia rodzicielskie – wydano 136 decyzji, naliczono 1094 świadczenia na 

kwotę 988.653,90 zł, 

 świadczenie „Za życiem” – wydano 4 decyzje, naliczono – 4 świadczenia na 

kwotę 16.000 zł, 

b) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - naliczono 247 zapomóg na 

kwotę 247.000 zł (spadek o 82 świadczenia oraz spadek wydatków o kwotę 

82.000 zł w stosunku do roku 2019), 

c) świadczenie pielęgnacyjne - naliczono 1703 świadczenia na kwotę 3.099.791 zł 

(wzrost o 159 świadczeń oraz wydatków o kwotę 667.309,60 zł w stosunku do 

roku 2019), 
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d) zasiłek dla opiekuna – w 2020 roku nie naliczono żadnego zasiłku dla opiekuna 

(w 2019 roku naliczono 2 zasiłki na kwotę 1240 zł),  

e) specjalny zasiłek opiekuńczy - naliczono 186 zasiłków, na kwotę 115.020,70 zł 

(spadek o 42 zasiłki oraz wydatków o kwotę 25.444 zł w stosunku do roku 2019), 

f) zasiłek pielęgnacyjny - naliczono 8443 zasiłki na kwotę 1.809.915,38 zł (wzrost o 

87 zasiłków oraz wydatków o kwotę 234.078,88 zł w stosunku do roku 2019). 

Ogółem w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1775 decyzji. Jest to spadek o 612 

decyzji w stosunku do roku 2019. 

4) Fundusz alimentacyjny 

W 2020 roku naliczono 3258 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1.366.293 

zł, wydano 217 decyzji. Ponadto w 2020 roku po wszczęciu postępowań wydano 10 

decyzji uznających dłużnika za uchylającego się od płacenia zobowiązań oraz podjęto 

ogółem 1205 działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na koniec 2020 roku łączny 

stan należności wraz z odsetkami od dłużników alimentacyjnych wynosił 22.584.850,62 

zł, spłacone wraz z odsetkami – 4.517.914,80 zł, pozostało do spłaty – 18.078.990,15 zł. 

W powyższych sprawach złożono 210 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa z art. 

209 Kodeksu karnego, z czego 33 wnioski zostały umorzone przez Prokuraturę 

Rejonową, a 35 przez Komendę Powiatową Policji, łącznie umorzono 68 wniosków. 

5) Świadczenia wychowawcze 

W 2020 roku wypłacono 104.821 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 

52.158.585,80 zł dla 9234 dzieci. 

6) Świadczenie  Dobry Start 

Rządowy Program „Dobry Start” jest realizowany na podstawie rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry Start”. W 2020 roku wypłacono 5410 świadczeń z w/w 

programu na łączną kwotę 1.622.400 zł. 

D. 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 
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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 (MBP) w Mińsku Mazowieckim jest samorządową instytucją 

kultury utworzoną uchwałą Nr XXVII/188/92 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z 

dnia 27 października 1992 roku, jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego 

przez miasto Mińsk Mazowiecki i posiada osobowość prawną. Miejska Biblioteka 

Publiczna w Mińsku Mazowieckim składa się z biblioteki głównej przy ul. Piłsudskiego 1A 

oraz jednej filii bibliotecznej (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 12 bibliotekami gminnymi powiatu mińskiego. W ramach powierzenia obowiązków 

biblioteka zajmuje się również działalnością administracyjną i gospodarczą polegającą 

na zarządzaniu budynkiem współużytkowanym z Biblioteką Pedagogiczną. 

Misją biblioteki jest stworzenie płaszczyzny kulturowej, w której promocja książki i 

czytelnictwa opiera się na nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązaniach, z 

zachowaniem szacunku dla tradycji. Biblioteka jest miejscem otwartym na wszelkie 

inicjatywy mieszkańców i lokalnych instytucji co sprawia, że aktywnie uczestniczy w 

życiu społeczno-kulturowym miasta i powiatu. Dzięki wszechstronności podejmowanych 

działań, biblioteka jest chętnie odwiedzana przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

Placówka ta służy również upowszechnianiu wiedzy i nauki, a także dba o sprawne 

funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu. 

Rok 2020 z powodu epidemii COVID-19 i narodowej kwarantanny bardzo ograniczył 

działalność biblioteczną i kulturalną. Utrudniona była organizacja pracy. W okresach 

zamkniętych dla użytkowników (marzec, kwiecień, listopad) odbywały się prace 

porządkowe, selekcja zaczytanych i nieaktualnych materiałów bibliotecznych, 

inwentaryzacja księgozbioru (skontrum), remonty i reorganizacja przestrzeni. 

Bibliotekarze podnosili swoje kompetencje poprzez szkolenia online i webinaria, 

poszukiwali funduszy zewnętrznych i pisali wnioski. 
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Zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów biblioteka główna oraz filia były zamknięte 

dla użytkownika od 12 marca do 7 maja 2020 roku oraz od 7 do 29 listopada 2020 roku. 

W pozostałych miesiącach obie placówki były otwarte dla czytelnika ale bez wolnego 

dostępu do półek. Czasowo niedostępne były niektóre pomieszczenia: Gralnia, Czytelnia 

Oddziału dla Dzieci oraz stanowiska komputerowe. Ograniczone były usługi 

reprograficzne, odsłuchy winyli i dostęp do gier planszowych, sprzedaż kawy oraz 

czytelnia czasopism. Biblioteka nie organizowała stacjonarnie żadnych wydarzeń 

kulturalnych, warsztatów ani zajęć dla dzieci. Od momentu ogłoszenia stanu epidemii 

biblioteka główna skróciła godziny otwarcia dla czytelników (8-18, zamiast 8-20) oraz 

była nieczynna w soboty (soboty wróciły ponownie na dwa miesiące: wrzesień i 

październik). Zgodnie z zaleceniem Biblioteki Narodowej zwracane od czytelników 

materiały biblioteczne musiały przejść 3-dniową kwarantannę, a wypożyczanie zbiorów 

odbywało się z ograniczonym kontaktem osobistym - każde stanowisko obsługi 

czytelnika było zabezpieczone ekranem ochronnym. Z uwagi na pandemię i brak 

wolnego dostępu do regałów, wprowadzono możliwość wcześniejszego zamawiania i 

rezerwacji zbiorów e-mailowo i telefonicznie.  

W 2020 roku promocja czytelnictwa i działalność biblioteczna powoli zmieniała swoją 

formę i zaczęła działać hybrydowo, wykorzystując narzędzia internetowe. Biblioteka 

rozszerzyła swoje kanały komunikacji przenosząc wydarzenia kulturalne do sieci, na 

portale społecznościowe Facebook, Instagram oraz YouTube: Konkurs Odjazdowy 

Bibliotekarz, Konkurs Czytelniczy, Studio Filmowe „Między Półkami”, Teatrzyki 

Kamishibai, Noc Bibliotek, filmik promujący Bibliotekę z okazji 10-lecia działalności w 

nowej siedzibie (#10lattutaj), wirtualna wystawa „Najpiękniejsze Parki Świata” stworzona 

w programie Genially. Cykl spotkań Klubu Czytelnika oraz Rozmowy przy wspólnym 

stole zostały przeniesione z formy stacjonarnej na platformę internetową ZOOM. Przy 

współpracy z firmą Orange biblioteka przeprowadziła warsztaty komputerowe z 

programu Minecraft dla młodzieży online. Wykorzystując przestrzeń i możliwości 

działania w plenerze, biblioteka zorganizowała Narodowe Czytanie (na skwerze przy 

Placu Kilińskiego czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego) oraz „Muzyczne Spotkania 

z poezją Jana Pawła II”, czyli koncert smyczkowy grupy The Time Quartet. Oba 

wydarzenia relacjonowane były na żywo w Internecie. Liczba uczestników/wyświetleń 

imprez organizowanych przez bibliotekę w formie online wyniosła 9337 osób. 

W okresie letnim biblioteka ukierunkowała więcej swoich działań kulturalno-edukacyjnych 

na otwartej przestrzeni, pojawiły się nowe inicjatywy zewnętrzne, m.in.: udział w Pikniku 
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Powstańczym (stoisko z książkami, warsztaty plastyczne, głośne czytanie, gry 

planszowe); spotkanie Klubu Czytelnika, wakacyjna odsłona bookcrossingu. 

Systematycznie pojawiały się także wystawki tematyczne w oknach biblioteki. Oddział 

dla Dzieci włączył się w ogólnopolską akcję „Mała Książka, Wielki Człowiek”. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, biblioteka rozszerzyła usługi 

zdalne: 

1) od 1 lipca 2020 roku biblioteka przystąpiła do Mazowieckiego Konsorcjum 

Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego. Wykupiony został 

nieograniczony dostęp do e-booków z oferty LEGIMI, w sumie 170 kodów (lipiec 

20, sierpień 20, wrzesień 20, październik 20, listopad 30, grudzień 60), 

2) od 1 sierpnia 2020 roku biblioteka nawiązała współpracę z firmą FunMedia. 

Wykupiony został półroczny dostęp do 140 kodów na platformie e-learningowej 

LERNI, które obejmują pakiet kursów językowych: angielski, niemiecki, 

hiszpański, francuski i włoski oraz kursy rozszerzone: multimedialny angielski 

biznesowy oraz angielski dla dzieci w wieku 6-12 lat (FunEnglish.pl), 

3) od 1 września 2020 roku biblioteka przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Powiatu 

Radomskiego i wschodniej ściany Mazowsza z oferty IBUK LIBRA. Dzięki 

współpracy z innymi bibliotekami publicznymi biblioteka otrzymała dostęp do 

ponad tysiąca publikacji akademickich, popularnonaukowych, a nawet 

naukowych, które w formie papierowej są często drogie i tracą aktualność. 

Podczas epidemii i nauki zdalnej osoby uczące się i pracujące chętnie korzystały z 

przestrzeni i zasobów czytelni jako miejsca do nauki, pracy indywidualnej i w małych 

grupach. Komputery stacjonarne były mniej eksploatowane, a czytelnicy chętniej 

korzystali z laptopów, które dają więcej swobody w wyborze miejsca do pracy. Wielu 

użytkowników korzystało z bibliotecznego WiFi i usługi „Książka na weekend”. W 2020 

roku biblioteka rozpoczęła kolejną edycję programu dla maturzystów „Powodzenia na 

maturze!”, na koniec grudnia liczba uczestników programu wynosiła 42 osoby.  

Pomimo obostrzeń statystyka wykazała wysokie zainteresowanie literaturą. W 2020 roku 

liczba czytelników biblioteki wynosiła 10.516 osób (w porównaniu z 2019 rokiem to mniej 

o 3500 osób), liczba wypożyczonych książek to 101.228 wol. (mniej o 92.911 wol.), a 

zbiorów specjalnych (filmów i audiobooków) 4596 wol. (mniej o 4698 wol.). W 2020 roku 

biblioteka odnotowała 168.046 odwiedzin (mniej o 43.053). Najmniejszy spadek 

czytelników był wśród najstarszych osób, powyżej 60 roku życia (-118) oraz 
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najmłodszych, do 5 lat (-165). Największy natomiast spadek czytelników pojawił się w 

grupie wiekowej 25-44 lata (-1373). 

Biblioteka powiększa swój księgozbiór poprzez formę zakupów ze środków organizatora, 

ze środków dotacji MKiDN oraz otrzymane dary. W 2020 roku księgozbiór biblioteki 

powiększył się o 5273 książki i 494 zbiory specjalne (audiobooki, filmy, rękopisy). 

Wartość nabytków wyniosła ogółem 135.374,34 zł. Wskaźnik zakupu na 100 

mieszkańców wyniósł 12,99%. 
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Podczas pandemii, a szczególnie w miesiącach, gdy biblioteka była niedostępna dla 

czytelników przeprowadzono skontrum i porządkowano magazyny. Z głównego 

inwentarza księgozbioru biblioteki głównej zdjęto zlikwidowaną Filię nr 3 (na mocy 

uchwały Rady Miasta z 31 stycznia 2011 roku), co spowodowało wykazanie dużej liczby 

ogólnych ubytków. W 2020 roku ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej usunięto 

31.596 książek i 121 zbiorów specjalnych. 

Miejska Biblioteka Publiczna gromadzi zbiory o profilu ogólnym, zwracając uwagę na 

potrzeby lokalnego środowiska. Zasadnicza część zbiorów bibliotecznych to literatura 

piękna dla czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży. W bibliotece znajdują się także 

publikacje popularnonaukowe i naukowe. Biblioteka systematycznie uzupełniała swój 

księgozbiór w nowości wydawnicze, także obcojęzyczne (udostępniane w osobnym 

pomieszczeniu - Aquarium). Użytkownicy biblioteki mogli wypożyczać książki dostępne w 
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postaci drukowanej, jako audiobooki oraz e-booki na platformach Legimi i Ibuk Libra. Do 

zbiorów trafiły także wydawnictwa poświęcone św. Janowi Pawłowi II i Leopoldowi 

Tyrmandowi, którzy byli patronami roku 2020. Czytelnicy mogli też poznać tegoroczną 

twórczość mińskich pisarzy: Pauli Er, J. B. Grajdy, Artura Pomiernego. Zbiory 

wzbogacono także w książki uhonorowane nagrodami literackimi w 2020 roku. Biblioteka 

pełniąc funkcje powiatowe gromadzi i promuje lokalne publikacje dotyczące Mińska 

Mazowieckiego i okolic tzw. Regionalia. W 2020 roku zbiory Czytelni Regionalnej 

wzbogacone zostały głównie w drodze darów od instytucji kultury, stowarzyszeń i 

organizacji pozarządowych powiatu mińskiego: „Gmina Jakubów. Alfabet wspomnień”, 

„Rocznik Mińskomazowiecki”, tom 27 i 28, „Mińskie Zeszyty Muzealne” zeszyt 6, „Gmina 

Dębe Wielkie. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze”, „Dziedzictwo Kulinarne. Produkt 

Lokalny Atrakcją turystyczną”, „Latowicz. Atlas historyczny”. 

Biblioteka ciągle poszerza ofertę dla czytelników z dysfunkcjami wzroku. Zakupiono 29 

książek wydrukowanych dużą czcionką (seria „Duże Litery” z wydawnictwa Prószyński 

Media, seria „Wielkie Litery”  projektu hurtowni „Azymut” i współpracujących z nią 

wydawnictw). Czytelnicy niedowidzący i niewidomi mogli skorzystać z audiobooków, 

zbiorów muzycznych, filmów z audiodeskrypcją.  W 2020 roku zakupiono 253 audiobooki 

(w tym: 99 audiobooków dla dzieci, 179 - dla czytelników dorosłych), 7 filmów z 

audiodeskrypcją. 

Wszystkie zainwentaryzowane zbiory biblioteka ma opracowane w systemie 

informatycznym KOHA (144.557 jednostek inwentarzowych). W 2020 roku wprowadzono 

do bazy MIŃSK MAZ. 5143 rekordy bibliograficzne i 5767 numerów inwentarzowych. Do 

osobnej bazy „Bibliografia powiatu mińskiego” wprowadzono 17 rekordów 

bibliograficznych. 

Zapobiegając wykluczeniu biblioteka wspierała osoby ze szczególnymi potrzebami, 

osoby starsze i niepełnosprawne. W 2020 roku biblioteka kontynuowała współpracę z 

instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne lub zajmujące się nimi zawodowo, 

jednak z uwagi na pandemię, w ograniczonym zakresie: 

1) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka 

Ruszczyca - biblioteka otrzymuje każdego roku dostęp do nowych tytułów książek 

mówionych w formacie mp3. Bibliotekarze wgrywają je na karty SD odczytywane 

przez przenośne urządzenia - Czytaki (187 udostępnionych książek), 

2) Polski Związek Niewidomych posiada swoje Koło w Mińsku Mazowieckim, dla 

którego biblioteka organizowała seanse filmowe z audiodeskrypcją tzw. „Kinoteka 
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dla Niewidomych” (4 spotkania, 46 uczestników). Po podpisaniu umowy z 

Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy dla Niepełnosprawnych „De facto” oferta 

filmowa biblioteki wzbogaciła się o filmy zagraniczne i aktualności, 

3) współpraca biblioteki z Mińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku polega na 

użyczaniu sali i sprzętu, prelekcjach, udziale w spotkaniach i warsztatach), 

4) współpraca biblioteki z seniorami dwóch placówek w Mińsku Mazowieckim: 

Dziennego Domu Opieki Caritas, Dziennego Domu Opieki Medycznej- spotkania 

bibliotekarzy z seniorami odbywały się stacjonarnie w placówce biblioteki oraz 

poza nią, zawsze o określonej tematyce - wspólne czytanie, rozmowy, warsztaty 

manualne, gry towarzyskie, itp. (9 spotkań, 109 uczestników). W ramach 

współpracy w tymi jednostkami ruszył projekt „Senior Caritas 2020” nazwany 

„Pora dla Seniora - warsztaty regionalne” (2 spotkania, 24 osoby).  

W dniach 10-21 lutego 2020 roku w Oddziale dla Dzieci MBP miały miejsce warsztaty 

edukacyjno-rekreacyjne w ramach zimowych ferii pod hasłem: „Zielone Ferie w 

Bibliotece”. Odbyło się 13 spotkań, w których wzięło udział 442 dzieci.  

Od 2015 roku w bibliotece działa Punkt Informacji Turystycznej. Cieszy się on 

zainteresowaniem zarówno mińszczan jak i turystów spoza miasta, powiatu, a nawet z 

zagranicy.  W 2020 roku ze względu na stan epidemii, odwiedziny turystów były 

sporadyczne. Po plany miasta zgłaszali się sami mińszczanie lub mieszkańcy powiatu 

interesujący się historią miasta i ofertą kulturalną. Informacje dotyczące turystyki i 

regionu są udzielane stacjonarnie, telefonicznie i mailowo. W ramach tej działalności 

rozdane zostały materiały informacyjne: plany miasta (21 szt.), przewodniki (6 szt.), 

pocztówki (21 szt.), ulotki (20 szt.). 

W 2020 roku biblioteka otrzymała dotację w wysokości 23.000 zł w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 - Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych, a także 324 zł na zakup usług dostarczania 

publikacji drogą elektroniczną w ramach aneksu do powyższej umowy z Biblioteką 

Narodową. W porównaniu do 2019 roku dotacja była niższa o 17.000 zł, ponieważ 

wymagany wkład własny wynosił 80%. 

W 2020 roku biblioteka we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Mińska 

Mazowieckiego otrzymała również dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 10.000 

zł na digitalizację archiwalnych filmów dotyczących historii Mińska Mazowieckiego. 

Biblioteka jako partner projektu udostępniła materiały audiowizualne przechowywane w 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 130



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

zbiorach na nośniku VHS. Filmy zostały opisane i skatalogowane. Wersja cyfrowa 

wybranych materiałów została zapisana na dyskach twardych oraz udostępniona na 

kanale społecznościowym YouTube z okazji jubileuszu 600-lecia nadania praw 

miejskich. 

W 2020 roku dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania budynku biblioteki 

przeprowadzono niezbędne przeglądy i prace remontowe m.in.: przegląd instalacji 

przeciwpożarowych oraz instalacji oddymiania klatki schodowej; wykonano pomiary 

skuteczności zerowania instalacji elektrycznej w budynku oraz wymianę uszkodzonych 

lamp oświetlenia ewakuacyjnego; dokonano rozszerzonego przeglądu budowlanego 

rocznego, pięcioletniego budynku; wykonano przegląd roczny i badanie UDT dźwigu 

osobowego; częściową konserwację pokrycia dachowego.  

W 2020 roku z okazji 10-lecia działalności w aktualnej siedzibie biblioteki, w ramach 

poprawy infrastruktury przeprowadzono również kilka modernizacji i dokonano zakupu 

wyposażenia: przeprowadzono remont klatki schodowej i korytarzy (prace malarskie i 

tynkarskie), wymieniono zniszczone części wykładziny dywanowej, przeprowadzono 

częściowy remont filii bibliotecznej, zakupiono brakujące wyposażenie meblowe. 

Poprawiono również usługi teleinformatyczne: zmieniono dostawcę telefonii i Internetu, 

zamontowano nową centralę telefoniczną oraz routery do sieci Wi-Fi. Dla lepszej 

identyfikacji budynku zakupiono litery świetlne „BIBLIOTEKA” na południową ścianę 

elewacji. W ramach promocji i unowocześnienia wizerunku biblioteki w grudniu 2020 

roku w głównym holu biblioteki, przed wejściem do Oddziału dla Dzieci wykonany został 

mural ścienny przez Fundację „Stacja Muranów”. Galeria Milowych Kamieni Kultury 

została przeniesiona na pierwsze piętro. W pomieszczeniach udostępniania zbiorów, 

stanowiska obsługi czytelnika (lady biblioteczne) zmieniły swoje miejsce i zostały 

zabezpieczone płytami pleksy, zgodnie z zaleceniami GIS. 

Pomimo pandemii statystyka biblioteki pokazała, jak ważna jest książka w codziennym 

życiu mieszkańców Mińska Mazowieckiego. W 2020 roku biblioteka odnotowała wysokie 

zainteresowanie literaturą (168.046 odwiedzin, w tym aktywnie wypożyczających było 

10.516 czytelników). Liczba wypożyczeń książek na zewnątrz wyniosła 101.228 wol., a 

zbiorów specjalnych (filmów i audiobooków) 4596 wol. W miarę możliwości finansowych 

biblioteka rozszerza swoją działalność zgodnie z potrzebami użytkowników. Rośnie 

zainteresowanie zasobami elektronicznymi, e-bookami oraz kursami językowymi online. 

Czytelnicy docenili wcześniejszą możliwość swobodnego poruszania się między 
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regałami, której podczas pandemii zabrakło. Chętnie jednak zdawali się na pomoc 

bibliotekarza przy wyborze lektury. Wprowadzone obostrzenia sanitarne wykazały 

szczególną potrzebę usług i rozwiązań bezkontaktowych, urządzeń samoobsługowych 

jakim są książkomaty i wrzutnie.  

2. Miejski Dom Kultury 

Miejski Dom Kultury (MDK) w Mińsku Mazowieckim posiada osobowość prawną i działa 

na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej oraz zgodnie ze statutem nadanym przez Radę Miasta Mińsk 

Mazowiecki Uchwałą Nr XVIII/153/12 z dnia 23 kwietnia 2012 roku. 

Działalność statutowa MDK w dziedzinie kultury wynika z ogólnej polityki kulturalnej 

państwa, istniejących tradycji, trendów współczesnej cywilizacji i przeobrażeń 

kulturowych oraz potrzeb lokalnego środowiska. Polega ona na tworzeniu, 

upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez: organizację wydarzeń 

kulturalnych kameralnych i plenerowych, prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych 

dla dzieci i młodzieży (w ramach edukacji pozalekcyjnej i wychowania przez sztukę), 

dorosłych (w ramach rozwoju osobistego i efektywnego spędzania wolnego czasu), 

organizację konkursów i przeglądów (recytatorskich, teatralnych, muzycznych) mających 

na celu popularyzację danej dziedziny sztuki oraz wyłonienie i promowanie talentów 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie i organizowanie działalności zespołów 

muzycznych, tanecznych i teatralnych, współdziałanie i wspieranie innych instytucji 

kultury, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych oraz organów władz 

publicznych, zajmujących się działalnością kulturalną w ramach współorganizacji 

ważnych przedsięwzięć kulturalnych. 

W ramach wypełniania zadań statutowych Miejski Dom Kultury zajmuje się również 

działalnością administracyjno - gospodarczą polegającą na zarządzaniu Pałacem 

Dernałowiczów wraz z mieniem.  

Działalność Miejskiego Domu Kultury w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze 

względu na pandemię COVID-19.  

Na podstawie Zarządzenia porządkowego Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 

12 marca 2020 roku Miejski Dom Kultury zawiesił działalność z udziałem publiczności. 

Ograniczenia w działalności instytucji kultury zostały przedłużone rozporządzeniem Rady 

Ministrów do 2 lipca 2020 roku. Po tym terminie nastąpiło częściowe odmrożenie 
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funkcjonowania domów kultury. MDK wznowił działalność opierając ją przede wszystkim 

na organizowaniu wydarzeń plenerowych. Opracowane i wprowadzone zostały wówczas 

procedury dotyczące działalności w czasie epidemii na podstawie wytycznych 

przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury, po uzgodnieniu i akceptacji 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 roku, nastąpiło 

ponowne zamknięcie instytucji kultury, co w praktyce oznaczało, że nie mogły być 

organizowane wydarzenia z udziałem publiczności oraz realizowane czynności związane 

z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz objął również 

organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni. 

Marcowe zamknięcie wymusiło konieczność odwołania zaplanowanych na ten miesiąc 3 

spektakli, koncertu, 2 warsztatów, wystawy oraz spotkania literackiego. W wyniku 

zamknięcia listopadowego MDK musiał odwołać spektakl, koncert, spotkanie oraz 

planowany i przygotowywany od wielu miesięcy 12 Festiwal Piotra Skrzyneckiego. Nie 

odbyły się realizowane od wielu lat konkursy: teatralny - Zmagania o Pałacową Maskę, 

recytatorski - Warszawska Syrenka oraz Przegląd Piosenki Przedszkolnej Tęczowe 

Nutki.  

Wprowadzone lockdowny uniemożliwiły również prowadzenia zajęć artystycznych. W 

pierwszym półroczu 2020 roku zawieszone zostały zajęcia: baletowe, dance academy, 

hip hop, joga, pałacowy teatr dziecięcy, plastyka  dla dzieci i młodzieży, robotyka, 

rysunek i malarstwo, szachy, zajęcia wokalne, zumba kids i zumba. W pierwszym 

półroczu 2020 roku zajęcia odbywały się zaledwie przez dwa tygodnie.  Zapisanych na 

nie było 268 osób. MDK zwrócił wszystkim wniesione opłaty za zajęcia. W drugim 

półroczu 2020 roku zajęcia w reżimie sanitarnym odbywały się tylko w październiku. Były 

to następujące warsztaty: akademia śpiewu, fitness dla dorosłych, joga, plastyka dla 

dzieci, plastyka dla młodzieży, robotyka, rysunek, taniec współczesny i jazzowy, 

pałacowy teatr dziecięcy. Zapisało się na nie 64 osoby. W tym wypadku MDK również 

zwrócił uczestnikom wniesione opłaty.  

Choć sytuacja epidemiczna wymusiła zamknięcie obiektu, nie oznaczało to, że Miejski 

Dom Kultury nie funkcjonował. Swoje działania MDK przeniósł do Internetu i starał się 

wypełnić kulturą przestrzeń online. Podstawowym kanałem, będącym miejscem 

organizowania wydarzeń stał się fanpage Miejskiego Domu Kultury (@mdkmmz), na 

którym emisje pierwszych wydarzeń odbyły się już 4 kwietnia 2020 roku. W sumie w 

2020 roku w sieci odbyło się 13 koncertów, 10 spektakli, 10 warsztatów, 5 spotkań z 

ciekawymi postaciami, Dzień Dziecka oraz konkurs teatralny Maska w Sieci.  
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Miejski Dom Kultury zaraz po uruchomieniu programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury pn. „Kultura w sieci” złożył 

wniosek o przyznanie wsparcia na działalność on-line. Program MDK „Zostajemy w 

Domu z Kulturą” otrzymał dotację w wysokości 37.000 zł. Środku te zostały 

przeznaczone na realizację 8 spektakli (4 dla dzieci, 4 dla dorosłych), 4 koncertów oraz 2 

spotkań z popularnymi youtuberami. Wszystkie wydarzenia emitowane online były 

bezpłatne, dostępne bez ograniczeń, w większości nadal są aktywne na kanale You 

Tube.   

W czasie wakacyjnego „odmrożenia” instytucji kultury MDK mógł zrealizować wydarzenia 

(głównie plenerowe) z udziałem publiczności. Odbywały się one w reżimie sanitarnym 

(m.in. ograniczenie liczby widzów – 50, a później 25% miejsc dostępnych wewnątrz 

budynku oraz 5 m2 na osobę w przypadku wydarzeń plenerowych, obowiązek 

wypełniania oświadczeń o stanie zdrowia dla osób uczestniczących w wydarzeniach 

odbywających się w budynku MDK, obowiązek dezynfekcji rąk, zasłaniania nosa i ust). 

Na tarasie MDK odbyło się wówczas 8 projekcji filmowych, 3 spektakle, 2 koncerty dla 

dzieci i 4 koncerty dla dorosłych. Zniesienie obostrzeń umożliwiło także przeprowadzenie 

5-dniowych zajęć dla dzieci w ramach Wakacji w Pałacu.  

W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. 

Wprowadzono nowe zasady mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia i 

zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników MDK i osób 

przebywających w instytucji: zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, 

środki do dezynfekcji rąk i środki do dezynfekcji powierzchni), opracowano nowe zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w MDK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym 

oznakowano budynek instrukcjami: jak skutecznie myć ręce, jak skutecznie 

dezynfekować ręce, jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę, jak prawidłowo nałożyć i 

zdjąć rękawice; wyznaczono pomieszczenie służące do odizolowania osoby z 

podejrzeniem zakażenia, zorganizowano stanowiska pracy z uwzględnieniem 

wymaganego dystansu między pracownikami - 1,5 m. 

Mimo nakazów i obostrzeń, w dużej mierze dzięki sprzyjającej pogodzie, udało się 

zrealizować różnorodny i bogaty program 12 Festiwalu Himilsbacha: Himilsleeve - 

dwudniowe warsztaty fotograficzne, mapowanie z rytmem Sztrausa (2-dniowy mapping 

3D na fasadzie Pałacu Dernałowiczów, w trakcie którego premierę miał utwór „Bal u 

Sztrausa” w wykonaniu Trumba Jazz), koncert plenerowy „Limboski & Sosnowski”, 
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pokaz Festiwalu Grand Off 2020 - Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata, spotkanie 

autorskie Mariusza Urbanka i Pawła Goźlińskiego „Zły Tyrmand”, koncert jazzowy w 

wykonaniu „One Time Sekstet”, wręczenie nagrody MONIDŁO (dla Katarzyny 

Pakosińskiej), spektakl kabaretowy „Dobry wieczór z Pakosińską”, plenerowe widowisko 

na Starym Rynku „Zapach czasu” w wykonaniu Krakowskiego Teatru Osobliwości. 

Festiwalowi w 2020 roku towarzyszyły dwie wystawy – „Tyrmand – kalendarium życia” z 

Muzeum Jazzu w Warszawie oraz wystawa prac Bartosza Kosowskiego – autora 

tegorocznej grafiki.  

W 2020 roku na wyposażenie Miejskiego Domu Kultury zakupiono: generatory ozonu, 

opryskiwacz spalinowy, środki do dezynfekcji, pług i przyczepę do traktora ogrodowego, 

elektronarzędzia, sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, namioty ekspresowe rozkładane 

na imprezy plenerowe, lampy iluminacyjne do oświetlenia budynku, odkurzacze, sprzęt 

AGD (lodówka, kuchenka) do wyposażenia pomieszczenia socjalnego, sprzęt RTV i 

projekcyjny, sprzęt komputerowy, słup ogłoszeniowy. 

W 2020 roku w budynku pałacu wykonano szereg prac budowlanych m.in.: wymieniono 

instalację elektryczną z rozdzielnicami w pomieszczeniach biurowych na I piętrze oraz w 

piwnicy, wykonano nową instalację teletechniczną (telefon i internet), wymieniono 

kilkanaście grzejników centralnego ogrzewania, wyczyszczono i zaimpregnowano 

posadzki kamienne, odnowiono część starych zgrzybiałych tynków w pomieszczeniach, 

wymieniono drzwi do pomieszczeń biurowych, wymieniono parkiet na spocznikach 

głównej klatki schodowej, wycyklinowano i polakierowano parkiet w pomieszczeniach 

biurowych, odmalowano pomieszczenia biurowe na I piętrze, galerię, pokój Himilsbacha, 

Skrzyneckiego, Dernałowiczów na parterze, salę szachową, pokój plastyczny i 

Mannerheima oraz garderoby na II piętrze. Ponadto wykonano bieżące naprawy 

ogrodzenia przy boiskach sportowych i skateparku oraz naprawiono barierki na rampach, 

przeprowadzono czyszczenie kominów i rynien w Zielonym Domku oraz dokonywano 

bieżących prac porządkowych wokół pałacu. 

3. Muzeum Ziemi Mińskiej 

Muzeum Ziemi Mińskiej (MZM) powstało w 2005 roku. Zlokalizowane jest w budynku 

hrabiny Łubieńskiej przy ul. Okrzei 16 oraz w willi dr Huberta przy ul. Sosnkowskiego 4 

(MZM Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich). W zbiorach Muzeum znajdują się kolekcje 

poświęcone historii miasta i rejonu, pamiątki fotograficzne, dokumenty, kolekcja 
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ikonograficzna i mapy. Ekspozycje stałe prezentują: dzieje miasta w malarstwie i grafice 

artystów mińskich oraz dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. MZM 

Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich od lat 90. XX wieku dokumentuje dzieje tej elitarnej 

jednostki kawalerii stacjonującej w Mińsku Mazowieckim w latach 1921-1939. Rozsiane 

po całym świecie pułkowe pamiątki stale zasilają zbiory MZM, tworząc unikalną kolekcję. 

Muzeum pełni funkcję nie tylko wystawienniczą, jest również miejscem spotkań rodzin 

ułanów 7. Pułku oraz miłośników historii kawalerii polskiej podczas dorocznie 

organizowanego Święta Pułku oraz uroczystości patriotycznych. 

Muzeum organizuje wystawy czasowe, wydaje publikacje, prowadzi działalność 

edukacyjną, lekcje muzealne i spotkania poświęcone historii, koncerty, współpracuje 

m.in. z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Towarzystwem Pamięci 7 

Pułku Ułanów Lubelskich i Bractwem Rycerskim Ziemi Mińskiej.  

W 2020 roku w willi dr Huberta stale funkcjonowało 5 sal wystawowych prezentujących 

dzieje 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz 1 mała sala wystawowa wraz z korytarzem 

prezentująca pamiątki po 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej. Natomiast w ogrodzie 

muzealnym ustawione było: 13 popiersi dowódców 7 PUL, pasaż lanc z proporczykami 

wszystkich szwadronów pułkowych, instalacja pomnikowa poświęcona pierwszemu 

powojennemu burmistrzowi Mińska Mazowieckiego Hipolitowi Nowinie-Konopce, kamień 

pamięci poświęcony sierżantowi Henrykowi Dobrowolskiemu (mińszczanin, członek 1 

Kompanii Kadrowej), postument z dedykacją „Krwi Ofiarnej Cześć” poświęcony synom 

ziemi mińskiej poległym na różnych polach bitewnych w obronie ojczyzny, 5 drewnianych 

kopijników: 2 upamiętniające projekty wystawiennicze realizowane przez Muzeum we 

współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury, 2 poświęcone 150 rocznicy urodzin Józefa 

Piłsudskiego i Carla Gustafa Mannerheima oraz tablica prezentująca odznakę Legionów 

Polskich w Finlandii, odsłonięty w 2020 roku kopijnik poświęcony 100 Rocznicy Bitwy 

Warszawskiej. W północnej części terenu muzealnego została pobudowana wiata, w 

której prezentowane są repliki sprzętu wojskowego używanego przez Towarzystwo 

Pamięci 7 PUL (armata Bofors wz 36, wóz taborowy). W ogrodzie stoi również Dzwon 

Niepodległości na podwieszeniu w kształcie podkowy końskiej jako votum na 100 

rocznicę odzyskania niepodległości i 100 rocznicę powstania 7 PUL. W jednej z nisz 

ogrodzeniowych wisi tablica (odlew z brązu) odwołująca się do 80 rocznicy wybuchu II 

wojny światowej. W drugiej niszy ogrodzeniowej zostały odsłonięte z okazji 100 rocznicy 

Bitwy Warszawskiej trzy tablice pamiątkowe (dwa odlewy z brązu i jeden odlew z 

aluminium – tablica prezydencka). Przy bramie wejściowej stoją również 3 tablice 
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informacyjno-historyczne dotyczące znajdujących się w Mińsku Mazowieckim miejsc 

związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku (tablice wchodzą w skład Szlaku Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku). Na terenie ogrodu stoją również wieloformatowe rzeźby w 

drewnie z motywami patriotyczno-wojskowymi, które są pokłosiem zorganizowanego w 

2020 roku pleneru rzeźbiarskiego. 

W 2020 roku w willi hr. Łubieńskiej funkcjonowało 10 sal wystawowych: główna sala 

wystawowa przeznaczona na wystawy czasowe; mała sala wystawowa również 

przeznaczona na wystawy czasowe z kolekcją rzeźb w glinie Louisa Długosza i pamiątek 

po dworku Andriollego oraz wykopaliskami archeologicznymi z Mińska Mazowieckiego; 

sala poświęcona dziejom Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim; salon 

fortepianowy z obrazami i grafikami przedstawiającymi architekturę starego Mińska 

Mazowieckiego, drzewem genealogicznym rodu Mińskich, gablotą prezentującą 

wykopaliska archeologiczne związane z kulturą żydowską w Mińsku Mazowieckim oraz 

miejscem upamiętniającym Honorowego Obywatela Miasta Józefa Piłsudskiego; hol 

główny z ekspozycją: herbów właścicieli Mińska Mazowieckiego, kolekcją rzeźb w 

drewnie przedstawiających patronów mińskich kościołów i kaplic autorstwa Stanisława 

Łempickiego, kolekcją prac ceramicznych Stanisława Zwolińskiego, szafą pancerną 

Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki z 1937 roku i pamiątkową tablicą poświęconą harcerce 

Toli z Rawskich Dobrowolskiej oraz usytuowane na 1 piętrze: odtworzony w oryginale 

gabinet zegarmistrzowsko-optyczno-jubilerski Lucjana i Władysława Dąbrowskich z lat 

30-80-tych XX w. oraz kompletne mieszkanie Janiny i Józefa Sylwestrowiczów (2 pokoje, 

kuchnia, łazienka) prezentujące stałą wystawę „Jak żyli nauczyciele w II RP?” wraz z 

pomieszczeniem korytarzowym, w którym historię nauczycieli w II RP można oglądać i 

słuchać dzięki zainstalowaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego.  

W Muzeum działa gabinet biblioteczno – naukowy zlokalizowany na 1 piętrze. 

Muzeum rozpoczęło pracę nad koncepcją utworzenia salonu archeologicznego. 

Ostatnią stałą ekspozycją jest sala rzemieślnicza „dawne zawody” (narzędzia stolarskie, 

ciesielskie i używane w piekarni), w której eksponowane są oryginalne narzędzia pracy 

oraz przedmioty wykorzystywane w gospodarstwie domowym. W 2020 roku sala 

rzemieślnicza została w znacznym stopniu doposażona w nowe eksponaty. 

W 2020 roku Muzeum Ziemi Mińskiej zorganizowało 8 wystaw czasowych: „Poza Tym” 

wystawa malarstwa Iwony Tomusiak w ramach obchodów 75 rocznicy wyzwolenia 

niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, 

„Suwerenna Niepodległa”  wystawa malarstwa w 100-lecie odzyskania niepodległości 
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przez Polskę, „Współczesny exlibris polski 1918-2018 ze zbiorów Mieczysława Bielenia”- 

grafika, „Robert Kukla - Muzycy” – malarstwo, „Szable imienne z kolekcji Pawła 

Komorowskiego” wystawa z okazji 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej, „Pejzaż” wystawa 

malarstwa Waldemara Pawlikowskiego, „Malując” wystawa malarstwa Krzysztofa 

Rusieckiego, „Pasje i twórczość Hanny Babilońskiej” – malarstwo. Ponadto w 2020 roku 

Muzeum zorganizowało 4 wystawy plenerowe („Mińscy Katyńczycy” – wystawa w 

ramach Dnia Katyńskiego, „Bitwa Warszawska 1920 roku”, „Wystawa pocztówek 

wydanych przez Muzeum Ziemi Mińskiej”, „Zbliżenie” Michał Rogala - wystawa fotografii 

Mińska Mazowieckiego) oraz współorganizowało 5 koncertów z relacją na żywo na 

Facebooku i wydarzeń np. plener rzeźbiarski „Konstanty Laszczka - artysta 

niepodległości na nowo odkrywany” czy pokaz szermierski i wyszkolenia kawaleryjskiego 

w wykonaniu grupy kaskaderskiej StuntBros.pl w ramach finisażu wystawy „Szable 

imienne z kolekcji Pawła Komorowskiego”. 

W 2020 roku Muzeum pozyskało łącznie 224 sztuki obiektów, które zostały wpisane do 

zbiorów muzealnych, w tym: 208 sztuk to zakup, a 16 sztuk darowizna. Wśród nabytych 

obiektów najliczniejszą grupę stanowią przedwojenne czasopisma (lokalne i 

ogólnopolskie) opisujące ówczesny Mińsk Mazowiecki i okolice (powiat miński). 

Ciekawym nabytkiem jest zespół pamiątek po Henryku Łapińskim oraz pieczęcie: XX-

wieczna notariusza Władysława Augustynowicza, XIX-wieczna Wójta Gminy Mińsk i tzw. 

referentka 7 PUL. Muzeum pozyskało również pochodzącą z XIX wieku dokumentację 

jednej z posesji z ulicy Nadrzecznej oraz obrazy autorstwa Jacka Siudzińskiego. 

W 2020 roku Muzeum wydało szereg własnych publikacji m.in. „VI Wieków Mińska 

Mazowieckiego, Mińsk Mazowiecki w latach 1939-1944 (wojna i okupacja), tom VI” 

„Włodarze Mińska Mazowieckiego XIX-XXI wiek” Lilla Małgorzata Kłos, katalogi 

prezentowanych w Muzeum wystaw, foldery, okazjonalne pocztówki. 

W związku z 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej wykonano: tablicę odnoszącą się do walk 

wokół Mińska Mazowieckiego z tytułem: „Polska Swemu Obrońcy” oraz tablicę 

Siódmaków z tytułem: „W 100. rocznicę chwalebnych walk 7 PUL na polach bitewnych 

1920 roku”. W ogrodzie MZM 7PUL została również odsłonięta Tablica Prezydencka 

z tytułem: „Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 roku” – dar Kancelarii Prezydenta 

RP dla Miasta Mińsk Mazowiecki. Muzeum było także współwykonawcą pomnika 

poświęconego walkom 1920 roku na terenie Janowa. 
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W roku 2020 liczba osób korzystających z wielokierunkowej działalności Muzeum 

wyniosła 5310 osób. 

E. WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Budowanie partnerstw i włączanie miasta w sieci współpracy, w tym także współpracy 

zagranicznej, to jeden z podstawowych celów Strategii Rozwoju Miasta Mińsk 

Mazowiecki do roku 2025 (cel horyzontalny E – Rozwinięte sieci współpracy).  

Rok 2020 był dla współpracy zagranicznej trudny, wielu z zaplanowanych działań nie 

udało się zrealizować, inne musiały znaleźć nową formę. Dbano jednak, aby pomimo tej 

trudnej sytuacji kontakty pomiędzy miastami partnerskimi nie zanikły, a wsparcie i 

życzliwość nadal gościły we wzajemnych relacjach. Najlepszym wyrazem tego były 

życzenia wideo przesłane przez burmistrzów miast partnerskich z Europy i USA dla 

mieszkańców miasta z okazji 599 rocznicy nadania praw miejskich, a także z okazji 30-

lecia istnienia samorządu terytorialnego.  

Na marzec 2020 roku w Mińsku Mazowieckim zostało zaplanowane spotkanie muzyków 

z miast partnerskich, którego celem było wspólne skomponowanie muzyki do hymnu 

miast partnerskich. Tekst hymnu został napisany przez poetę Piotra Brymasa i 

przetłumaczony na języki narodowe miast partnerskich. Niestety spotkanie z powodu 

pandemii zostało odwołane. Pandemia była także powodem odwołania wizyty grupy 

teatralnej z Mińska Mazowieckiego w Saint Égrève oraz konferencji dotyczącej 

cyberprzemocy, która miała odbyć się w Czechach.  

Jedynym działaniem zrealizowanym w przestrzeni internetu była międzynarodowa 

konferencja: The International Conference of cross-crafting „Samogitian, Polish and 

Georgian cross-crafting: differences and similarities” zorganizowana 25 września 2020 

roku w mieście partnerskim Telsze na Litwie. Na zaproszenie organizatorów 

przedstawicielki miasta Ewelina Spychała i Beata Sajewska zaprezentowały lokalne 

dziedzictwo dotyczące roli i funkcji kapliczek przydrożnych w powiecie mińskim. 

Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie trzech kapliczek na Placu Katedralnym w 

Telszach. 

W 2020 roku Mińsk Mazowiecki znalazł się wśród 6 miast europejskich, które otrzymały 

Honorowy Sztandar – wyróżnienie przyznawane przez Zgromadzenie Parlamentarne 
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Rady Europy za działania na rzecz promocji wartości europejskich oraz wspólnego 

dobra. Docenione zostały działania miasta na rzecz młodzieży w ramach rozwoju polityki 

młodzieżowej, zwłaszcza zapoczątkowany w 2019 roku dialog między decydentami a 

młodzieżą (w ramach Międzyszkolnej Inicjatywy Samorządowej) zachęcający młodzież 

do większej aktywności w lokalnej społeczności. Dodatkowe punkty przyniósł napewno 

działający w mieście Europejski Punkt Informacji Młodzieżowej EURODESK, który został 

nagrodzony w 2019 roku za projekt Eurodesk Garden jako doskonały przykład integracji 

europejskiej. Innym wysoko ocenianym działaniem było niezwykłe przedsięwzięcie - 

Kultura Włączania - promowanie pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w życie 

społeczne i kulturalne poprzez odpowiednie przygotowanie kadr i upowszechnianie 

wiedzy dotyczącej wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażanie dobrych 

praktyk w tym zakresie. Te i inne aktywności oraz spójność działań skierowanych na 

dialog, szacunek i zrozumienie zyskały przychylność Komisji. 

W 2020 roku, jeszcze przed wybuchem pandemii grupa 18 uczniów Szkoły Podstawowej 

Nr 1 pod opieką 4 nauczycieli spędziła tydzień w Hiszpanii biorąc udział w zajęciach, 

wspólnie z uczniami IES (Institute of Secondary Education) Miguel de Cervantes w 

Sewilli. Wszystkie zajęcia realizowane były wspólnie z rówieśnikami placówki goszczącej 

(z klasy hiszpańsko-angielskiej), a językiem komunikacji był język angielski. 

Zrealizowane zajęcia wpisały się w podstawę programową obydwu placówek oraz były 

skorelowane z codziennymi zajęciami szkoły hiszpańskiej. Działanie to było jednym z 

elementów projektu „Europa to My i nasze małe ojczyzny - tożsamość kulturowa w 

świetle tożsamości europejskiej” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności 

ponadnarodowej. Na jego realizację szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 

120.181 zł. Każdy z uczestników projektu przed wyjazdem wziął udział w zajęciach 

przygotowujących do mobilności, które obejmowały: zajęcia językowe, kulturowe, 

merytoryczne i pedagogiczne. W trakcie warsztatów językowo-kulturowych uczestnicy 

projektu odkrywali historię i kulturę Hiszpanii, Andaluzji i Sewilli. Zajęcia prowadzone były 

w kilku blokach tematycznych poświęconych historii, zabytkom, kulturze, kuchni oraz 

językowi. W trakcie zajęć przygotowano kartki świąteczne dla młodzieży i pracowników 

szkoły hiszpańskiej, tłumaczono życzenia na język angielski, przygotowano list do 

młodzieży w Sewilli, prezentację multimedialną (quiz na temat Polski i symboli 

narodowych), film o mieście i szkole. W ramach zajęć przygotowujących do mobilności 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 140



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

odbyły się warsztaty kulinarne, które przeprowadziła warszawska restauracja CASA 

PABLO. Pobyt w Hiszpanii odbył się w dniach od 29 lutego do 7 marca 2020 roku. 

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa Nr 1 rozpoczęła realizację projektu 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 – 

Partnerstwa Współpracy Szkół w sektorze Edukacja Szkolna jako partner w projekcie 

"Une Europe aux multiples facettes" („A multifaceted Europe"), którego koordynatorem 

jest Collège de Wani (Houailou, Francja/Nowa Kaledonia), a pozostałymi partnerami: 

Scoala Gimnaziala "Constantin Brancusi" (Targu Jiu, Rumunia) i Collège Fernand Gregh 

(Champagne sur Seine, Francja). Przyznana kwota dofinansowania wynosi 28.161 euro. 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku i potrwa 24 miesiące, tj. do 31 

sierpnia 2022 roku. Projekt zakłada wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych 

w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej, wielojęzyczności (komunikacja w języku 

francuskim i angielskim), rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności uczenia się, 

kompetencji osobistych, społecznych i obywatelskich oraz cyfrowych. Głównym celem 

projektu jest włączenie społeczne, poszerzenie wiedzy o kulturze krajów europejskich, 

nawiązanie międzynarodowej współpracy ze szkołami, wymiana doświadczeń, 

podniesienie jakości nauczania, motywowanie uczniów do nauki języków obcych, 

szerzenie otwartości, tolerancji w obliczu wielokulturowości. Realizacja projektu zakłada 

różnorodne działania na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym m.in. przewiduje 

wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.  

Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymała także dofinansowanie na realizację projektu 

„Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - 

przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów" z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności 

ponadnarodowej. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 111.021 zł. Realizacja 

projektu rozpoczęła się 1 września 2020 roku i potrwa 12 miesięcy. Celem projektu jest 

wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków 

obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych 

do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa 

europejskiego. W ramach projektu grupa 20 uczniów pod opieką 4 nauczycieli uda się na 

tydzień do Francji w celu odbycia zajęć wspólnie z uczniami Collège BARNAVE w Saint-

Égrève. Przed pobytem w Saint-Égrève uczniowie przygotują się do mobilności. Zajęcia 

przygotowawcze obejmą przygotowanie językowe ze szczególnym naciskiem na 

komunikację. Uczniowie poznają i utrwalą słownictwo związane z tematyką projektu oraz 
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będą ćwiczyć wypowiedzi w języku angielskim. Projekt jest interdyscyplinarny i 

wieloaspektowy.  

F. INWESTYCJE  

W 2020 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 2222W ul. 

Aureliusza Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim 

W dniu 9 marca 2020 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę o udzieleniu 

Powiatowi Mińskiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w wysokości 20.000 

zł na realizację w/w zadania. Na podstawie uchwały zawarto umowę, która określiła 

zasady przekazania i rozliczenia dotacji. Przekazaną pomoc finansową rozliczono w 

terminie do 31 grudnia 2020 roku.  

2. Budowa ul. Żwirowej  

W 2019 roku  zrealizowano I etap inwestycji obejmujący budowę utwardzonej 

nawierzchni drogi na odcinku od ul. Chrobrego w kierunku wschodnim o długości 0,52 

km wraz z odwodnieniem o wartości 1.546.452,63 zł. W roku 2020 kontynuowano roboty 

budowlane związane z budową systemu odwodnienia. W grudniu 2020 roku w trybie z 

wolnej ręki udzielono 2 zamówień dotychczasowemu wykonawcy - RDB Mirosław 

Krysiuk na wykonanie robót budowlanych związanych z: 

a) budową utwardzonej nawierzchni ul. Żwirowej na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. 7 

Pułku Ułanów Lubelskich o wartości 694.003,64 zł, 

b) budową utwardzonej nawierzchni ul. Żwirowej od ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w 

stronę wschodniej granicy miasta na długości 130 mb. W ramach tego etapu inwestycji 

wykonano odcinek drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, obustronne 

pobocza z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy do posesji. Wartość wykonanych robót 

wyniosła 195.059,60 zł. 

Na realizację I i II etapu budowy ul. Żwirowej uzyskano pomoc finansową gminy Mińsk 

Mazowiecki oraz dofinansowanie w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu 

gospodarowania wodami opadowymi – I i II Etap”. 

3. Rozbudowa ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich  

W pierwszej połowie 2020 roku przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 4 czerwca 2020 
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roku  zawarto umowę z wykonawcą - RDB Mirosław Krysiuk. W ramach inwestycji na 

odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Żwirowej wykonano przebudowę wodociągu i 

kanalizacji sanitarnej, nawierzchnię bitumiczną jezdni wraz z odwodnieniem, chodnik dla 

pieszych z kostki brukowej. Roboty zakończono i odebrano w grudniu 2020 roku. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 467.662,10 zł. Inwestycja została 

dofinansowana w ramach  projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami 

opadowymi – I Etap”. 

4. Budowa ul. por. Ludwika Wolańskiego  

W pierwszej połowie 2020 roku uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. 

W drugiej połowie roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy 

robót budowlanych. Wyłoniono wykonawcę robót - RDB Mirosław Krysiuk i zawarto z nim 

umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących: wykonanie kanalizacji 

deszczowej, kanału technologicznego, utwardzonej nawierzchni drogi, chodników i 

parkingów, zieleni przydrożnej oraz przebudowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej, 

gazociągu i oświetlenia ulicznego. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2021 roku. 

Inwestycja jest realizowana w ramach  projektu pn. „Rozbudowa systemu 

gospodarowania wodami opadowymi – I Etap”. 

5. Budowa ul. gen. Władysława Sikorskiego  

W pierwszym kwartale 2020 roku przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych. W dniu 10 marca 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą - RDB Mirosław 

Krysiuk. Do końca września 2020 roku wybudowano kanalizację deszczową, utwardzoną 

nawierzchnię bitumiczną i z kostki brukowej jezdni, chodniki, zjazdy i zawrotkę z kostki 

brukowej. Inwestycja została zakończona i rozliczona finansowo. Całkowita wartość 

inwestycji wyniosła 1.696.456, 55 zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach 

projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – I Etap”. 

6. Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Wróblewskiego oraz 

przebudowa zbiorników retencyjnych 

Na początku 2020 roku przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 3 lutego 

2020 roku zawarto umowę z wykonawcą - RDB Mirosław Krysiuk. Roboty budowlane 

zakończono i odebrano do końca października 2020 roku. W ramach inwestycji 
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wykonano: przebudowę rowu bez nazwy na odcinku od ul. Kusocińskiego do ul. 

Wróblewskiego wraz z likwidacją, budową i przebudową urządzeń wodnych w jego 

ciągu, remont 3 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w parku miejskim wraz z 

likwidacją i budową urządzeń wodnych, budowę kanalizacji deszczowej DN315 w ul. 

Budowlanej wraz z wylotem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.113.716, 39 zł. 

Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu 

gospodarowania wodami opadowymi – I Etap”. 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Sienkiewicza i ul. Karpackiej 

W czerwcu 2020 roku zawarto umowę z Zarządem Dróg Miejskich Sp. z o.o. na 

opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy ul. 

Sienkiewicza i Karpackiej. Prace projektowe trwają, a ich zakończenie nastąpi w I 

półroczu 2021 roku. 

8. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Szpitalnej 

W czerwcu 2020 roku zawarto umowę z  wykonawcą - Sławomir Leszczyński Biuro 

Projektowo-Konsultingowe MOSTY na opracowanie dokumentacji projektowej 

budowlano-wykonawczej budowy ul. Szpitalnej. Trwają prace projektowe, a ich 

zakończenie nastąpi w I półroczu 2021 roku. 

9. Budowa drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w dniu 8 kwietnia 2020 roku. Złożono 

wniosek do Starosty Mińskiego o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. 

Do końca 2020 roku miasto oczekiwało na uzyskanie decyzji. Po uzyskaniu decyzji w I 

kwartale 2021 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację robót budowlanych. 

10. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej na odcinku od ul. 

Warszawskiej do ul. Topolowej 

W czerwcu 2020 roku zawarto umowę z Zarządem Dróg Miejskich Sp. z o.o. na 

opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej na odcinku od ul. 

Warszawskiej do ul. Topolowej. Prace projektowe trwają, a ich zakończenie nastąpi w I 

połowie 2021 roku. 

11. Budowa alejek w parku miejskim 
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Na początku czerwca 2020 roku zawarto umowę w trybie in-house z Zarządem Dróg 

Miejskich Sp. z o.o. na budowę utwardzonej nawierzchni kolejnych alejek w parku 

miejskim. Inwestycja została zakończona i rozliczona finansowo do końca 2020 roku. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 189.975,01 zł. 

12. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 

W pierwszym kwartale 2020 roku przeprowadzono przetarg nieograniczony na budowę II 

etapu placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3. W dniu 22 kwietnia 2020 roku 

zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą - A&M Partners Adam Bujakiewicz. W ramach 

inwestycji na placu zabaw zamontowano: zestaw zabawowy linowy - wieża ze 

zjeżdżalnią i przejściami „Black Forest” firmy HUCK  dla dzieci od 6 lat, huśtawkę 

gniazdkową firmy Buglo dla dzieci od 6-12 lat, 2 szt. ławek firmy Buglo. Ponadto 

wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami amortyzującą upadki z granulatu 

gumowego z warstwą EPDM oraz nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 6 

cm. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 279.378,51 zł.  

Do końca sierpnia 2020 roku inwestycja została zakończona i rozliczona finansowo. Plac 

zabaw został przekazany do użytkowania. Administratorem placu zabaw jest Szkoła 

Podstawowa Nr 3. Inwestycję zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. 

13. Rewitalizacja terenu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

Pod koniec 2019 roku przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego 

na budowę przedszkola miejskiego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1. W 

dniu 21 stycznia 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą - Zakład Usług Remontowych i 

Produkcyjnych „ZURIP” S.A. W ciągu 2020 roku zrealizowano roboty budowlane 

związane z wykonaniem stanu zerowego zamkniętego oraz roboty instalacyjne. Roboty 

będą kontynuowane w roku 2021. 

14. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim 

W lipcu 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu 

nieograniczonego – firmą Kamieniarstwo Marian Zając. Wykonano 81 sztuk wnęk do 

pochówku zwłok spopielonych w urnach o wymiarach 45x45x45 cm z prefabrykatów 

betonowych wibroprasowanych obłożonych płytami granitowymi. Inwestycja została 

zakończona pod koniec września 2020 roku i rozliczona finansowo. Całkowity koszt 

inwestycji wyniósł 249.800 zł. 

15. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta (I piętro i parter) 
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W I połowie 2020 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia o 

wartości poniżej 30.000 EURO i zawarto umowę z wykonawcą robót - COMFORTCLIMA 

SERWIS Janusz Kowalski na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych 

budynku Urzędu Miasta zlokalizowanych na I piętrze oraz w pomieszczeniu nr 5 na 

parterze. Wartość robót wyniosła 138.272,07 zł. Inwestycja została zakończona pod 

koniec maja 2020 roku i rozliczona finansowo. 

16. Zakup i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu pn. „Ograniczenie 

niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk 

Mazowiecki” 

W wyniku przeprowadzonych postepowań w trybie przetargu nieograniczonego w lipcu 

2020 roku zawarto umowy z wykonawcami na realizację zadania pn. Zakup i montaż  

urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w komunalnych 

lokalach mieszkalnych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez 

wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”. Zlecono nadzór 

inwestorski nad realizacja zadania. Wymianę urządzeń grzewczych zakończono w 

grudniu 2020 roku. W ramach całego przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano w 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 38  gazowych, kondensacyjnych urządzeń 

grzewczych, jedno urządzenie grzewcze na pellet oraz jeden węzeł cieplny. 

W 14 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wykonano 

wewnętrzne instalacje gazowe oraz zamontowano gazowe, kondensacyjne urządzenia 

grzewcze. Wykonawcami robót budowlanych, montażowych oraz dostaw były firmy: 

BUDMAR S.C z Sulejówka, KESEL Spółka z o.o. z Mińska Mazowieckiego, HYDRO-

GAZ Paweł Rękawek z Garwolina, PEC Serwis Sp. z o.o. z Siedlec. Całkowita wartość 

przedsięwzięcia wyniosła ok. 883.997 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 89% ze 

środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, 11% wartości przedsięwzięcia stanowił 

udział finansowy mieszkańców miasta. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy 

Województwem Mazowieckim a Miastem Mińsk Mazowiecki została zawarta w dniu 6 

września 2019 roku.  

17. Zakup i montaż automatycznej toalety w parku miejskim w pobliżu placu zabaw 

W 2020 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy toalety w parku 

miejskim projektantowi - Barbarze Trojanowskiej. Dokumentacja projektowa została 

opracowana i odebrana. W listopadzie 2020 roku złożono dokumentację projektową do 

Wydziału Architektury i Budownictwa w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W 
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grudniu na podstawie dokonanego zgłoszenia do PWiK Sp. z o.o. w Mińsku 

Mazowieckim wykonano przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne 

do projektowanego budynku toalety. 

18. Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich przy ul. 

Mrozowskiej 

W maju 2020 roku zlecono firmie Dariusz Kisieliński Biuro Usług Geologicznych i 

Geotechnicznych wykonanie badań podłoża gruntowego dla terenu przeznaczonego pod 

budowę Centrum Sportów Miejskich. Wykonano inwentaryzację zieleni na terenie 

przeznaczonym pod budowę. W lipcu 2020 roku zawarto umowę z firmą TECHRAMPS 

Sp. z o. o. na opracowanie koncepcji budowy Centrum Sportów Miejskich. Prace 

projektowe zostały wstrzymane do końca 2020 roku ze względu na zmianę lokalizacji 

Centrum Sportów Miejskich i prowadzone w tym zakresie negocjacje z Zarządem 

Powiatu Mińskiego w sprawie użyczenia części działki o nr 865/16 pod budowę w/w 

obiektu. 

19. Realizacja projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku XVIII-

wiecznego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim” 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w dniu 8 kwietnia 2020 roku. Złożono 

wniosek o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

Realizację inwestycji uzależniono od otrzymania dofinansowania. Do końca 2020 roku 

nie rozpoczęto realizacji zadania. 

20. Opracowanie projektu i budowa skweru 600 –lecia Miasta Mińsk Mazowiecki 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w dniu 8 kwietnia 2020 roku. 

Uzyskano wytyczne do projektowania od Miejskiej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Mińsk Mazowiecki – 

miasto inteligentnych dzielnic” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Do końca 2020 

roku opracowano koncepcję budowy skweru. Opracowanie dokumentacji projektowej, 

uzyskanie pozwolenia na budowę i budowa skweru nastąpi w 2021 roku. 

21. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii napowietrznej 

oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w dniu 29 czerwca 2020 roku dla 

potrzeb rozliczenia finansowego w związku z opóźnieniem projektanta w opracowaniu 
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dokumentacji projektowej. Dokonano zapłaty za fakturę wraz z  potrąceniem kar 

umownych. 

22. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych 

na budynkach miejskich jednostek budżetowych 

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w dniu 8 kwietnia 2020 roku. Zawarto 

umowę z Pomorską Grupą Konsultingową Spółka Akcyjna z Bydgoszczy na 

opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Odebrano program funkcjonalno-

użytkowy. 

G. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU 

W roku 2020 Miasto Mińsk Mazowiecki złożyło 32 wnioski o dofinansowanie: 

1. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Mińsku Mazowieckim” w ramach Programu ograniczania przestępczości i 

aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na 

lata 2018-2020. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

2. Wniosek o udzielenie dotacji na zadanie „Zabezpieczenie przeciwpożarowe 

budynku XVII-wiecznego Pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim” w 

ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do Zarządu 

Województwa Mazowieckiego. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

3. Wniosek o przyznanie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach 

programu „ZDALNA SZKOŁA” Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Wniosek otrzymał 

dofinansowanie w kwocie 99.118,32 zł.  

4. Wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego na 

realizację zadania w ramach modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu 

„Posiłek w szkole i w domu” - na prace remontowe oraz doposażenie stołówki w 

Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Szkole Podstawowej Nr 6. Wniosek nie otrzymał 

dofinansowania.  

5. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza MAZOWSZE 2020” na zadanie pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji 
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indywidualnych źródeł ciepła na terenie Mińska Mazowieckiego”. Wniosek 

otrzymał dofinansowanie w kwocie 146.985 zł.  

6. Wniosek pn. „Zaczarowani-Odczarowani” złożony do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie  10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna. Wniosek nie otrzymał 

dofinansowania. 

7. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o 

przyznanie pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” dla PZD Stowarzyszenie Ogrodowe 

w Warszawie, ROD im. „Andriollego”. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 

10.000 zł. 

8. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o 

przyznanie pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” dla PZD Stowarzyszenie Ogrodowe 

w Warszawie, ROD im. Mikołaja Kopernika. Wniosek otrzymał dofinansowanie w 

kwocie 10.000 zł. 

9. Wniosek o przyznanie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach 

programu „ZDALNA SZKOŁA +” na zakup komputerów. Wniosek otrzymał 

finansowanie w kwocie 104.961 zł. 

10. Wniosek o uzyskanie środków z „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” na 

inwestycje drogowe. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.539.246 zł.  

11. Wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa ul. dr Jana Huberta w Mińsku 

Mazowieckim” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek nie otrzymał 

dofinansowania. 

12. Wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 

Efektywność energetyczna o dofinansowanie zadania pn. ”Termomodernizacja 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek nie 

otrzymał dofinansowania. 

13. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 

„Kompleksowe zaprojektowanie  i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej 
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wytwarzającej energię elektryczną na nieruchomościach stanowiących własność 

Miasta Mińsk Mazowiecki”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

14. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji „Prace 

zabezpieczające i dostosowujące budynek zabytkowy do przepisów p.poż, 

wymianę grzejników, docieplenie poddasza, przebudowę przyłącza kanalizacji 

sanitarnej”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

15. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 

„Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”. Wniosek nie 

otrzymał dofinansowania. 

16. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 

„Rozbudowa zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 

Mazowieckim”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

17. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o 

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania 

„Budowa ul. Jana Huberta w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek nie otrzymał 

dofinansowania. 

18. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 

„Budowa drogi gminnej klasy D w Mińsku Maz. (ul. M. Dąbrowskiej)” o łącznej 

długości ok. 240 m. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

19. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 

„Budowa drogi gminnej klasy D w Mińsku Mazowieckim (ul. Żwirowa)” o długości 

ok. 529 m. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

20. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 

„Przebudowa drogi gminnej klasy L w Mińsku Mazowieckim – ul. Świętokrzyska” o 

długości 0,94 km. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

21. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji 

„Przebudowa drogi gminnej nr DG221812 klasy L w Mińsku Mazowieckim – ul. 1 

PLM „Warszawa” na dł. 0,48 km. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 
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22. Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w ramach programu priorytetowego 3.9 „Ochrona atmosfery Zielony 

transport publiczny (Faza I)” na dofinansowanie w formie dotacji inwestycji „Zakup 

6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w 

celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia 18.673.245 zł. Wnioskowana kwota 

dofinansowania 13.764.623 zł. Wniosek przeszedł pozytywie ocenę formalną i 

został skierowany do oceny merytorycznej.  

23. Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie w ramach programu priorytetowego 3.9 „Ochrona atmosfery Zielony 

transport publiczny (Faza I)” na dofinansowanie w formie pożyczki inwestycji 

„Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk 

ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku 

Mazowieckim”. Całkowity koszt przedsięwzięcia 18.673.245 zł. Wnioskowana 

kwota dofinansowania 4.908.622 zł. Wniosek przeszedł pozytywie ocenę 

formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.  

24. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór) na dofinansowanie 

inwestycji „Przebudowa drogi gminnej klasy L w Mińsku Mazowieckim – ul. 

Świętokrzyska” o długości 0,94 km.  Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

25. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór) na dofinansowanie 

inwestycji „Kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie instalacji 

fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną na nieruchomościach 

stanowiących własność Miasta Mińsk Mazowiecki”. Wniosek nie otrzymał 

dofinansowania. 

26. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II nabór) na dofinansowanie 

inwestycji „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”. 

Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

27. Wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o wsparcie finansowe na 

realizację zadania „Budowa drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej i ul. 

Łąkowej”. Wnioskowana kwota dotacji 3.000.000 zł. Wniosek otrzymał 

dofinansowanie w kwocie 3.000.000 zł. W dniu 13 lipca 2020 roku podpisano 

umowę o dofinansowanie. 
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28. Wniosek do Marszałka Województwa  Mazowieckiego o  wsparcie finansowe  na 

realizację  zadania „Budowa drogi gminnej – od ul. A. Chróścielewskiego do 

ul.Kołbielskiej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wniosek otrzymał 

dofinansowanie w kwocie 4.000.000 zł.  

29. Wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (zarys projektu) w ramach 

Programu „Rozwój lokalny” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Wniosek 

przeszedł I etap oceny i został przekazany do drugiego etapu wnioskowania. 

30. Wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na 

dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów – upowszechnianie sportów 

zimowych „2020”. W ramach projektu odbyły się zajęcia nauki jazdy na łyżwach 

dla dzieci ze szkół podstawowych. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 

9400 zł. 

31. Wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach zadania 

„Sport dla Wszystkich” projektu „Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa!”. 

Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 13.960 zł. 

32. Wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Strategia 

elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Wniosek otrzymał 

dofinansowanie w kwocie 15.990 zł. W ramach przedsięwzięcia przygotowany 

został dokument strategii dotyczącej rozwoju elektromobilności na terenie miasta, 

przyjęty uchwałą Nr XXII.213.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 

września 2020 roku. 

H. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK 

Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego realizowane były na terenie 

miasta przez Straż Miejską. 

W 2020 roku strażnicy miejscy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykonywali 

nałożone na nich obowiązki. Podejmowane interwencje obejmowały zakres czynności 

administracyjno–porządkowych dotyczących ochrony porządku publicznego. Na 

stanowisko dyżurnego wpłynęło 1027 zgłoszeń od mieszkańców, strażnicy z inicjatywy 

własnej podejmowali czynności służbowe w 650 przypadkach.  

W 2020 roku strażnicy wykonali 701 służb patrolowych na terenie miasta w systemie 
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dwuzmianowym w godzinach 7:00-23:00, w tym na zmianie: I – 442, II - 259. W trakcie 

służb strażnicy podjęli 650 interwencji własnych, z czego 400 dotyczyło zagrożenia w 

ruchu drogowym, 107 spożywania alkoholu, 35 palenia papierosów na terenie placówki 

oświatowej, a pozostałe m.in. czystości i estetyki, prowadzenia handlu w miejscach 

zabronionych, uszkodzenia infrastruktury miejskiej. 

Dzięki monitoringowi wizyjnemu ujawniono 80 zdarzeń. Informacje o tych zdarzeniach 

zostały przekazane dyżurnemu Straży Miejskiej i w 77 przypadkach zrealizowane przez 

strażników, w 1 przypadku sprawca oddalił się przed przybyciem patrolu, 2 zgłoszenia 

zrealizował patrol Policji. W wyniku podjętych interwencji ujawniono 211 czynów 

zabronionych, z których: 97 dotyczyło nieprawidłowego parkowania, 9 zakłócenia ładu i 

porządku publicznego, 79 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 23 związane 

były z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, 3 innych 

zagadnień. W związku z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji czynnościami 

wyjaśniającymi, zabezpieczono i przekazano 37 nagrań zawierających materiały z 

monitoringu miejskiego. 

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej: 

Lp 
Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

Pouczeni

a 

(art. 41 

k.w.) 

Mandaty  

Wnioski 

o 

ukarani

e 

Sprawy 

przekazan

e innym 

organom 

lub 

instytucjo

m 

Razem liczba Kwota 

(zł) 

1 ustawie Kodeks 

wykroczeń: 
      

 wykroczenia 

przeciwko porządkowi 

i spokojowi 

publicznemu 

16 35 12.550 - - 51 

wykroczenia 

przeciwko instytucjom 

państwowym, 

samorządowym i 

- 3 400 - - 3 
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społecznym 

wykroczenia 

przeciwko 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 

3 14 2150 - - 17 

wykroczenia 

przeciwko 

bezpieczeństwu i 

porządkowi w 

komunikacji 

294 682 85.000 134 - 1110 

wykroczenia 

przeciwko 

obyczajności 

publicznej 

2 8 1200 - - 10 

wykroczenia 

przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

4 22 2100 2 - 26 

2 ustawie o wychowaniu 

w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

24 157 15.600 18 - 199 

3 ustawie o ochronie 

zdrowia przed 

następstwami 

używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych 

- 30 3300 1 - 31 

4 ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach 

- 1 100 - - 1 

5 ustawie o odpadach 1 18 3400 5 - 24 

6 ustawie – Prawo 

ochrony środowiska 
- 1 200 - - 1 

OGÓŁEM 334 971 126.000 160 - 1473 
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W styczniu 2020 roku Straż Miejska odwiedziła 570 punków, w których prowadzona jest 

działalność gospodarcza celem przypomnienia o obowiązkach wynikających z ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Posiadacz odpadów będący ich wytwórcą jest 

zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. 

Ewidencja odpadów powinna być prowadzona z zastosowaniem kart przekazania 

odpadów, a więc odpady wytwarzane przez podmiot w wyniku prowadzonej działalności 

gospodarczej, należy przekazać na podstawie umowy oraz kart przekazania odpadów 

uprawnionemu przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że do 

pojemników przeznaczonych na odpady komunalne właściciel nieruchomości, na której 

prowadzona jest działalność gospodarcza nie może wrzucać odpadów z tej działalności, 

które nie stanowią odpadów komunalnych.  

W 2020 roku Straż Miejska na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza 

Miasta Mińsk Mazowiecki w oparciu o art. 379 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo ochrony 

środowiska przeprowadzała kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach 

grzewczych i paleniskach domowych. Sprawdzano czy mieszkańcy miasta nie spalają 

np.: starych mebli, tworzyw sztucznych, kartonów, ubrań. Przeprowadzono łącznie 174 

kontrole z czego 68 zostało podjętych w związku z informacjami uzyskanymi od 

mieszkańców miasta, którzy podejrzewali sąsiadów o spalanie śmieci w piecach 

domowych. Pozostałe 106 zostało wytypowanych i skontrolowanych przez strażników 

rejonowych na podstawie ich obserwacji. Przeprowadzono również 202 kontrole 

czystości powietrza przy użyciu drona. W trakcie przeprowadzanych kontroli 

przypominano mieszkańcom, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla 

zdrowia. Ujawniono 24 przypadki spalania odpadów, z czego jedną osobę pouczono, 

nałożono 18 mandatów karnych, skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu. 

W dniach 27-31 grudnia 2020 roku strażnicy miejscy wspólnie z funkcjonariuszem 

Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili kontrolę punktów, w których sprzedawane 

były artykuły pirotechniczne. Kontrolowano m.in. czy artykuły pirotechniczne oznaczone 

były stosownymi atestami oraz instrukcją w języku polskim. Każdorazowo sprzedawców 

uprzedzano o odpowiedzialności karnej wynikającej ze sprzedaży tych artykułów 

osobom nieletnim. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych funkcjonariusze 

Straży Miejskiej w codziennych patrolach prowadzili kontrole „dzikich lodowisk” w 

szczególności zbiornika wodnego przy ul. Budowlanej. Przeprowadzano również 
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cykliczne kontrole miejsc zagrożonych, miejsc gromadzenia się młodzieży tj. park 

miejski, dworzec PKP i PKS, rejon Aquaparku przy ul. Wyszyńskiego, placów zabaw i 

osiedli mieszkaniowych. 

W ramach akcji  „Bezpieczna droga do szkoły” wykonano 10 kontroli. W godzinach 7.30 

– 9.00 strażnicy kontrolowali bezpieczeństwo w obrębie przejść dla pieszych w okolicy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Dąbrówki, zwracając uwagę na 

przestrzeganie przepisów przez kierowców pojazdów, jak również prawidłowość 

przechodzenia pieszych przez jezdnię.  

W 2020 roku zaplanowano 29 patroli szkolnych, z czego 9 nie odbyło się z powodu 

odwołanych zajęć szkolnych. W drugim, trzecim i czwartym kwartale 2020 roku patrol 

szkolny został zawieszony z powodu epidemii COVID-19. 

Podczas realizowanych patroli szkolnych dokonano 133 kontroli placówek oświatowych 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na młodzież zagrożoną demoralizacją. 

Przeprowadzano cykliczne kontrole miejsc gromadzenia się młodzieży tj. park miejski, 

dworzec PKP i PKS, targowisko miejskie. Przeprowadzono 52 interwencje własne, 

podczas, których nałożono 48 mandatów karnych kredytowanych, 3 mandaty karne 

gotówkowe, sporządzono 1 notatkę pod wniosek o ukaranie do sądu. W 12 przypadkach 

ujawniono palenie papierosów przez osoby nieletnie w związku z czym zostały 

sporządzone i wysłane listy do rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie 

przez Wydział Nieletnich i Patologii tutejszej KPP Mińsk Mazowiecki. 

W 2020 roku patrol szkolny przeprowadził 18 spotkań z uczniami: Liceum 

Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 1 (kl. I)  na temat „Odpowiedzialności Karnej 

Nieletnich”, Zespołu Szkół Nr 1 (kl. III-IV) na temat „Obudź wyobraźnię”, Szkoły 

Podstawowej Nr 5 (kl. VI-VIII) na temat „Zachowań ryzykownych”, Przedszkola 

Miejskiego Nr 6 na temat „Bezpieczeństwo na drodze” i przedszkola niepublicznego w 

trakcie którego przybliżono dzieciom pracę strażnika miejskiego i policjanta. W styczniu 

patrol szkolny wziął udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Straży Miejskiej w 

Mińsku Mazowieckim z udziałem dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4. W trakcie 

spotkania dzieciom przybliżono pracę strażnika miejskiego oraz zaprezentowano sprzęt i 

wyposażenie strażników miejskich. Przeprowadzono również 26 spotkań z pedagogami 

szkolnymi na temat problemów wychowawczych z uczniami.    

W dniach 21-22 stycznia 2020 roku patrol szkolny prowadził profilaktyczną akcję 

promującą bezpieczne zachowania wśród seniorów. Akcja związana była z 

obchodzonym Dniem Babci i Dziadka. Mundurowi rozdawali spotkanym na ulicy 
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seniorom ulotki z poradami, jak nie stać się ofiarą przestępstwa np. oszustwa na tzw. 

„wnuczka”, jak ustrzec się przed kradzieżą, co robić w sytuacji przemocy oraz jak zadbać 

o własne bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

W okresie ferii zimowych patrol szkolny przeprowadził spotkanie w Klubie Spółdzielni 

Mieszkaniowej Przełom z dziećmi przebywającymi na odpoczynku zimowym na temat 

„Bezpieczne Ferie” oraz objęto kontrolą dziki akwen wodny przy ul. Budowlanej pod 

kątem ewentualnego gromadzenia się osób nieletnich bez opieki dorosłych.  

W lutym patrol szkolny zrealizował nakaz zatrzymania i doprowadzenia nieletniego 

wydany przez Sąd dla Nieletnich do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

miejscowości Wojnów.  

W dniach od 1 do 11 września 2020 roku patrol szkolny uczestniczył w akcji 

prewencyjnej zorganizowanej przez Komendę Stołeczną Policji „Bezpieczna droga do 

szkoły” obejmując nadzorem wszystkie szkoły podstawowe w Mińsku Mazowieckim. 

Funkcjonariusze oprócz reagowania na zachowanie kierowców w okolicach szkoły, 

zwracali również uwagę na to czy rodzice przewożą swoje pociechy w fotelikach 

bezpieczeństwa. 

I. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBRONNE 

Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych skupiały się w 2020 

roku na  monitorowaniu stanu bezpieczeństwa miasta, dokonywaniu oceny 

prognozowanych zagrożeń, wspomaganiu działań ratowniczych oraz działań 

planistycznych, doskonaleniu zasad i form ochrony ludności przed skutkami 

nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska w czasie pokoju oraz w wyższych stanach 

gotowości obronnej państwa. Zadania te realizowane były w 2020 roku poprzez 

przyjmowanie ostrzeżeń, komunikatów i zgłoszeń o zdarzeniach powodujących 

zagrożenia na terenie miasta, powiadamianie sił ratowniczych oraz podejmowanie 

działań zmierzających do likwidacji skutków zagrożeń. Wykonywano także 

zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych poprzez np. zapewnienie wody 

podczas długotrwałych działań ratowniczych.  

W 2020 roku pracownicy ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych przyjęli 20 

zgłoszeń, z których: 6 dotyczyło bezpańskich psów, 5 martwych zwierząt, 3 lokalnych 

podtopień oraz pojedyncze wycieku nieznanej substancji do rowu gminnego, plamy 

oleju, złamanego drzewa, zalanego korytarza, niewybuchu i nieświecącej latarni. 
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Ponadto otrzymali 89 ostrzeżeń meteorologicznych, 20 informacji o planowanych 

wyłączeniach prądu na terenie miasta i 1 powiadomienie o ryzyku wystąpienia 

przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, w 

sumie 130 zgłoszeń. W porównaniu do lat ubiegłych liczba zgłoszeń była mniejsza, w 

2019 wpłynęły 182 zgłoszenia, w 2018 roku 176 zgłoszeń, a w 2017 roku 153 

zgłoszenia. Ciągle najwyższa pozostaje liczba ostrzeżeń meteorologicznych – w 2020 

roku - 89, w 2019 roku – 82, w 2018 roku – 72, w 2017 roku – 58. 

Ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe w 2020 roku zakupiono 25 

tysięcy maseczek ochronnych, które zostały dostarczone mieszkańcom miasta jeszcze 

przed wejściem w życie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zapewniono piach i worki w 

związku z podtopieniem po intensywnych opadach deszczu na ul. Czarnieckiego. 

Pracownicy zarządzania kryzysowego z funkcjonariuszami Straży Miejskiej zapewniali 

pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, a także osobom objętym kwarantanną lub 

izolacją domową w zakupie i dostarczaniu posiłków, produktów spożywczych, leków i 

innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

W ramach kwalifikacji wojskowej zrealizowano zadania polegające na przygotowaniu i 

przeprowadzeniu  kwalifikacji wojskowej. W dniach 11 – 13 marca 2020 roku do 

kwalifikacji zgłosiło się 59 osób, w tym 57 mężczyzn (rocznik podstawowy) i 2 mężczyzn 

(roczniki starsze). Kwalifikacja wojskowa została zakończona 13 marca 2020 roku 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.  

W zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2020 

roku przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 

organizację 83 dodatkowych służb ponadnormatywnych policjantów prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim polegających na ochronie bezpieczeństwa i 

porządku publicznego oraz zapewnieniu spokoju w miejscach publicznych oraz na 

dofinansowanie funduszu nagród dla policjantów wyróżniających się zaangażowaniem, 

wysokim poczuciem odpowiedzialności, rozwagą i kulturą osobistą. Ponadto przekazano 

środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu 
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dofinansowania remontu masztu antenowego na budynku Komendy Powiatowej PSP w 

Mińsku Mazowieckim. 

W ramach działań zmierzających do podwyższania gotowości bojowej ochotniczych 

straży pożarnych w 2020 roku: pokrywano koszty badań technicznych, eksploatacji, 

konserwacji i napraw samochodów, przyczep, motopomp, agregatów prądotwórczych 

oraz narzędzi i urządzeń ratowniczych, zakupiono części do samochodów specjalnych 

pożarniczych, paliwo do pojazdów i urządzeń ratowniczych, umundurowanie i środki 

ochrony indywidulanej dla członków OSP, sprzęt ratowniczy, w tym: radiotelefony 

Motorola, mikrofonogłośnik do radiotelefonu, opryskiwacz do odkażania powierzchni, 

sprzęt do pracy na wysokości, stroboskopy, pachołki, miotły, prostownik, węże i 

prądownice pożarnicze, sprzęt medyczny do uzupełnienia wyposażenia torby PSP R-1, 

środki do odkażania i neutralizacji, druki. Ponadto pokryto koszty selektywnego 

powiadamiania strażaków OSP „Kędzierak”, pokryto koszty funkcjonowania platformy 

gromadzenia danych, alarmowania i powiadamiania dla ochotniczych straży pożarnych 

„e-Remiza”, zakupiono 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. 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu miasta w 2020 roku brały udział w 117 działaniach 

ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz w 35 działaniach 

ratowniczych organizowanych przez miasto Mińsk Mazowiecki, m.in. podczas gaszenia 

pożarów; usuwania powalonych drzew i gałęzi z pasa drogowego, usuwania plam oleju, 

działań porządkowych po wypadkach i kolizjach drogowych, układania worków z 

piskiem, pompowania wody z piwnic i garaży; zabezpieczania terenu podczas 

prowadzonych działań ratowniczych (niewybuchu, obszarów po wypadkach drogowych), 

odkażania powierzchni i obiektów publicznych oraz innych działaniach (np. udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczenia lądowiska LPR, prowadzenia działań 

poszukiwawczych osoby zaginionej, usuwania gniazd szerszeni). 
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK MIEJSKICH W 2020 ROKU 

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim istnieje od 1 lutego 1990 

roku i powstało w wyniku wyodrębnienia z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Siedlcach. W 1992 roku utworzona została spółka prawa handlowego pod 

firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

która przejęła prawa, obowiązki oraz składniki majątkowe Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Mińsku Mazowieckim. Jedynym właścicielem udziałów w spółce jest miasto 

Mińsk Mazowiecki.  

Głównym celem większości przedsiębiorstw jest maksymalizacja zysków lub wzrost 

wartości tych przedsiębiorstw. W przypadku firm ciepłowniczych, a szczególnie firm, 

których właścicielem jest samorząd terytorialny, hierarchia celów jest inna. Znacznie 

większe znaczenie ma niezawodność dostaw ciepła i rozwój przedsiębiorstwa 

dostosowany do rozwoju aglomeracji, a dążenie do wzrostu wartości firmy lub do 

maksymalizacji zysku powinno być równoważone dbałością o zachowanie 

akceptowanego społecznie kosztu zaopatrzenia w ciepło. Wynika to ze specyfiki 

ciepłownictwa i znaczenia bezpieczeństwa energetycznego dla lokalnej społeczności 

oraz struktury właścicielskiej przedsiębiorstwa i wpływu jaki ma lokalny samorząd 

terytorialny na spółkę ciepłowniczą.  

Całkowita moc zamówiona w węzłach cieplnych w Mińsku Mazowieckim przez 

wszystkich odbiorców ciepła wynosiła wg stanu na koniec czerwca 2020 roku 36,01 MW. 

W spółce podjęto próbę zweryfikowania – urealnienia wielkości rzeczywistego 

zapotrzebowania na moc. Z wykonanego w tym celu opracowania wynika, że realna moc 

cieplna jest nieco niższa od zamówionej przez odbiorców. Najbardziej realną wartość 

aktualnego zapotrzebowania odbiorców wyznacza wynik osiągnięty metodą ekstrapolacji 

liniowej (średnia miesięczna moc pobierana przez obiekt do celów centralnego 

ogrzewania względem średniej temperatury zewnętrznej danego miesiąca) -  29,5 MW.  

Spółka posiada cztery własne źródła ciepła plus jedno dzierżawione. Teoretyczna moc 

zainstalowana w źródłach wynosi 34,835 MW, w praktyce ciepłownia przy ul. Dąbrówki 

43 jest źródłem trwale nieczynnym, przeznaczonym do likwidacji, dostępna moc wynosi 

więc 33,035 MW. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 160



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

Głównymi odbiorcami spółki są obiekty mieszkalne wielorodzinne. Dodatkową dość 

znaczącą grupą są obiekty usługowe: szkoły, szpital, Aquapark, obiekty handlowe. 

Przemysł i domy jednorodzinne stanowią znikomą część odbiorców. Najważniejszym 

odbiorcą ciepła jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Przełom. W roku 2019 sprzedaż ciepła 

do SM Przełom wyniosła 32,7% całości sprzedaży. Do miasta Mińsk Mazowiecki (wraz z 

obiektami miejskimi) sprzedano 8,08% całości sprzedaży, powiat miński zakupił 6,23% 

ciepła. Znaczącymi klientami dla spółki są także deweloperzy budujący mieszkania w 

mieście. Współpraca z nimi daje duże przyrosty mocy wśród nowych odbiorców. Po 

sprzedaży mieszkań budynki te stają się własnością wspólnot mieszkaniowych. 

Źródła ciepła Spółki: 

1) Ciepłownia przy ul. Jana Pawła II 10 

Podstawowe źródło ciepła dla systemu. Ciepłownia jest wyposażona w cztery kotły 

rusztowe o konstrukcji opartej na bazie typowego kotła WLM-2,5 o łącznej znamionowej 

(efektywnej) mocy 15,4 MW. Moc nominalna cieplna ciepłowni wynosi 18,9 MW.  

2) Elektrociepłownia i ciepłownia gazowa przy ul. 1 PLM Warszawa 1  

Elektrociepłownia wyposażona jest w dwa silniki gazowe z układem odzysku ciepła o 

mocy 3,28 MW każdy oraz w kocioł gazowy o mocy 2,9 MW. Dwa silniki zastąpiły 

dotychczas użytkowany kocioł gazowy o mocy 5,4 MW, który obecnie jest odstawiony z 

powodu regulacji dotyczących handlu emisjami. Łączna moc cieplna źródła to 9,46 MW. 

Dodatkowo elektrociepłownia wyposażona jest w akumulator ciepła o pojemności 250 

m3. Akumulator służy stabilizacji pracy silników gazowych i pokrywaniu w okresie letnim 

zmiennego zapotrzebowania systemu na ciepło. Akumulator posiada zdolność 

magazynowania ok. 10,6 MWh. 

3) Ciepłownia gazowa przy ul. Nadrzecznej 18 

Wyposażona w trzy kotły Wiessmann o mocy 1,725 MW każdy. Jeden kocioł 

wyposażony w palnik dwupaliwowy – gaz /olej. 

4) Ciepłownia gazowa przy ul. Budowlanej 4 

Wyposażona w dwa kotły gazowe niskoparametrowe o mocy 1,5 MW każdy. Kotły 

dopuszczone na ciśnienie 3 bar. Ciepłownia dzierżawiona.  

5) Ciepłownia gazowa przy ul. ppłk. Skrzyneckiego  

Lokalna ciepłownia mocy 230 kW dla potrzeb sieci na osiedlu na byłym poligonie. W 

kotłowni znajdują się kolejne dwa kotły zdjęte z osiedla Anielina nie zabudowane (o 

mocy ok. 230 kW każdy). Uruchomienie ich będzie możliwe po wykonaniu obowiązków 
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wynikających z ustawy prawo budowlane i przepisów pokrewnych (zaprojektowanie, 

uzyskanie decyzji administracyjnych, realizacja). 

6) Ciepłownia węglowa przy ul. Dąbrówki 43 

Ciepłownia węglowa o mocy 1,8 MW jest ciepłownią niefunkcjonalną i pozbawioną 

perspektyw w obecnej konfiguracji. Teren ciepłowni może być wykorzystany dla budowy 

nowego elementu systemu ciepłowniczego w przyszłości np. małego źródła na biomasę. 

Ciepłownia przy ul. Jana Pawła II była podstawowym źródłem ciepła spółki. W źródle tym 

produkowano (do czasu uruchomienia elektrociepłowni) ok. 95% ciepła dla potrzeb 

systemu grzewczego. Produkcja po uruchomieniu elektrociepłowni zmniejszyła się do 

poziomu ok. 50% potrzeb systemu ciepłowniczego. Stan techniczny ciepłowni jest dobry. 

Modernizacji wymaga: elewacja, okna od strony południowej, plac węglowy 

(dokończenie utwardzenia), uzdatnianie wody, stan budowlany budynku wewnątrz. 

Obiekt wymagał (ze względu na duże obciążenie – czas pracy) dużego, stałego zakresu 

remontów dla utrzymania stanu technicznego i niezawodnej pracy. Po uruchomieniu 

elektrociepłowni wykorzystanie obiektu zmniejszyło się proporcjonalnie do skali 

produkcji. Ciepłownia przy ul. 1 PLM Warszawa 1 składa się z elektrociepłowni o mocy 

cieplnej 6,56 MWt oraz z kotła gazowego o mocy 2,9 MW. Ciepłownia ta produkowała w 

ostatnich latach ok. 5% ciepła do systemu. Spełniała rolę szczytową i rezerwową. 

Obecnie zakłada się, że będzie źródłem podstawowym. Dzierżawiona ciepłownia przy ul. 

Budowlanej ostatni raz w 2017 roku wyprodukowała niewielką ilość ciepła i to jedynie na 

potrzeby zasilania sieci na północ od ul. Warszawskiej w czasie remontu sieci 

prowadzącej do tego obszaru. Ta rola w okresie letnim się zakończyła, kiedy zbudowano 

alternatywną sieć prowadzącą przez ul. Warszawską. Źródło to jest rezerwą na 

zapotrzebowanie szczytowe. Ciepłownia Nadrzeczna jest dobrze usytuowana w 

systemie, ma moc przydatną do pokrycia szczytu rozbioru. Wadą tego źródła jest zbyt 

niskie ciśnienie pracy kotła, co powoduje, że nie może ona pracować na wspólną sieć 

wraz ze źródłem węglowym jak i ciepłownią gazową 1 PLM Warszawa. Jednocześnie 

kotłownia ta ma najniższą sprawność ze źródeł gazowych. Ze względu na niepełną 

funkcjonalność nie włączano jej dla potrzeb systemu od 2010 roku. Jej rola może jednak 

rosnąć, bo ciągle rośnie moc odbierana przez odbiorców. Dostosowanie do pracy na 

wspólną sieć wymaga nakładów na poziomie ok. 200 tys. złotych. Po takiej modernizacji 

będzie to w pełni funkcjonalne źródło rezerwy mocy. Ciepłownia przy ul. Dąbrówki ma 

znaczenie nie jako źródło (jest całkowicie niefunkcjonalna) lecz jedynie jako rezerwa 
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gruntu na niewielki obiekt położony w jednym z końców sieci (podobnie jak obiekt przy 

ul. Budowlanej). Źródło to jest przewidziane do modernizacji.  

Ważnym majątkiem spółki są sieci cieplne. Wartości środków trwałych (sieci) to ok. 26 

mln (wartość początkowa), a w wartości netto majątku ok. 13,61 mln. Wartość 

odtworzeniowa tego majątku to ponad 25 mln złotych. Sieci cieplne są w dobrym stanie 

technicznym. Większość sieci to sieci preizolowane, niektóre mają jednak już ponad 20 

lat. Ważnym elementem sieci będzie rozbudowa systemu zdalnego monitoringu 

systemów alarmowych. 

Stan techniczny węzłów cieplnych spółki jest dobry. Spółka eksploatuje i jest 

właścicielem węzłów odpowiadających za ok. 40% sprzedaży ciepła. Ilość ta spada, 

obecnie spółka w zasadzie nie buduje węzłów cieplnych. W systemie ciepłowniczym 

występuje wiele węzłów, które źle oddziałują na sieć (wysoka temperatura nośnika ciepła 

w rurze powrotnej), dotyczy to też nowo projektowanych węzłów. Problemem do 

rozwiązania na najbliższe lata jest analiza projektowa węzłów własnych o słabych 

cechach systemowych, poprawa schłodzeń i promowanie rozwiązań pro systemowych 

wśród odbiorców korzystających z węzłów własnych spółki. Dodatkowo ważne jest, że 

dla utrzymania stanu technicznego konieczne jest zwiększenie ilości węzłów cieplnych 

przechodzących gruntowny remont. Przy 115 węzłach własnych należy wykonywać 

remonty generalne ok. 5% węzłów rocznie czyli 5-6 węzłów. Do tego dochodzą bieżące 

wymiany urządzeń wynikające z awarii i zmian technologicznych (sterowniki, pompy itp.). 

Węzły cieplne w 2020 były nadzorowane w 100% zdalnie. W 2021 roku Spółka planuje 

wybudowanie własnych węzłów cieplnych.  

Istnieje trend do likwidacji węzłów grupowych (przyczyny funkcjonalne i kosztowe). Jest 

to działanie bardzo korzystne dla odbiorców ciepła, dlatego prędzej czy później czynnik 

ekonomiczny spowoduje likwidację tych węzłów i pojawienie się węzłów indywidualnych. 

Ograniczeniem możliwości likwidacji są trudności we wspólnotach i spółdzielniach 

mieszkaniowych z uzyskaniem od lokatorów wszystkich zgód wymaganych prawem. W 

najbliższych latach przewiduje się likwidację węzłów grupowych Topolowa 14 i 1 PLM 

Warszawa 6. 

PEC Sp. z o.o. skutecznie wdraża określoną w 2012 roku Koncepcję ogólną rozwoju i 

wizualizacji. Główne założenia tej strategii zostały dobrze określone i pozwoliły rozwinąć: 

a) system SCADA (obecnie przede wszystkim z ciepłowni węglowej i 1 PLM 

Warszawa 1), 
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b) system do sterowania elektrociepłowni zbudowany na oprogramowaniu 

dedykowanym do sterowania i nadzoru obiektu, 

c) system bilingu liczników ciepła i wizualizacji węzłów cieplnych (przede wszystkim 

własnych), w roku 2020 system obejmuje 100% obiektów, 

d) automatyczne generowanie danych do oprogramowania służącego do 

fakturowania ciepła, 

e) system nadzoru ciepłowni lokalnych (poligon) i systemowych np. Budowlana; 

f) automatyczne sterowanie układami pompowymi w źródłach ciepła, 

g) zdalne i automatyczne sterowanie pompownią położoną w budynku Nadrzeczna 

18, 

h) łączność poza nielicznymi wyjątkami opartą na komercyjnej sieci komórkowej 

(znaczna obniżenie opłat za transmisję danych w ostatnich latach), zdjęło to z 

firmy obowiązki serwisowe przy utrzymaniu sieci, 

i) systemy akpia - wykorzystywane przeważnie do kontroli i nadzoru pracy systemu 

oraz do automatycznej regulacji i sterowania procesami. 

PEC Sp. z o.o. posiada kilka działek na terenie Mińska Mazowieckiego: 

a) działkę (3946/5) przy ul. Jana Pawła II o powierzchni około 4123 m2; 

b) działkę (3934/2) przy ul. Nadrzecznej o powierzchni około 1116 m2; 

c) działkę (2476/2) przy ul. 1 PLM Warszawa o powierzchni około 3500 m2; 

d) działkę (2466/3) przy ul. Dąbrówki o powierzchni około 2421 m2; 

e) działkę (2658/4) przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego o powierzchni 1018 m2; 

f) działkę (2466/6) przy ul. Łupińskiego 9 o powierzchni około 116 m2; 

g) udział w gruncie (8211) przy ul. Klonowa 27 o powierzchni około 19,82 m2; 

h) udział w gruncie (8210) przy ul. Klonowa 27A o powierzchni około 18,71 m2; 

i) udział w gruncie (6014/4, 6015/8, 6647/7, 6019/6) przy ul. Klonowa 21A o 

powierzchni około 11,21 m2; 

j) udział w gruncie (6004/5, 6005/5, 6628/12) przy ul. Siennicka 57 o powierzchni 6 

m2; 

k) działki (2511/3, 2511/4, 2512/5, 2512/6) przy ul. 1 PLM Warszawa 5 o 

powierzchni 4,27 m2. 

Wszystkie działki są zabudowane, realna wartość tych działek sięga 3,5 mln zł. Spółka 

posiada różne urządzenia i maszyny (w tym kotły) o łącznej wartości odtworzeniowej ok. 

15 mln zł, w znacznym stopniu zamortyzowane. Poziom amortyzacji nie oddaje jednak 

rzeczywistego stanu tych maszyn i urządzeń. Ich wartość rzeczywista jest dużo wyższa 
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niż wartość netto. Można oszacować, że rzeczywisty poziom amortyzacji to ok. 50% 

wartości brutto. W 2020 roku majątek spółki zwiększył się o wartość ponad 25 milionów 

złotych, co było związane z zabudową elektrociepłowni gazowej. 

Spółka przykłada bardzo dużą wagę do wypełniania wymogów środowiskowych i stara 

się utrzymywać standardy lepsze niż wymagane prawem – przykładem może być 

zakończona sukcesem realizacja nowoczesnej instalacji odpylania spalin z trzech kotłów 

węglowych w ciepłowni przy ul. Jana Pawła II 10. Uzyskana skuteczność odpylania 

zapewnia utrzymanie emisji na poziomie o połowę niższym od wymaganego. Ponadto 

zastosowane filtry po niewielkich stosunkowo modernizacjach będą mogły wypełniać 

przyszłe standardy emisji pyłu wprowadzone dyrektywą unijną dotyczącą małych i 

średnich źródeł spalania (MCP). Budowa elektrociepłowni znacząco wpływa na poprawę 

warunków środowiskowych w mieście. Planowana zabudowa układów fotowoltaicznych 

wpisuje się w trendy większego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

14 czerwca 2019 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. rozpoczęło 

realizację projektu „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” o parametrach: 

moc cieplna elektrociepłowni - 6,56 MW, moc elektryczna elektrociepłowni - 6,41 MW. 

W dniu 21 listopada 2020 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mińsku 

Mazowieckim wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu. Elektrociepłownia 

zlokalizowana jest obok istniejącej osiedlowej ciepłowni gazowej przy ul. 1 PLM 

Warszawa 1. Na obiekt z układem kogeneracyjnym (CHP) składają się dwa jednakowe 

tłokowe silniki gazowe. Energia elektryczna, wyprodukowana w elektrociepłowni, niemal 

w całości będzie przekazywana do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. 

Część energii elektrycznej zużyta będzie na potrzeby własne obiektu i dostawę ciepła do 

sieci ciepłowniczej. Energia cieplna zasili system ciepłowniczy PEC. 

Celem inwestycji było 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 ton równoważnika CO2/rok. Zmniejszenie zużycia energii 

pierwotnej szacuje się na co najmniej 113 724 GJ w skali roku.  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 18 grudnia 

2018 roku przyznał na realizację przedmiotowej inwestycji dotację w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji 
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ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, 

Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. W dniu 9 maja 2019 roku 

zostało również przyznane dofinansowanie w formie pożyczki komercyjnej ze środków 

NFOŚiGW. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 31.492.704 zł, wartość 

dofinansowania w ramach POIiŚ: 8.911.870 zł, wartość dofinansowania w formie 

pożyczki z NFOŚiGW 12.304.510 zł. 

W 2020 roku PEC Sp. z o.o. otrzymało prestiżową nagrodę „Eco Symbol 2020” oraz tytuł 

„EKOSTRATEG za rok 2020”. Spółka trafiła także do grona laureatów „Diamentów 

Forbesa 2021”. 

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

1. Podstawowe dane za 2020 rok 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obsługuje 39.760 mieszkańców 

korzystających z sieci wodociągowej oraz 39.560 mieszkańców korzystających z sieci 

kanalizacji sanitarnej. W roku 2020 Spółka sprzedała 1,992 mln m3 (wzrost o 1,30 % w 

stosunku do roku 2019) oraz przyjęła 2,188 mln m3 ścieków (wzrost o 3,50 % w stosunku 

do roku 2019). 

2. Podstawowe dane finansowe spółki za 2020 rok 

Aktywa razem 79.879.652,74 zł (wzrost o 9,14 % w stosunku do roku 2019). 

Przychody razem 19.715.477,98 zł (wzrost o 2,96 % w stosunku do roku 2019). 

Zysk netto 1.338.860,06 zł (wzrost o 15,37 % w stosunku do roku 2019). 

3. Inwestycje 

Aktualne kierunki planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych określone zostały w Planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przyjętym uchwałą Nr 

XXV.242.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 roku.  

Wysokość nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2020 planowano na 

poziomie 10.838 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 11.425 tys. zł.  

Budżet inwestycyjny PWiK Sp. z o.o. powstaje z kwoty rocznego odpisu 

amortyzacyjnego oraz środków zewnętrznych (inne) uzyskanych w oparciu o programy 

pomocowe funduszy, głównie są to środki z programów finansowanych przez Narodowy 
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak również z 

preferencyjnej pożyczki z w/w Instytucji oraz kredytu obrotowego z Banku Pekao S.A.  

 W roku 2020 spółka poniosła nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 

kwotę 11.425.123,63 zł z tego: dotacja z NFOŚiGW – 5.583.822,95 zł, środki własne – 

5.841.300,68 zł.  Najwięcej środków inwestycyjnych (ponad 8 mln zł) wydatkowano na 

modernizację oczyszczalni ścieków oraz na budowę nowych sieci wodno-

kanalizacyjnych. W efekcie infrastruktura miejska w 2020 wzrosła: sieć wodociągowa o 

3,21 km, sieć kanalizacyjna o 1,75 km. 

4. Inwestycje prowadzone w 2020 roku 

1) Oczyszczalnia ścieków 

Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni 

ścieków w Mińsku Mazowieckim - inwestycja ta ma za zadanie wyeliminować problem 

zbyt małej przepustowości poszczególnych węzłów oczyszczalni oraz dostosować 

instalację do przyjęcia zwiększonego ładunku ścieków z coraz bardziej rozbudowującej 

się aglomeracji Mińsk Mazowiecki. Obecny poziom obciążenia to 59000 RLM, docelowa 

wartość to 66500 RLM. Proces modernizacji zapewni m.in. ograniczenie 

energochłonności procesów technologicznych, zwiększy odzysk biogazu, który jest 

wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na oczyszczalni ścieków, a 

także zmniejszy oddziaływanie oczyszczalni ścieków na bezpośrednie sąsiedztwo. 

Zadanie jest w fazie realizacji, wykonawcą robót budowlanych jest firma INSTAL 

WARSZAWA S.A. 

2) Uzdatnianie Wody 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku 

Mazowieckim - celem przedsięwzięcia jest automatyzacja procesu uzdatniania wody, 

przy jednoczesnym wzroście wydajności stacji z 300 do 350 m³/h. Dzięki tej inwestycji 

spółka zapewni ciągłości dostaw wody dla miasta Mińsk Mazowiecki poprzez wymianę 

zużytych elementów infrastruktury. Zadanie jest już w fazie wykonawstwa. W dniu 12 

lipca 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie projektu do w/w inwestycji. 

Autorem projektu został NBM Technologie Mroczka i wspólnicy z Częstochowy. 

Wykonawca projektu w 2020 roku uzyskał pozwolenie na budowę. Równocześnie spółka 

wyłoniła w drodze przetargu inżyniera kontraktu. W październiku 2020 roku 

Przedsiębiorstwo podpisało umowę na roboty budowlane z wykonawcą wyłonionym w 
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drodze przetargu, tj. Przedsiębiorstwem budowlano-instalacyjnym ABT Sp. z o.o., 

obecnie trwają prace budowlano-modernizacyjne. 

Budowa nowej studni głębinowej - spółka w maju 2020 roku  podpisała umowę na 

wybudowanie IX studni z firmą Hydroconsult Sp. z o.o. Studnia umożliwi zwiększenie 

wydajności SUW Kędzierak. Wykonanie  studni nr IX jest w trakcie realizacji. Zrobiono 

próbny odwiert badawczy, który wstępnie potwierdził występowanie warstw 

wodonośnych zgodnie z wcześniej opracowanym projektem. 

3) Modernizacja istniejących i budowa nowych sieci wodno-kanalizacyjnych 

W ramach modernizacji istniejących i budowy nowych sieci wodociągowo-

kanalizacyjnych zrealizowano następujące zadania: 

a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. 7 

Pułku Ułanów Lubelskich – zadanie realizowane wraz z miastem Mińsk 

Mazowiecki, zakończono etap I. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna zostanie 

oddana do użytkowania po zakończeniu etapu II w 2021 roku, tj. po połączeniu 

sieci w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich i w ul. Łupińskiego po drugiej stronie ulicy 

Warszawskiej, 

b) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Klonowa – 

przedłużenie rurociągów  – zadanie rozpoczęte w 2019 roku zakończone w marcu 

2020 roku, 

c) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej od ul. Szpitalnej wraz z 

łącznikiem a ul. Grzeszaka –  zrealizowano I etap zadania w kwietniu 2020 roku, 

kontynuacja budowy sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej nastąpi w 2021 

roku po wybudowaniu przez PGE przyłącza energetycznego dla przepompowni 

ścieków, 

d) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grochowskiej – droga 

dojazdowa – zadanie zrealizowano we wrześniu 2020 roku, 

e) przebudowa przyłączy w ul. Zygmuntowskiej i Królewieckiej - zadanie 

zrealizowano w sierpniu 2020 roku, 

f) budowa sieci wodociągowej w ul. Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren 

PKP – zadanie rozpoczęte w 2019 roku, zakończone w marcu 2020 roku, 

g) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - zadanie 

rozpoczęte w 2019 roku, zakończone w styczniu 2020 roku, 
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h) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 

na ul. Królowej Jadwigi – zadanie rozpoczęte w 2019 roku, zakończone w lutym 

2020 roku, 

i) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łupińskiego – zadanie zrealizowane w 

listopadzie 2020 roku. 

Ponadto dla niżej wymienionych zadań opracowana została dokumentacja projektowa, 

która będzie stanowiła podstawę rozpoczęcia lub kontynuacji w 2021 roku robót 

budowlanych: 

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Małaszczyckiej -  umowa na roboty 

budowlane podpisana, realizacja do 30 kwietnia 2021 roku, 

b) budowa sieci wodociągowej i przebudowy przyłączy do posesji przy ul. Jasnej – 

przetarg na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w kwietniu 2021 roku, 

c) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 30 

lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa – Kamień” i 1 PLM Warszawa – ogłoszono 

postępowanie przetargowe na wykonanie projektu i dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Projektant jest w trakcie konsultacji z mieszkańcami w 

zakresie przebudowy przyłączy, 

d) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego 

(opracowanie projektu) – trwają uzgodnienia z mieszkańcami w zakresie 

przeprowadzenia sieci po terenach prywatnych. 

 

5. Zakup maszyn, urządzeń i systemów informatycznych 

1) wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą sieciową, którego 

podstawowymi elementami są: 

a) zintegrowany system informatyczny - zadanie w fazie końcowej, przesunięcie 

zakończenia inwestycji spowodowane epidemią COVID-19 - II kwartał 2021 roku, 

obecnie w fazie wdrożenia, 

b) model hydrauliczny - zadanie zakończone. 

2) modernizacja laboratorium wody i ścieków wraz z wyposażeniem – zakupiono 

nowy autoklaw laboratoryjny. 

C. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH SP. Z O.O. 

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

11 grudnia 1993 roku powołana została spółka pod nazwą Zarząd Dróg Miejskich Spółka 
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z o.o. W dniu 21 grudnia 1993 roku został spisany Akt Założycielski spółki i spółka 

została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym, a następnie w Krajowym Rejestrze 

Sądowym pod numerem 0000143803. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 671.000 zł 

na co składało się 671 udziałów każdy o wartości 1000 zł, których jedynym właścicielem 

jest miasto Mińsk Mazowiecki. 

Siedziba spółki mieści się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 7, a 

przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie gospodarki komunalnej miasta Mińsk 

Mazowiecki i świadczenie usług, w szczególności w zakresie:  

1) utrzymania i ochrony dróg, mostów, przepustów, placów i pozostałej infrastruktury 

drogowej, organizacji ruchu drogowego i drogowych obiektów inżynierskich, 

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a w 

szczególności w zakresie obejmującym:  

 remonty kompleksowe dróg, w tym: jezdni, chodników, poboczy i rowów oraz 

wykonanie niezbędnych do tego celu dokumentacji technicznych wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami wynikającymi z przepisów 

prawa, 

 profilowanie równiarką i zagęszczanie walcem drogowym nawierzchni dróg 

nieutwardzonych, 

 odśnieżanie i usuwanie śliskości jezdni dróg gminnych (miejskich), 

2) opracowywania propozycji projektów planów rozwoju sieci drogowej wraz z 

oszacowaniem kosztów i ilości robót przewidzianych do wykonania, 

3) opracowywania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu obejmujących 

również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień organów 

zarządzających ruchem, 

4) prowadzenia ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla 

publicznych dróg gminnych w mieście Mińsk Mazowiecki, 

5) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i wszelkiego typu obiektów mostowych i 

przepustów, ścieżek rowerowych, 

6) wykonywania bieżących i okresowych przeglądów dróg i wszelkiego typu 

obiektów mostowych i przepustów,  

7) budowy, przebudowy i remontów dróg, mostów, placów i pozostałej infrastruktury 

drogowej, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i 

innych urządzeń związanych z drogą wraz z opracowywaniem dokumentacji 

projektowych, 
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8) prowadzenia nadzorów inwestorskich branży drogowej inwestycji miejskich, 

9) obsługi strefy płatnego parkowania na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 

Zarząd 

Przez II półrocze 2020 roku spółką zarządzał jednoosobowo Pan Antoni Tułodziecki – 

Prezes Spółki od 1 stycznia 1994 roku. Prezesowi Zarządu bezpośrednio podlegają: 

dyrektor ds. technicznych, główny księgowy, starszy specjalista ds. organizacji i 

zarządzania, radca prawny, a pośrednio wszystkie komórki i stanowiska utworzone w 

celu realizacji ustawowych zadań.  

1. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynieryjnych 

W 2020 roku Zarząd Dróg Miejskich wykonywał zadania statutowe w zakresie 

utrzymania i ochrony dróg, mostów, przepustów, placów i pozostałej infrastruktury 

drogowej, organizacji ruchu drogowego i drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. 

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH PRAC UTRZYMANIOWYCH 

ZAKRES PRAC ROK 

 J.M. 2019 2020 

Remonty nawierzchni bitumicznych  m2 4594,7 771,4 

Naprawy dróg gruntowych       

Ulepszenie nawierzchni kruszywem łamanym m2 13555 11154 

Równanie i profilowanie równiarką i walcem h 152 201 

Oznakowanie pionowe       

Montaż nowych znaków drogowych szt. 728 737 

Naprawa istniejących znaków drogowych szt. 76 135 

Oznakowanie poziome m2 12853 9540 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu       

Montaż i naprawa luster drogowych szt. 16 8 

Ogrodzenia łańcuchowe U-12b mb 363 311 

Słupek U-12c szt. 72 30 

Słupek przystankowy szt. 9 0 

Wiata przystankowa szt. 2 1 

Słupek U-5b szt. 17 1 

Progi zwalniające, separatory drogowe szt. 1 18 
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Remonty cząstkowe nawierzchni       

betonowa kostka brukowa m2 1299 1827 

Krawężniki mb 512 328 

Obrzeża mb 415 252 

Inne       

Montaż ławek parkowych szt. 30 0 

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

wdrożeniem w miarę wynikających potrzeb i zleceń ze strony Urzędu Miasta. W związku 

z zagrożeniem epidemicznym i odwołaniem cyklicznych imprez miejskich, wyjątkowo nie 

opracowywano czasowych organizacji ruchu takich imprez jak „Warkot”, „Mazowiecka 

Piętnastka”, Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, Memoriał 

Rawskiego, Zlot Pojazdów Zabytkowych, Bieg Powstańców Warszawy. W ramach tych 

imprez ZDM Sp. z o.o. każdorazowo zabezpieczał imprezy wprowadzając czasową 

organizację ruchu. 

2. Budowa, przebudowa i remonty  

W 2020 roku Zarząd Dróg Miejskich wykonywał zadania statutowe w zakresie budowy, 

przebudowy i remontów dróg, mostów, placów i pozostałej infrastruktury drogowej, 

drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch zleconych przez 

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia 

epidemicznego zakres robót budowlanych w roku 2020 został w sposób znaczący 

ograniczony, spółka skupiła się głównie na wykonaniu zadań w zakresie bieżącego 

utrzymania dróg, projektowaniu i nadzorowaniu robót drogowych zlecanych przez miasto 

Mińsk Mazowiecki. 

ZESTAWIENIE ROBÓT - 2019 

L.p. Nazwa zadania Długość drogi 

(m) 

1 Budowa ulicy Ignacego Paderewskiego - 

wykonanie 
180 

2 Remont ul. Kopernika sięgacz - wykonanie 59 

3 Remont ul. Klimaszewskiego - wykonanie 120  

4 Remont ul. Słonecznej - wykonanie 105 
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5 Remont ul. Kasztanowej - wykonanie 197  

6 Budowa zatoki autobusowej w ul. Mireckiego - 

wykonanie 
 60 

7 Budowa ulicy Zofii Kalinowskiej – wykonanie  133 

8 Budowa ul. Żwirowej – nadzór inwestorski 490 

9 Budowa ul. Janka Paruzela – nadzór 

inwestorski 
235 

 

ZESTAWIENIE ROBÓT - 2020 

L.p. Nazwa zadania Długość drogi 

(m) 

1 Remont i przebudowa alei parkowych – projekt i 

wykonanie 
401 

2 Budowa ul. Sikorskiego – nadzór inwestorski 565 

3 Budowa ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich – 

nadzór inwestorski 
420 

4 Budowa ul. Żwirowej – nadzór inwestorski 600 

5 Budowa ul. Sikorskiego - nadzór inwestorski 550 

Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. wykonywał również zlecenia zewnętrzne mieszczące 

się w zakresie działalności spółki, współpracował z PWiK Sp. z o.o. w zakresie remontu 

zwieńczeń studni kanalizacyjnych. Realizowane były również na bieżąco czynności 

administracyjne związane z umieszczaniem infrastruktury niezwiązanej z drogą w 

zakresie wprowadzania w pas drogowy i jego odbioru po zakończonych pracach. 

3. Strefa płatnego parkowania  

Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. w 2020 roku prowadził na zlecenie Burmistrza Miasta 

Mińsk Mazowiecki kompleksową obsługę strefy płatnego parkowania. Spółka zatrudnia 3 

kontrolerów, którzy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu informatycznego 

oraz bieżącego „małego” serwisu 47 parkometrów. Spółka odpowiada również za 

opróżnianie w asyście ochrony skarbców parkometrów i dostarczanie pieniędzy do 

placówki bankowej. 

4. Bieżące utrzymanie zimowe 
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Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. prowadzi na zlecenie Zarządu Gospodarki Komunalnej 

usługę w zakresie utrzymania zimowego jezdni dróg gminnych będących w zarządzie 

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. W 2019 roku służba drogowa interweniowała w 

zakresie usuwania śliskości 19 razy. Dla porównania w roku 2018 interweniowała 26 

razy, w roku 2017 – 31 razy, natomiast w roku 2020 – 3 razy. Łatwo zauważyć, że 

okresy zimowe z roku na rok stają się coraz krótsze. 

5. Zestawienie finansowe świadczonych usług 

L.p Miejsce 

sprzedaży 

Sprzedaż 

2020 rok 

Sprzedaż 

2019 rok 

Sprzedaż  

2018 rok 

     % 

1 2 3 4 5 20/19 

1 Drogi gminne 

miejskie 

2.705.570,7

5 

2.955.021,24 3.545.785,4

8 

91,6 

2 Zlecenia 

zewnętrzne 

244.322,35 120.445,28 22.412,88 202,8 

3 Zimowe 

utrzymanie dróg 

3087,87 21.973,32 95.388,49 14,1 

4 Nadzory 

inwestorskie 

53.700,51 46.420,08 30.365,80 115,7 

5 Zarządzanie 

pasem drogowym 

83.836,80 62.480 68.160 134,2 

6 Obsługa Strefy 

Płatnego 

Parkowania 

518.316 429.000 277.599,98 120,8 

 Ogółem 3.608.834,2

8 

3.635.339,92 4.039.712,6

3 

99,3 

Struktura majątku spółki w 2020 roku nie uległa znaczącym zmianom. Dominującą rolę w 

strukturze aktywów stanowi majątek obrotowy, którego udział w strukturze aktywów 

ogółem utrzymuje się na porównywalnym poziomie i w kolejnych latach wynosił: 70,6% w 

2019 roku, 87,4% w 2018 roku i 91,8% w 2017 roku. Kapitał własny spółki w 2019 roku 

wynosił 694,8 tys. zł, w poprzednich latach osiągał odpowiednio wartość 766,9 tys. zł 

(2018 rok) i 758,0 tys. zł (2017 rok). 
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Wielkością, która niesie ze sobą ważne informacje jest wielkość kapitału obrotowego. 

Koszty zużycia materiałów stanowią duży udział w stosunku do przychodów ze 

sprzedaży, które kształtowały się na następującym poziomie w kolejno analizowanych 

latach: 2017 rok  – 41,5 %, 2018 rok – 41,1 %, 35,9 % w 2019 roku i 36,5% w roku 2020. 

Wysoki poziom tego elementu jest zgodny ze specyfiką działalności branży budownictwa 

drogowego. W 2019 i 2020 roku udział materiałów w kosztach ogółem był niższy w 

stosunku do lat ubiegłych. Wynikało to z ograniczonych robót inwestycyjnych, a przewagi 

działań utrzymaniowych, które nie wymagają zawsze użycia nowych materiałów. W roku 

2019 sprzedaż znacząco spadła. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 2.955.560,91 

zł., w 2018 roku – 3.284.319,21 zł. a w 2017 - 3.600.900 zł. Sprzedaż w roku 2020 

wyniosła netto 2.934.011,61. Spadek sprzedaży wynikał z ograniczonych środków w 

budżecie miasta.  

D. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. powstała w 

oparciu o Uchwałę Nr XVI.169.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 marca 2020 

roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Mińsku Mazowieckim oraz utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz Akt Założycielski spółki nadany aktem notarialnym Rep. A Nr 

2848/2020 sporządzonym w dniu 21 maja 2020 roku, zmieniony aktem notarialnym Rep. 

A Nr 3937/2020 sporządzonym w dniu 1 lipca 2020 roku oraz aktem notarialnym Rep. A 

Nr 4515/2020 sporządzonym w dniu 20 lipca 2020 roku. W oparciu o wyżej wymienione 

dokumenty spółka zapewniała ciągłość realizacji zadań jednostki w zakresie jej 

dotychczasowej działalności. 

Podstawowym celem działalności spółki jest wykonywanie zadań własnych miasta o 

charakterze użyteczności publicznej, o jakich mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o gospodarce 

komunalnej, w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb 

wspólnoty samorządowej w postaci świadczenia usług w zakresie kultury fizycznej, w 

tym utrzymania obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych oraz 

zapewnienia modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, przy 

czym szczegółowy zakres powierzonych zadań został doprecyzowany w umowie 

wykonawczej, jaka została zawarta pomiędzy miastem Mińsk Mazowiecki a spółką w 

dniu 22 lipca 2020 roku. 
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30 lipca 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z 

o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 56 

została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-

Wschód VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000852172. W dniu 12 czerwca 

2020 roku Zgromadzenie Wspólników MOSiR Spółka z o.o. podjęło uchwały w sprawie 

Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz Regulaminu 

Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. 

wprowadzając je do stosowania. W skład Rady Nadzorczej na mocy podjętych przez 

Zgromadzenie Wspólników uchwał wchodzą: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr 

Wojdyga, członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Chocholska, członek Rady Nadzorczej 

– Paweł Chmieliński.  W dniu 1 lipca 2020 roku Uchwałą Nr 4/2020 Rady Nadzorczej 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z o.o. na 

stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Robert Smuga. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 33.766.000 zł i dzieli się na 33.766 równych i 

niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Właścicielem 100% 

udziałów jest miasto Mińsk Mazowiecki. W nowopowstałej spółce przeciętne zatrudnienie 

kształtowało się na podobnym poziomie jak w jednostce budżetowej - nastąpiła w nim 

jedynie minimalna rotacja. W drugim półroczu 2020 zatrudnienie średniomiesięcznie 

wynosiło 58 osób, przeciętne zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych w okresie 

lipiec – grudzień 2020 roku wyniosło 20 umów średniomiesięcznie. W skład umów 

cywilnoprawnych wchodziły następujące zlecenia: obsługa lodowiska, obsługa szatni 

ogólnej, obsługa ratownicza, obsługa imprez własnych, dozór obiektu przy ul. Sportowej 

1. Z uwagi na działalność sportową w ramach umów zleceń zatrudniani byli również 

trenerzy grup sportowych - trenerzy piłki nożnej oraz koszykówki. 

W skład obiektów obejmujących mienie będące w zarządzie zlikwidowanej 

jednostki budżetowej, a przekazane wkładem niepieniężnym (aportem) spółce i 

wykorzystywane przez spółkę do prowadzenia działalności wchodzi wyszczególniona 

infrastruktura sportowa:  

1) obiekt rekreacyjno-sportowy przy ul. Sportowej 1 (teren o powierzchni 2,2 ha) w 

tym: płyta piłkarska doświetlona o wymiarach 96x70, bieżnia lekkoatletyczna 400 

m, trybuny z krzesełkami na 976 miejsc siedzących; kort tenisowy ziemny 

oświetlony; ogrodzone i oświetlone boisko do piłki nożnej z nawierzchnią 

syntetyczną o wymiarach 27x46; dwa boiska do siatkówki plażowej; siłownia 

zewnętrzna z sześcioma urządzeniami oraz budynek administracyjno-socjalny z 

szatniami i węzłem sanitarnym dla zawodników oraz pracowników ośrodka o 
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powierzchni użytkowej 453,53 m2, z pomieszczeniami gospodarczymi, salą 

sportową wielofunkcyjną o kubaturze 650 m3 i 148 m2 powierzchni użytkowej, 

2) ośrodek rekreacyjno-sportowy Aquapark z lodowiskiem o łącznej powierzchni 

zabudowy 5465,5 m2, powierzchni użytkowej 5113,2 m2 i kubaturze 55925 m3 

(działka o powierzchni 1,0203 ha), w skład którego wchodzi: basen pływacki 

sportowy 6-cio torowy o długości toru 25 m i głębokości 1,2 – 1,8 m, basen 

rekreacyjny o nieregularnym kształcie, którego częścią jest basen do nauki 

pływania 3 torowy o głębokość 0,9-1,2 m, zjeżdżalnia ślimakowa zewnętrzna, 

zespół saun oraz lodowisko sztuczne zadaszone o wymiarach 30 m x 60 m, które 

w okresie letnim, po zastosowaniu uniwersalnej wykładziny sportowej funkcjonuje 

jako zespół boisk sportowych; siłownia zewnętrzna z sześcioma urządzeniami 

oraz plac zabaw dla dzieci, 

3) stadion sportowy przy ul. Budowlanej 2A (teren o powierzchni 2,6 ha) w tym: płyta 

główna boiska o wymiarach 105x65 m z pełnym drenażem i syntetyczną murawą 

wyposażona w bramki do piłki nożnej i rugby; bieżnia lekkoatletyczna 400 m z 4 

torami na obwodzie i 6 na prostej, wykonana z poliuretanu na podbudowie 

betonowej, na której można przeprowadzać wszystkie konkurencje biegowe; 

skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, 3 stopniowe 

oświetlenie, które przy maksymalnym załączeniu uzyskuje średnie natężenie na 

poziomie 288 lx, trybuny dla 314 kibiców, bariery ochronne, chodniki i place 

manewrowe, parkingi, zaplecze kontenerowe sanitarno-szatniowe; siłownia 

zewnętrzna z sześcioma urządzeniami oraz plac do street workout-u i parkour 

park. 

W okresie zimowym, a szczególnie w czasie ferii zimowych obiekt na ulicy Sportowej 1 

funkcjonuje przede wszystkim jako świetlica udostępniana stowarzyszeniom i klubom 

sportowym oraz dzieciom i młodzieży. Na boiskach odbywają się w zależności od 

warunków atmosferycznych treningi oraz mecze sparingowe drużyn piłki nożnej. W 

okresie wiosenno-jesiennym na omawianym obiekcie odbywają się regularnie treningi 

pięciu piłkarskich grup sportowych MOSiR oraz dwóch zespołów MKS Mazovia. W 

sezonie rozgrywane są też liczne spotkania ligowe w/w zespołów. W miesiącu lipcu 

przeprowadzana jest coroczna renowacja murawy trawiastej głównej płyty boiska. 

Oprócz treningów grup sportowych w ciągu roku szkolnego z boisk oraz bieżni korzystają 

dzieci i młodzież w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz przeprowadzany jest 

szereg imprez rekreacyjno-sportowych, których organizatorem bądź współorganizatorem 
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jest MOSiR. Kort tenisowy, boisko z nawierzchnią syntetyczną oraz sala  udostępniane 

są klientom indywidualnym zgodnie z harmonogramem wykorzystania oraz cennikiem, 

zaś boiska do siatkówki plażowej, bieżnia i siłownia plenerowa udostępniane są 

nieodpłatnie. 

W roku 2015 obiekt przy ul. Budowlanej 2A został poddany gruntownej przebudowie. Na 

terenie obiektu znajduje się pełnowymiarowe boisko, bieżnia lekkoatletyczna, w zakolach 

pomiędzy boiskami i bieżnią znajduje się skocznia w dal i do trójskoku, skocznia wzwyż i 

rzutnia do pchnięcia kulą. W celu umożliwienia organizacji zawodów piłkarskich i 

lekkoatletycznych po zmroku boisko i bieżnia zostały oświetlone za pomocą lamp o dużej 

mocy świetlnej rozlokowanych na 8 słupach. Na terenie stadionu znajduje się również 

kontenerowe zaplecze szatniowo-sanitarne. Zawody i mecze można obserwować z 

niezadaszonej trybuny mieszczącej 316 osób. Obiekt wykorzystywany jest do 

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przez pobliskie szkoły, prowadzenia 

treningów młodzieżowych grup piłkarskich MOSiR, rozgrywania meczów 

zainteresowanych klubów piłkarskich oraz przeprowadzania imprez własnych MOSiR 

oraz innych podmiotów działających w obszarze kultury fizycznej. Boisko piłkarskie ze 

sztuczną nawierzchnią udostępniane jest również zainteresowanym podmiotom na 

zasadach komercyjnych, zgodnie z cennikiem usług. Flow Park i siłownia plenerowa 

udostępniane są nieodpłatnie. 

Ośrodek rekreacyjno-sportowy Aquapark Miejski z lodowiskiem został oddany do użytku 

20 stycznia 2010 i od tej pory oferuje klientom usługi z zakresu szeroko rozumianej 

kultury fizycznej w oparciu o regulaminy wewnętrzne, harmonogramy wykorzystania, 

zawarte umowy oraz zaktualizowany cennik przyjęty Uchwałą Nr 12/2020 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MOSiR Spółka z o.o. z dnia 1 lipca 2020 

roku. Od chwili otwarcia do dyspozycji klientów jest basen sportowy, zespół basenów 

rekreacyjnych, zjeżdżalnia, wanna jacuzzi zespół saun oraz sezonowo, w okresie 

zimowym pełnowymiarowe lodowisko, w okresie letnim kompleks boisk sportowych. 

Poza oferowaniem usług dostępu do wymienionych obiektów i urządzeń spółka 

udostępnia również pomieszczenia znajdujące się w kompleksie przy ul. Wyszyńskiego 

56 podmiotom zewnętrznym na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu 

gastronomi, siłowni i zajęć fitness, sprzedaży artykułów sportowych, a także na potrzeby 

działalności klubów sportowych. Ceny najmu ustalane są w drodze otwartych zapytań o 

cenę. 
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Zasady udostępniania obiektów zarządzanych przez MOSiR określa szczegółowo 

Uchwała Nr XXI.212.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2020 roku 

oraz Szczegółowe zasady realizacji usług powierzonych w zakresie zarządzania i 

bieżącego udostępniania obiektów sportowo - rekreacyjnych stanowiące Załącznik nr 7 

do Umowy Wykonawczej a w szczególności zawarty w nim Regulamin korzystania z 

usług publicznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku 

Mazowieckim Spółka z o.o. Na mocy wymienionych regulacji nieodpłatnie, w ramach 

programu powszechnej nauki pływania realizowanego na zajęciach wychowania 

fizycznego z basenu korzystają uczniowie klas czwartych publicznych szkół 

podstawowych dla których miasto Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym. Spółka 

udostępnia nieodpłatnie części niecek basenowych w uzgodnionych przedziałach 

czasowych i zapewnia zabezpieczenie ratownicze w ramach podpisanych z dyrektorami 

placówek umów, szkoły zaś zapewniają kadrę instruktorską prowadzącą zajęcia i dowóz 

dzieci. 

Poza opisaną formą korzystania z basenu klienci Aquaparku mają możliwość 

skorzystania z usług podmiotów gospodarczych działających na obiekcie na podstawie 

zawartych z zarządcą umów. Podmioty te opłacają dzierżawę za części niecek 

basenowych oraz bilety wstępu zajęciowe i prowadzą różnego rodzaju treningi sportowe 

oraz zajęcia usprawniające w wodzie. 

W 2020 roku obiekt przy ulicy Wyszyńskiego 56 był udostępniany klientom 

indywidualnym i grupowym 7 dni w tygodniu, 16 godzin dziennie od 6.00 do 22.00 

(Wigilia i Sylwester – 8 godzin dziennie od 6.00 do 14.00). Od 1 lipca do 31 grudnia 2020 

roku obiekt odwiedziło 79.220 osób łącznie, basen odwiedziły 70.392 osoby. Sauny, 

które pracowały codziennie w godzinach 14.00 – 22.00 oraz w soboty i niedziele 10.00 – 

22.00 odwiedziły 1794 osoby, lodowisko 5464 osoby, a boiska wielofunkcyjne 1570 

osób. 

PORÓWNANIE OBCIĄŻENIA SKŁADOWYCH OBIEKTU (2019 i 2020) 

BASEN 

 obciążenie 

obiektu w 2019 

roku 

obciążenie 

obiektu w 2020 

roku 

% obciążenia w 

porównaniu 

do 2019 roku 

% zmiana w 

porównaniu 

do 2019 roku 

Lipiec 20937 8821 42% -58% 

Sierpień 16339 12306 75% -25% 

Wrzesień 11237 14754 131% 31% 
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Październik 28583 14885 52% -48% 

Listopad 27431 10595 39% -61% 

Grudzień 21046 9031 43% -57% 

Razem 125573 70392 56% -44% 

 

ROLKOWISKO 

 obciążenie 

obiektu w 2019 

roku 

obciążenie 

obiektu w 2020 

roku 

% obciążenia w 

porównaniu do 

2019 roku 

% zmiana w 

porównaniu 

do 2019 roku 

Lipiec - 175 - - 

Sierpień - 96 - - 

Wrzesień - 162 - - 

Październik 489 882 180% 80% 

Listopad 260 255 98% -2% 

Grudzień - - - - 

Razem 749 1570 210% 110% 

 

SAUNA 

 obciążenie 

obiektu w 2019 

roku 

obciążenie 

obiektu w 2020 

roku 

% obciążenia 

w porównaniu 

do 2019 roku 

% zmiana w 

porównaniu do 

2019 roku 

Lipiec 740 181 24% -76% 

Sierpień 568 475 84% -16% 

Wrzesień 630 702 111% 11% 

Październik 1444 436 30% -70% 

Listopad 1612 0 0% -100% 

Grudzień 1530 0 0% -100% 

Razem 6524 1794 27% -73% 

 

LODOWISKO 

 obciążenie 

obiektu w 2019 

roku 

obciążenie 

obiektu w 2020 

roku 

% obciążenia w 

porównaniu do 

2019 roku 

% zmiana w 

porównaniu 

do 2019 roku 

Lipiec - - - - 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 180



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

Sierpień - - - - 

Wrzesień - - - - 

Październik - - - - 

Listopad - - - - 

Grudzień 13118 5464 42% -58% 

Razem 13118 5464 42% -58% 

 

REZERWACJE BOISK WIELOFUNKCYJNYCH 

 obciążenie 

obiektu w 2019 

roku 

obciążenie 

obiektu w 2020 

roku 

% obciążenia 

w porównaniu 

do 2019 roku 

% zmiana w 

porównaniu do 

2019 roku 

Lipiec 312 389 125% 25% 

Sierpień 270 342 127% 27% 

Wrzesień 375 224 60% -40% 

Październik 382 308 81% -19% 

Listopad 131 84 64% -36% 

Grudzień - - - - 

Razem 1470 1347 92% -8% 

Rok 2020 był rokiem nadzwyczajnym i nieporównywalnym do innych lat w zakresie 

funkcjonowania wszystkich obszarów życia społecznego, zawodowego oraz prywatnego, 

pozostawiającym ogromny ślad również w funkcjonowaniu spółki. Rząd Rzeczypospolitej 

Polskiej reagując na sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju wirusa 

SARS-CoV-2 i powodowanej nim choroby COVID-19, od 12 marca wprowadzał szereg 

obostrzeń dotyczących również zasad funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzących 

działalność związana ze sportem, rozrywką i rekreacją. Wprowadzane zasady 

powodowały konieczność dostosowywania zakresów i form wykorzystania 

poszczególnych obiektów sportowo – rekreacyjnych, ale także wydatkowania 

nieplanowanych kwot na środki zabezpieczenia indywidualnego i zbiorowego. 

Od 1 lipca 2020 roku po długiej, blisko czteromiesięcznej przerwie Aquapark został 

udostępniony klientom w ograniczonym zakresie wynikającym z ówczesnych regulacji 

prawnych oraz wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Limit osób na 

basenie wynosił 50 osób (przy maksymalnym obłożeniu 220 osób), w saunach 

(wyłącznie suchych) przebywać mogło maksymalnie 6 osób, zaś na kortach i boiskach 

mogły się odbywać jedynie zorganizowane formy zajęć i wydarzeń sportowych w 
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określonych limitach ilościowych. Wypożyczalnie sprzętu sportowego były zamknięte. Od 

10 lipca 2020 roku limit osób w Aquaparku został zwiększony do 83 osób. W dniach 28-

30 lipca 2020 roku z powodu konieczności usunięcia awarii zjeżdżalni wodnej Aquapark 

był niedostępny dla klientów. Od soboty 3 sierpnia 2020 roku zwiększony został limit 

osób mogących przebywać w Aquaparku do 130 osób. Od 26 września 2020 roku 

uruchomiona została wypożyczalnia rolek. 

Od 17 października 2020 roku działalność wszystkich Aquaparków oraz saun w Polsce 

została zawieszona. Od 19 października 2020 roku miński Aquapark funkcjonował 

jedynie w ramach zajęć szkolnych i sportowych, współzawodnictwa sportowego i 

wydarzeń sportowych. Od 5 grudnia 2020 roku uruchomione zostało lodowisko oraz 

wypożyczalnia łyżew. Od 27 grudnia 2020 roku wszystkie obiekty spółki były dostępne 

wyłącznie dla ściśle określonych grup odbiorców, pływalnie jedynie dla zawodników 

będących członkami kadry narodowej Polskich Związków Sportowych, a pozostałe 

obiekty dla zawodników spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów. 

Wszystkie wymienione powyżej zdarzenia miały również bezpośredni wpływ na 

realizację umów najmu powierzchni i lokali udostępnianych przez spółkę innym 

podmiotom do prowadzenia działalności gospodarczej. Umowy te, a w zasadzie 

wielkości miesięcznych czynszów z nich wynikające, w zależności od aktualnej sytuacji 

pandemicznej były dostosowywane proporcjonalnie do nakładanych na obiekty limitów 

użytkowników, zawieszane bądź rozwiązywane na mocy porozumienia stron. Ilość 

klientów, która mogła skorzystać z usług spółki oraz wartości umów najmu miały 

bezpośredni wpływ na końcowy wynik finansowy. 

Rok 2020 przynosząc niespodziewany wybuch epidemii choroby COVID-19 stale 

zmieniał możliwości co do organizacji imprez – od całkowitej niemożności ich 

przeprowadzania, poprzez przedsięwzięcia w limicie i ograniczeniach, aż do 

krótkotrwałego zniesienia zakazów. Cały rok działań oparty był na niepewności 

„następnego tygodnia”. Wielu imprez nie udało się zrealizować już na poziomie 

planowania, a kilka nie odbyło się pomimo zaawansowanych przygotowań. 

W związku ze stanem epidemii oraz wytycznymi, które nakreślały odpowiednie 

Rozporządzenia Rady Ministrów nie odbyły się uwzględnione przez ośrodek w 

kalendarzu na 2020 rok imprezy: Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej MOSiR Cup, Miting 

Pływacki, Familiada Wodna czyli Rodzinne Zawody Pływackie, Akcja Senior, 

Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Szachach o Puchar Burmistrza Miasta. Na 
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frekwencję pozostałych imprez zasadniczy wpływ miała zapewne epidemia i strach 

ludzki przed kontaktami społecznymi.  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o. o. w sierpniu 

przeprowadził akcję Wakacje z MOSiR, która była skierowana do dzieci i młodzieży z 

terenu miasta i okolic. Aktywności były dostępne dla wszystkich zainteresowanych, a 

zgłoszenia przyjmowane telefonicznie. Tak jak w latach poprzednich o zakwalifikowaniu 

do grupy decydowała kolejność zgłoszeń. W 2020 roku w związku z ograniczeniami 

spowodowanymi epidemią, a także z powodu procedur związanych z przekształceniem 

w spółkę aktywności było mniej, a sam nabór rozpoczął się stosunkowo późno. Zajęcia 

jakie zaproponowano uczestnikom to pływanie, tenis ziemny, dzień z MOSiR, wakacyjny 

survival oraz turniej siatkówki plażowej. Na koniec wakacji zorganizowany został piknik 

sportowo – rekreacyjny pod tytułem „Koniec lata to nie koniec świata”, który był 

podsumowaniem okresu wakacyjnego z MOSiR. W akcji wakacyjnej uczestniczyło ponad 

150 osób. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów posiadających niezbędne 

uprawnienia, doświadczenie i wiedzę w tematyce zarówno sportowej, jak i szeroko 

pojętego bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas okresu wakacyjnego 

Aquapark Miejski odwiedziło 23.877 osób. Z biletu wakacyjnego obowiązującego od 

poniedziałku do piątku dzieci i młodzież uczącą się do 25 roku życia skorzystało 5548 

osób. W stosunku do 2019 roku odnotowany został spadek odwiedzających w tym 

okresie. Było to spowodowane wprowadzonym limitem osób mogących korzystać z 

obiektu.  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. (jeszcze jako 

jednostka budżetowa) na wiosnę 2020 roku posiadał 6 zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach piłkarskich na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz 

Delegatury Siedlce. Przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2019/20 rozpoczęto 7 

stycznia 2020 roku. Jednym z podstawowych elementów przygotowania do rywalizacji 

był obóz sportowy, który odbył się w dniach 16 – 22 lutego 2020 roku w Białym Dunajcu. 

Po powrocie zawodnicy prowadzili dalszy ciąg cyklu treningowego w formie treningów 

stacjonarnych i sparingów z drużynami z Warszawy i okolic. Ze względu na sytuację 

epidemiczną (COVID-19) rozgrywki ligowe zostały odwołane. Jedyny rozegrany mecz to 

baraż pomiędzy zwycięzcami grup z poprzedniej rundy z rocznika 2007 o awans do 

Mazowieckiej Ekstraligi, w którym drużyna MOSIR zarówno jako gospodarz (3 : 0) jak i 

gość (2 : 0) pokonała rówieśników z Pogoni Siedlce. W jesiennej rundzie Miejski 
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. zgłosił do rozgrywek 5 

zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich zarówno MZPN jak i Delegatury 

Siedlce. Zawodnicy z rocznika 2004 zostali transferowani do czwartoligowej drużyny 

MKS MAZOVIA II i rozgrywali swoje mecze w siedleckiej lidze okręgowej. W związku z 

nierozegraną rundą wiosenną przygotowania do sezonu 2020/21 rozpoczęły się już w 

dniu 12 maja 2020 roku. Sytuacja epidemiczna w kraju sprawiła, że drużyny nie udały się 

na obozy sportowe, a treningi prowadzone były na obiektach własnych. 

Ze względu na sytuację epidemiczną i wprowadzane restrykcje uniemożliwiające 

sprawną organizację wydarzeń wiele podmiotów postanowiło zrezygnować z organizacji 

przedsięwzięć zaplanowanych na 2020 rok. Współpraca z innymi podmiotami z terenu 

miasta była znacznie ograniczona, ale prawie wszyscy, którzy zwrócili się o pomoc do 

MOSiR otrzymali ją. Nie zawsze była to pomoc finansowa, czasem wsparcie osobowe, 

sprzętowe czy merytoryczne. MOSiR w 2020 roku współpracował m.in. z: KS 

BARAKUDA Mińsk Mazowiecki, Miejskim Klubem Sportowym MAZOVIA, Mińskim 

Towarzystwem Hokejowym, Rolkowym Mińskiem, MińskoMazowieckim Towarzystwem 

Tenisowym , Mińskim Klubem Biegacza Dreptak, Seniorską Grupę Kolarską V-Max, 

Mińską Inicjatywę Lokalną, Klubem Walki Grappler, MKS MMA TEAM, uczniowskimi 

klubami sportowymi: UKS 6, UKS 5, UKS Dąbówka, Stowarzyszeniem Dwie Jedynki. 

IX. PODSUMOWANIE  

W 2020 roku zostało zrealizowanych wiele działań w różnych obszarach aktywności 

samorządu. W raporcie szczegółowo przedstawiono ich opisy i rezultaty. Realizacja 

przedsięwzięć była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów oraz dzięki 

pozyskanym funduszom zewnętrznym.  

Przez kilka miesięcy pracownicy samorządu pracowali nad wnioskiem do programu 

grantowego z funduszy norweskich Rozwój Lokalny. Wyniki konkursu mają być 

ogłoszone w pierwszej połowie 2021. Stawka jest bardzo wysoka. Pozytywny wynik 

będzie oznaczał pozyskanie wielu milionów złotych na rozwój miasta, w tym na nowe 

inwestycje. 

Ważną zmianą w funkcjonowaniu samorządu miasta jest zmiana statusu MOSiR. Ta 

jednostka organizacyjna została przekształcona w spółkę i dzięki temu zabiegowi  będzie 

miała szersze możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i większą niezależność w 

podejmowaniu decyzji.  
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Sukcesem Miasta jest wykonanie wielu przedsięwzięć w zakresie rozbudowy systemu 

gospodarowania wodami opadowymi a także wybudowanie nowoczesnej 

elektrociepłowni. Mińskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest jednym z 

najlepszych tego typu przedsiębiorstw w kraju. Wielokrotnie było wyróżnione 

ogólnopolskimi nagrodami.  

Rok 2020 to także czas przygotowań do jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich. 

Powołany został Honorowy Komitet Obchodów. Jubileusz naszego miasta zgodziły się 

objąć patronatem znane osobistości ze świata kultury. Harmonogram obchodów ulegał 

zmianie ze względu na brak pewności jego realizacji z powodu pandemii koronawirusa. 

Miasto przygotowało specjalną zakładkę na stronie internetowej, gdzie na bieżąco 

podawane są informacje dotyczące jubileuszu. Z powodu pandemii miejskie instytucje 

kultury musiały zmienić formę swojej działalności i przenieść ją do przestrzeni wirtualnej.  

Pandemia zaburzyła także współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wielokrotnie 

organizacje zmuszone były do rezygnacji z udzielonego wsparcia.  

Wiele działań zapoczątkowanych w 2020 roku będzie kontynuowanych w bieżącym roku. 

Rok 2021 to czas dokańczania budowy przedszkola miejskiego przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 1 oraz kontynuacji projektów Human Smart City.   

Wszystkie opisane w raporcie zadania były możliwe do realizacji dzięki bardzo dobrej 

współpracy samorządu z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi, z 

przedsiębiorcami, ze wszystkimi dla których sprawy Miasta są ważne i którzy angażują 

się w jego rozwój i życie społeczne. 

Bardzo dziękuję za współpracę, wskazówki i cenne uwagi. Nasza wspólna praca na 

rzecz miasta jest wyrazem solidarności i odpowiedzialności. A jej efekty źródłem 

satysfakcji.  
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        Załącznik  

        do Raportu o stanie Miasta  

        Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 

WYKAZ UCHWAŁ  RADY  MIASTA  MIŃSK  MAZOWIECKI  PODJĘTYCH  W 2020 

ROKU – WYKONANIE 

1) Nr XV.141.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku.  

2) Nr XV.142.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

3) Nr XV.143.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

4) Nr XV.144.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

5) Nr XV.145.2020 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 
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Przestrzennej i Nieruchomości. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

6) Nr XV.146.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

7) Nr XV.147.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

8) Nr XV.148.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

9) Nr XV.149.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, 

położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko 

garażowe Nr 12 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

10) Nr XV.150.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

11) Nr XV.151.2020 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 
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Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

garażowe Nr 21 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

12) Nr XV.152.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

13) Nr XV.153.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

14) Nr XV.154.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

15) Nr XV.155.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, 

położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obejmującej stanowisko 

garażowe Nr 25 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

16) Nr XV.156.2020 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. Zawarto umowę dzierżawy stanowiska 

garażowego do 31 marca 2021 roku. 

17) Nr XV.157.2020 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku na terenie Miasta Mińsk 
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Mazowiecki  - uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Mińsku Mazowieckim. W dniu 24 lutego 2020 r. zostało podpisane 

stosowne Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych. 

Prace społecznie użytecznie były wykonywane w okresie od dnia 1 marca 2020 r. 

do  dnia 31 grudnia 2020 r. Łącznie do prac społecznie użytecznych zostało 

skierowanych 16 osób bezrobotnych. Z tego 1 osoba uzyskała prawo do 

emerytury, 1 osoba porzuciła pracę bez uzasadnienia oraz 1 osoba podjęła pracę 

zarobkową. Ostatecznie prace społecznie użyteczne zakończyło 12 osób. 

Wypracowano łącznie 4365 godzin. Szczególnie ważnym jest realizacja tych prac 

w rodzinach dzieci chorych, beneficjentów świadczenia „ Za życiem”, w roku 2020 

była to 1 rodzina. Realizacja prac społecznie użytecznych umożliwiła uzyskanie 

efektów społecznych takich jak: 

 łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, 

 wykonanie wielu prac na rzecz społeczności lokalnej, 

 szanse dla osób skierowanych do powrotu na rynek pracy, 

 uzyskanie przez ww. osoby dochodów dzięki własnym umiejętnościom, 

 aktywizacja bezrobotnych, 

 mobilizacja do wyjścia z domu. 

18) Nr XV.158.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk 

Mazowiecki - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Przygotowano projekt planu miejscowego, 

dokonano opiniowania i uzgadniania ze stosownymi organami. Na rok 2021 

zaplanowane jest podjęcie uchwały zmieniającej w zakresie wyłączenia 

fragmentu terenu objętego projektem planu w związku z opinią otrzymaną od 

Polskich Linii Kolejowych S.A. nawiązującą do planów Spółki, które zmierzają do 

przebudowy linii Pilawa-Krusze oraz budowy bocznicy łączącej z linią kolejową 

nr 2 Warszawa-Terespol. 

19) Nr XV.159.2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki (w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis) – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Finansowemu. Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2020 r. poz. 1228. 

20) Nr XV.160.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 

2020 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała 
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została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2020 r. 

poz. 1229.  

21) Nr XV.161.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

22) Nr XVI.162.2020 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk 

Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia – uchwałę przekazano do realizacji Referatowi 

Oświaty. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 16 marca2020 r. poz. 3473. Treść podjętej uchwały 

została przesłana do miejskich szkół podstawowych, uchwała realizowana w 

procesie rekrutacji dzieci do klas pierwszych w szkołach podstawowych. 

23) Nr XVI.163.2020 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 

dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk 

Mazowiecki  – uchwałę przekazano do realizacji Referatowi Oświaty. Uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 16 marca 2021 r. poz. 3474. Treść podjętej uchwały została przesłana do 

miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, uchwała realizowana w procesie 

rekrutacji dzieci do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

24) Nr XVI.164.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 3475.  

Uchwałą Nr 10.183.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 1 kwietnia 2020 r. orzekło nieważność w części ww. uchwały. 
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Uchwała została uchylona uchwałą Nr XVII.182.2020 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 8 kwietnia 2020 r.  

25) Nr XVI.165.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – uchwałę przekazano 

do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została przesłana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 3476.  Uchwałą Nr 

10.184.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 

kwietnia 2020 r. orzekło nieważność w części ww. uchwały. 

26) Nr XVI.166.2020 w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Gospodarki Komunalnej. Przyjęte stanowisko w sprawie kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostało skierowane do osób i 

instytucji wymienionych w treści uchwały.  

27) Nr XVI.167.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 17 marca 2020 r. poz. 3570. 

Dostosowano zapisy Regulaminu do zmienionych wymogów prawnych. 

28) Nr XVI.168.2020 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk 

Mazowiecki na 2020 rok – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 3477. 

Na podstawie przyjętego Programu ogłoszono konkursy, a następnie zawarto 

umowy z organizacjami pozarządowymi w sprawie realizacji zadań: 

 zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację kotów 

wolno żyjących wraz z zapewnieniem opieki pozabiegowej, 

 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

29) Nr XVI.169.2020 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim oraz utworzenia jednoosobowej spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Promocji, Kultury i Sportu. Nadzorem nad pracą spółki obecnie zajmuje się 

Wydział Gospodarki Komunalnej. Wydział Promocji nadal koordynuje zadania 
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związane z  konkursami, grantami na działalności klubów sportowych i rozwoju 

sportu. 

30) Nr XVI.170.2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w Mińsku Mazowieckim - 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i 

Nieruchomości. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 16 marca 2020 r. poz. 3478.  

31) Nr XVI.171.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego 

– uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu oraz Wydziałowi 

Inwestycji i Rozwoju Miasta. Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 

wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2222W- 

ul. Aureliusza Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim” przekazano Powiatowi 

Mińskiemu. Zawarto z powiatem umowę, na podstawie której nastąpiło 

przekazanie i rozliczenie dotacji. Przekazano pomoc finansową i rozliczono w 

terminie do 31.12.2020 roku.  

32) Nr XVI.172.2020 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z 

publicznych szaletów miejskich w Mińsku Mazowieckim – uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. 

33) Nr XVI.173.2020  w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do 

stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z publicznych szaletów miejskich w 

Mińsku Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 3479. Nowa uchwała 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki umożliwiła powierzenie Burmistrzowi Miasta 

Mińsk Mazowiecki uprawnienia do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z 

publicznych szaletów miejskich w Mińsku Mazowieckim. 

34) Nr XVI.174.2020 uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta 

uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w 

Mińsku Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej.  

35) Nr XVI.175.2020 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do 

stanowienia o wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku 

Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 3480. Dotychczas 

obowiązująca uchwała powierzająca Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 85675A86-C934-440A-BA90-8AC1CB8F911F. Podpisany Strona 192



 
Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 rok 
 

uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat na cmentarzu komunalnym w 

Mińsku Mazowieckim nie stanowiła prawa miejscowego. W związku z 

późniejszym orzecznictwem w tej sprawie stanowiącym, że przedmiot 

uregulowania uchwały posiada cechy pozwalające na zaliczenie jej do aktów 

prawa miejscowego, wystąpiła konieczność jej uchylenia i uchwalenia prawa 

miejscowego w tym zakresie. Nowe uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

zapewniły dostosowanie przepisów prawa miejscowego do aktualnego 

orzecznictwa w tej sprawie. 

36) Nr XVI.176.2020  w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Mińsku Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Promocji, 

Kultury i Sportu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 3481. Dzięki zmianie 

statutu i rozszerzeniu spektrum zadań, jednostka może świadczyć działalność 

promocyjną i pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na swoją działalność.  

37) Nr XVI.177.2020 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Domu Kultury w Mińsku 

Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Promocji, Kultury i 

Sportu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 3482. Dzięki zmianie statutu i 

rozszerzeniu spektrum zadań, jednostka może świadczyć działalność promocyjną 

i pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na swoją działalność. 

38) Nr XVI.178.2020  w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 

Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Promocji, Kultury i 

Sportu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 16 marca 2020 r. poz. 3483. Dzięki zmianie statutu i 

rozszerzeniu spektrum zadań, jednostka może świadczyć działalność promocyjną 

i pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na swoją działalność. 

39) Nr XVI.179.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta – w związku z rezygnacją Radnego Rady Miasta 

Leona Włodzimierza Jurka z członkostwa w Komisji Komunalnej i Ochrony 

Środowiska dokonano stosownej zmiany uchwały. 

40) Nr XVI.180.2020 w sprawie złożenia petycji do Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej – uchwałę przesłano do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 

do wiadomości osób wymienionych w treści podjętej uchwały. W dniu 1 kwietnia 

2020 r. do Rady Miasta wpłynęła odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w 
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zakresie przedmiotowej petycji, którą przesłano do Radnych Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki. 

41) Nr XVI.181.2020 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki (w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki)  – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu. Obwieszczenie 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17 

marca 2020 r. poz. 3560.  

42) Nr XVII.182.2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i stawek opłat oraz zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. poz. 4550. 

43) Nr XVII.183.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została 

przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. poz. 4551.  

44) Nr XVII.184.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2030 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

45) Nr XVII.185.2020 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza 

Miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Organizacyjnemu. Treść uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia  14 kwietnia 2020r., poz. 4552. 

46) Nr XVIII.186.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została przesłana do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z dnia 4 maja 2020 r. poz. 5062. 
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47) Nr XIX.187.2020  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, 

wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty 

dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia 

sposobu pobierania tych opłat – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2020 r. poz. 5063. Uchwała 

przekazana została do bieżącej realizacji.  

48) Nr XX.188.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi oświatowych 

jednostek organizacyjnych, dla których Miasto Mińsk Mazowiecki jest organem 

prowadzącym – uchwałę przekazano do realizacji Referatowi Oświaty, który 

przesłał jej treść do wszystkich miejskich jednostek oświatowych. 

49) Nr XX.189.2020 w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki 

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 przedszkoli 

miejskich. 

50) Nr XX.190.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych 

obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez miasto 

Mińsk Mazowiecki  – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2020 r. poz. 5623. Podjętą uchwałą 

usunięto z Regulaminu zapisy powielone/zawarte w aktach prawnych wyższego 

rzędu. 

51) Nr XX.191.2020 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Mińskiego - 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu, Wydziałowi 

Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i 

Nieruchomości. Uchwałą Nr 13.221.2020 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 roku orzekło nieważność 

uchwały Nr XX.191.2020.  

52) Nr XX.192.2020 w sprawie nadania nazwy skweru w Mińsku Mazowieckim- 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i 

Nieruchomości. 

53) Nr XX.193.2020 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Mińsk 

Mazowiecki – ceremonia wręczenia Panu Stanisławowi Maciejowi Woźnicy tytułu 
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„Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” odbyła się podczas uroczystej sesji 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 4 października 2020 r. Na stronie Miasta 

Mińsk Mazowiecki zamieszczona została stosowna notka informacyjna. 

54) Nr XX.194.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim – w wyniku 

postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano skarżącemu.  

55) Nr XX.195.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 

Mińsk Mazowiecki - w wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta uznała skargę za 

bezzasadną. Uchwałę przekazano skarżącemu.  

56) Nr XX.196.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 

2020 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała 

została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2020 r. poz. 

5624. 

57) Nr XX.197.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

58) Nr XXI.198.2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mińsk 

Mazowiecki – uchwałę dotyczącą udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza 

Miasta przekazano Wydziałowi Finansowemu. 

59) Nr XXI.199.2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miasta Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 

2019 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 

uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

60) Nr XXI.200.2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk 

Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 – uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej 

61) Nr XXI.201.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2020 r. poz. 7413. 

Uchwała stosowana na bieżąco od 1 września 2020 r. 

62) Nr XXI.202.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2020 r. poz. 

7414. Uchwała stosowana na bieżąco od 1 września 2020 r. 

63) Nr XXI.203.2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki do realizacji 

w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na 

utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała 

umożliwiła przyjęcie przez Miasto Mińsk Mazowiecki zadania z zakresu 

administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na 

terenie Miasta wraz z dotacją celową. 

64) Nr XXI.204.2020 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego na rok 2021– uchwałę 

przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została przesłana 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2020 r. poz. 7415.  W celu 

wykonania ww. uchwały Burmistrz Miasta w dniu 10 września 2020 r. wydał 

Zarządzenie Nr 394/161/20 w sprawie określenia wzorów dokumentów 

związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego na rok 2021. 

65) Nr XXI.205.2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej 

w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Chełmońskiego - uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Zawarto umowę 

dzierżawy do 31 lipca 2023 r. 

66) Nr XXI.206.2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 

Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021 – uchwałę przekazano do realizacji 

Referatowi Oświaty. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2020 r. poz. 7416. Zapisy treści 

uchwały są realizowane przy podpisywaniu umów dotyczących zwrotu kosztów za 

dowóz przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół. 
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67) Nr XXI.207.2020 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia 

Komunalnego - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Przestrzennej i Nieruchomości. Miasto posiada Komisję dzięki, której może 

przygotowywać karty inwentaryzacyjne niezbędne do przedłożenia Wojewodzie 

Mazowieckiemu wraz z wnioskami dotyczącymi komunalizacji nieruchomości  na 

rzecz Miasta Mińsk Mazowiecki. 

68) Nr XXI.208.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi 

Mińskiej w Mińsku Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Promocji, Kultury i Sportu. Dokonano zmiany w składzie Rady Muzeum.  

69) Nr XXI.209.2020 w sprawie przystąpienia Miasta Mińsk Mazowiecki do 

„Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” - uchwałę przekazano do 

realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Porozumienie 

jest rezultatem przyjęcia przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki Uchwały Nr 

IV.31.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030 z 

perspektywą do roku 2090”. Porozumienie Burmistrzów jest inicjatywą dla modelu  

zarządzania zachęcającym miasta do podejmowania politycznych zobowiązań i 

działań zmierzających do przygotowania się na nieuniknione skutki zmian 

klimatycznych. 

70) Nr XXI.210.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 

2020 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała 

została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2020 r. poz. 

7417. 

71) Nr XXI.211.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

72) Nr XXI.212.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu. Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2020 r. poz. 

7418. Zmiana dotyczyła obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które 

zmieniły status z własności miasta na własność komunalną. 
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73) Nr XXII.213.2020 w sprawie uchwalenia „Strategii elektromobilności dla Miasta 

Mińsk Mazowiecki” – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Inwestycji i 

Rozwoju Miasta. Strategia jest realizowana. 

74) Nr XXII.214.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2028 – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 8 października 2020 r. poz. 10122. 

75) Nr XXII.215.2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Pomiędzy 

Gminą Miasto Mińsk Mazowiecki a Gminą Mińsk Mazowiecki zawarte zostało 

porozumienie międzygminne dotyczące współdziałania Gmin wchodzących w 

skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki przy  realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki. 

76) Nr XXII.216.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących 

komisji stałych Rady Miasta – w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu 

Radnej Rady Miasta Elizy Aleksandry Bujalskiej, która pełniła funkcję 

Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych, dokonano wyboru nowego 

Przewodniczącego ww. Komisji. 

77) Nr XXII.217.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych 

komisji stałych Rady Miasta – w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu 

Radnej Rady Miasta Elizy Aleksandry Bujalskiej i wstąpieniem Pana Kamila 

Łukasza Bodzionego do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, dokonano stosownej 

zmiany uchwały. 

78) Nr XXII.218.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki - w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia 

mandatu Radnej Rady Miasta Elizy Aleksandry Bujalskiej, wstąpieniem Pana 

Kamila Łukasza Bodzionego do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz rezygnacją 

Pana Krzysztofa Miąski z członkostwa w Komisji Rewizyjnej dokonano stosownej 

zmiany uchwały. 

79) Nr XXII.219.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 

2020 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała 

została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w 
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Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 8 października 2020 

r. poz. 10123. 

80) Nr XXII.220.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2030 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

81) Nr XXIII.221.2020 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie– uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Finansowemu. Uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu, który 

podjętą uchwałę wraz ze skargą na uchwałę Nr XXXIX.371.2018 Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, 

prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub 

osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. 

Woj. Maz. z 9 kwietnia 2018 r. poz. 3561) oraz niezbędną dokumentacją 

dotyczącą tej sprawy przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie.  

82) Nr XXIV.222.2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2020 r. poz. 11231. Uchwała 

została przekazana do bieżącego stosowania od dnia 1 lipca 2021 r 

83) Nr XXIV.223.2020 w sprawie uchwalenia Programu Polityki Zdrowotnej 

„Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie 

wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022” - uchwałę 

przekazano do realizacji Mińskiemu Centrum Profilaktyki. W związku ze stanem 

epidemii, spośród zaplanowanych w 2020 roku do zaszczepienia 156 

dziewczynek urodzonych w 2007 roku, I dawkę szczepionki otrzymało - 45. 

Podanie II dawki Realizator zaplanował na I kwartał 2021 roku. Realizacja 

Programu została przedstawiona części opisowej raportu. 

84) Nr XXIV.224.2020 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
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Miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok - uchwałę przekazano do realizacji 

Mińskiemu Centrum Profilaktyki. 

85) Nr XXIV.225.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta 

Mińsk Mazowiecki 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 

przedszkoli miejskich. 

86) Nr XXIV.226.2020 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 jednostek oświatowych. 

87) Nr XXIV.227.2020 w sprawie ,,Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o 

zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad 

przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla 

mieszkań w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim” – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 

dnia 13 listopada 2020 r. poz. 11232. Podjętą uchwałą określono zasady 

przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach programu 

’’Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim. 

88) Nr XXIV.228.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi - w wyniku postępowania 

wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 

Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. Uchwałę przekazano skarżącej. 

89) Nr XXIV.229.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi - w wyniku postępowania 

wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 

Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. Uchwałę przekazano skarżącemu. 

90) Nr XXIV.230.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 

2020 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała 

została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2020 r. 

poz. 11233. 

91) Nr XXIV.231.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 
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92) Nr XXV.232.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 

Mazowiecki na lata 2021 – 2030 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 

Finansowemu. Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

93) Nr XXV.233.2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 

2021 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała 

została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. 

poz. 674. 

94) Nr XXV.234.2020 w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego 

parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie 

niebędącym drogą publiczną oraz wysokości opłat za parkowanie – uchwałę 

przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 8 

stycznia 2021 r. poz. 97. Uchwałę przekazano Zarządowi Gospodarki Komunalnej 

w celu sprawowania nadzoru nad jej realizacją.  

95) Nr XXV.235.2020 w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Miasta 

Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027” – 

uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. W 

programie dokonano oceny stanu środowiska na terenie Miasta dla 10 obszarów 

interwencji (ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola 

elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, 

zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami). Dla każdego z 

obszaru zidentyfikowano stan obecny, wykazano główne zagrożenia oraz 

zaplanowano główne cele i kierunki interwencji. Podsumowaniem każdego 

rozdziału jest analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia), 

która stanowi podstawę do wyznaczanie działań naprawczych w zakresie ochrony 

środowiska. Program definiuje cele i zadania na najbliższe lata, monitoring 

realizacji programu oraz nakłady finansowe potrzebne na wdrożenie założeń 

programu. Działania te ujęte w Programie mają na celu osiągnięcie trwałego i 

zrównoważonego rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki. 

96) Nr XXV.236.2020 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki na 2021 rok – uchwałę przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta 

oraz Burmistrzowi Miasta w celu realizacji przyjętego planu pracy w 2021 roku.  
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97) Nr XXV.237.2020 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady 

Miasta na 2021 rok – uchwałę przekazano Przewodniczącym poszczególnych 

Komisji w celu realizacji planów pracy w 2021 roku. 

98) Nr XXV.238.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2021 rok – uchwałę przekazano Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w celu 

realizacji planu pracy w 2021 roku. 

99) Nr XXV.239.2020 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 

2020 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Uchwała 

została przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2021 r. 

poz. 675. 

100) Nr XXV.240.2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z końcem roku budżetowego 2020 – uchwałę przekazano do realizacji 

Wydziałowi Finansowemu oraz Wydziałowi Inwestycji i Rozwoju Miasta. Uchwałę 

przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała jest w trakcie realizacji. 

Inwestycje miejskie, które nie zostały zakończone i rozliczone finansowo do 

końca roku 2020 są realizowane. Wydatkowanie środków finansowych zgodnie z 

podjętą uchwałą nastąpi do 30.06.2021 roku.  

101) Nr XXV.241.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 r. poz. 13012. Wyznaczony 

został obszar i granice aglomeracji Mińsk Mazowiecki. Granice i wielkość 

aglomeracji Mińsk Mazowiecki wyznaczone zostały w wyniku przeprowadzonych 

analiz ewidencji ludności oraz istniejącego stanu gospodarki ściekowej, a także 

na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Mińsk Mazowiecki i Gminy Mińsk Mazowiecki oraz studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mińsk Mazowiecki i Gminy 

Mińsk Mazowiecki. W skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki wchodzą: miasto 

Mińsk Mazowiecki oraz z gminy Mińsk Mazowiecki – części miejscowości: 

Stojadła, Arynów, Królewiec, Wólka Mińska, Karolina, Stara Niedziałka, 

Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Targówka, Stare Zakole, 

Budy Barcząckie, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Gliniak, Cielechowizna, Huta 

Mińska, Marianka. Niniejszą uchwałą ustalono wielkość aglomeracji Mińsk 

Mazowiecki wynoszącą 58.098 RLM. 
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102) Nr XXV.242.2020 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 2020 – 2025 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 

Komunalnej. Podjętą uchwałą określono kierunki planowanych przedsięwzięć 

inwestycyjnych oraz modernizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim przewidziane do realizacji w latach 

2020-2025. 
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