
ZARZĄDZENIE NR 879/354/22 
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 27 maja 2022 r. 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 
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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) - zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki Raport o stanie Miasta 
Mińsk Mazowiecki za 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

Marcin Jakubowski 
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I. WSTĘP 

Niniejszy raport zawiera zestawienie najważniejszych działań w ramach realizacji Strategii 
Rozwoju Miasta i inicjatyw podejmowanych przez Burmistrza Miasta w 2021 roku. Realizacja 
zadań samorządu była utrudniona z powodu trwającej w minionym roku pandemii i 
ograniczeń z nią związanych. W rezultacie realizacja wielu działań musiała być odłożona w 
czasie, a ich forma zmieniona.  
W dokumencie zostały opisane rezultaty działań w ramach realizacji priorytetów miasta 
takich jak tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości czy usprawnienia 
komunikacji. 
Dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu miasta. Ponadto, 
przybliża przedsięwzięcia budżetu obywatelskiego i jego praktyczne realizacje. Z budżetu 
obywatelskiego zostały zrealizowane 4  z 12 zgłoszonych inicjatyw. Analiza rezultatów 
pokazuje poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta. Znacznie zmniejszyła się 
liczba osób oddających głosy na konkretne zadania. W porównaniu z rokiem 2020 liczba ta 
spadła z ponad 4 tysięcy do niecałych 1200.  
Wiele uwagi poświęcone jest uchwałom podjętym przez Radę Miasta, dzięki realizacji 
których zmiany w różnych obszarach funkcjonowania miasta przyjmują realny kształt  
i wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców.   
Ważnym aspektem podjętym w raporcie są informacje na temat realizacji planu finansowego 
miasta. Ilość zdobytych funduszy zewnętrznych, zrealizowane bądź będące w trakcie 
realizacji inwestycje są przykładem dobrego kierunku działań samorządu. Niemniej, 
wskazane są także przestrzenie, w których nadal należy usprawnić jakość i efektywność 
działań inwestycyjnych. Z informacji zwrotnych od mieszkańców wynika, że potrzeby 
przewyższają możliwości finansowe miasta. Jednym z rozwiązań podejmowanych przez 
samorząd jest zwiększenie ilości wniosków w celu pozyskania funduszy zewnętrznych oraz 
korzystania z programów rządowych.  
Rok 2021 był  czasem, na który przypadły działania związane z obchodami jubileuszu 600-
lecia miasta. Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów i wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego wydarzenia jubileuszowe mogły być z sukcesem zrealizowane. Program 
obchodów był tak przygotowany, aby znalazły się w nim wydarzenia skierowane do jak 
najszerszego grona odbiorców. Znaczącym sukcesem okazał się projekt Mińsk na kółkach, 
czyli seria wyjazdowych warsztatów kulturalno –sportowych przygotowanych przez miasto i 
jego jednostki. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia o dziedzictwie miasta dowiedzieli się 
mieszkańcy powiatu mińskiego. Inną wartością tego działania była integracja przedstawicieli 
lokalnych samorządów i wypracowanie pomysłów na dalszą współpracę.  
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi  i instytucjami kultury i sportu w mieście 
pokazuje, że te obszary pracy samorządu są traktowane priorytetowo. W związku  
z nową ustawą dotyczącą dostępności, Miasto zorganizowało szkolenia dla NGOs, aby 
pomóc znaleźć rozwiązania w tym obszarze adekwatne do rodzaju prowadzonej działalności. 
Celem ustawy jest stworzenie takich warunków, aby realizowane działania były dostępne i 
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
Zmiany w krajobrazie miasta są konsekwencją inwestycji zaplanowanych w 2020, a 
finansowanych głównie ze środków zewnętrznych. Zostały one szczegółowo opisane w 
poniższym raporcie. Na uwagę zasługują  realizowane  przedsięwzięcia budowy, 
modernizacji i rozbudowy istniejących ciągów komunikacyjnych oraz opracowania 
niezbędnej na te cele dokumentacji projektowej, jak również bieżącego utrzymania 
infrastruktury drogowej. W 2021 roku wykonywano roboty budowlane związane z budową 
ulic: Wolańskiego i Okulickiego, dr Hubera, Reja oraz łącznika ul. Mrozowskiej, Łąkowej i 
Dźwigowej.  
Ważnym osiągnieciem samorządu było oddanie do użytku budynku przedszkola miejskiego 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Równie ważne do uwypuklenia są działania w 
sferze rozwoju i rewaloryzacji terenów zieleni czy rozbudowa systemu retencji. Ukończona 
została budowa nowoczesnego ogrodu deszczowego przy ul. Dąbrówki, gdzie takie 
rozwiązania zostały zastosowane.  
W raporcie zawarte są także informacje na temat inicjatyw społecznych, wydarzeń 
kulturalnych, które są rezultatem współpracy samorządu z mieszkańcami.  
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II. INFORMACJE OGÓLNE 

Mińsk Mazowiecki jest jednym z najstarszych miast wschodniego Mazowsza. Od 1421 roku 
posiada prawa miejskie. Powierzchnia miasta wynosi 13,2 km ². Mińsk Mazowiecki pod 
względem administracyjnym jest gminą miejską, wchodzącą w skład powiatu mińskiego, 
położoną we wschodniej części województwa mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki położony 
jest na Nizinie Mazowieckiej, 39 km na wschód od Warszawy. Przez miasto przepływa rzeka 
Srebrna. Na całej długości granic miasto sąsiaduje z gruntami przynależnymi 
administracyjnie do gminy Mińsk Mazowiecki. Burmistrzem miasta od 2010 roku jest Marcin 
Jakubowski.  

Liczba mieszkańców Mińska Mazowieckiego wg Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła 40 816 osób, w tym 21 530 
stanowiły kobiety, a 19 286 mężczyźni. W porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2020 
roku liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się o 179 osób. 
 
W 2021 roku Mińsk Mazowiecki miał ujemny przyrost naturalny wynoszący -69. W 2021 roku 
urodziło się 430 dzieci. Liczba urodzeń w stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o 52. 
Współczynnik przyrostu naturalnego – czyli stosunek różnicy pomiędzy liczbą urodzeń 
żywych a liczbą zgonów na 1000 ludności dla miasta w 2020 roku wynosił -1,69. 
W 2021 roku w mieście odnotowano 499 zgonów. Wartość wskaźnika GUS: zgony na 1000 
ludności wyniósł dla miasta 12,23 i jego wartość była wyższa niż w 2020 roku (11,59). 

 
Pełne, aktualnie dostępne w bazie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego dane o stanie ludności dla miasta Mińsk Mazowiecki dotyczą roku 2020. 

Gęstość zaludnienia na terenie miasta w 2020 roku wynosiła 3 104 osoby na km² i była 
niższa niż wartość dla roku 2019, w którym wynosiła 3 111 osób na km².  
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 40 916 osób, z czego 
52,7% stanowiły kobiety, 47,3% stanowili mężczyźni.  
 
Analizując dane od roku 2001 można stwierdzić, że liczba mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego w ciągu ostatnich 20 lat wzrosła o 4 781 osób, co oznacza wzrost o 11,7%. 
Największy wzrost odnotowano w 2010 roku (o 944 osoby), zaś najmniejszy w 2017 roku (o 
16 osób). W roku 2014 liczba ludności przekroczyła 40 000 mieszkańców. Liczba ludności 
miasta sukcesywnie wzrastała do roku 2019, w roku 2020 odnotowano spadek liczby 

mieszkańców. W stosunku do roku 2019 liczba ludności miasta zmniejszyła się o 83 osoby. 

W 2020 roku kobiety stanowiły większość mieszkańców miasta (52,7%), na 100 mężczyzn 
przypadało 111 kobiet. Liczebna przewaga mężczyzn występowała wśród mieszkańców do 
24 roku życia, natomiast powyżej 25 roku życia liczebną przewagę stanowiły kobiety. 
Największa różnica pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn występowała wśród mieszkańców 
powyżej 70 roku życia (mężczyźni – 1 618, kobiety – 2 921). W 2020 roku 58,1% 
mieszkańców miasta stanowiła ludność w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat – 11 552, 
mężczyźni 18-64 lat - 12 227), 21,3% w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 17 lat – 8 709), a 
20,6% w wieku poprodukcyjnym (kobiety pow. 59 lat – 5 754, mężczyźni pow. 64 lat – 
2 674). W stosunku do roku 2019 liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 221 
osób, zwiększyła się natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym (83 osoby) oraz w 
wieku przedprodukcyjnym (55 osób). 

Statystyka ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Ludność w wieku: 2019 2020 

Statystyka ludności na przestrzeni 10 lat. 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

og
ół

em
 

39 499  39 668  39 880  40 211  40 334  40 383  40 399  40 799 40 999  40 916  

m
ęż

cz
yź

ni
 

18 774  18 808  18 900  19 045  19 085  19 105  19 104  19 321  19 405  19 345  

ko
bi

et
y 

20 725  20 860  20 980  21 166  21 249  21 278  21 295  21 478  21 594  21 571  
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przedprodukcyjnym  
(17 lat i mniej) 

8 654 8 709 

produkcyjnym 24 000 23 779 
poprodukcyjnym 8 345 8 428 
Ogółem 40 999 40 916 

W 2021 roku zarejestrowano 524 zameldowania w ruchu wewnętrznym oraz 586 
wymeldowań,  w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wyniosło dla miasta -54. Ogólne 
saldo migracji w 2021 roku wyniosło dla miasta -50. 

Na  dzień 31 grudnia 2021 roku liczba osób bezrobotnych - zarejestrowanych wynosiła 622 , 
oznacza to spadek w stosunku do roku 2020 o 363 osoby. W Mińsku Mazowieckim w roku 
2021 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 670 osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 394 nowych podmiotów. Na 
przestrzeni lat 2009-2020 najwięcej (415) podmiotów zarejestrowano w roku 2011, a 
najmniej (337) w roku 2020.  
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III. INFORMACJE FINANSOWE 

Budżet miasta na rok 2021 uchwalony uchwałą Nr XXV.233.2020 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 roku, zmieniony w trakcie roku uchwałami Rady Miasta i 
zarządzeniami Burmistrza Miasta  zakładał: 

1. Dochody w wysokości 236 681 700 zł, w tym: 
a) dochody bieżące w kwocie 226 131 443,57 zł; 
b) dochody majątkowe w kwocie 10 550 256,73 zł. 

2. Wydatki w wysokości 242 157 560,73, w tym: 
a) wydatki bieżące w kwocie 227 725 538,16 zł; 
b) wydatki majątkowe w kwocie 14 432 022,57 zł. 

3. Przychody w wysokości 12 295 054,41 zł  z tytułu: sprzedaży papierów 
wartościowych w kwocie 8 000 000 zł, wolnych środków w kwocie 2 470 984,89 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 – kwota 1 824 069,52 zł.  

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 ustalona w uchwale budżetowej określała 
planowany deficyt budżetowy w wysokości 5 475 860,73 zł.  

W trakcie roku 2021 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę  
17 520 470,65 zł. Po zmianach plan dochodów miasta na dzień 31.12.2021 roku wynosił  
254 202 170,65 zł, w tym dochody bieżące 241 663 749,14 zł. Plan wydatków zwiększył się 
o kwotę 12 565 320,09 zł i stanowił kwotę 254 722 880,82 zł. Po zmianach w planie 
dochodów i wydatków deficyt budżetu na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 520 710,17 zł.  

1. Planując dochody bieżące na rok 2021, przyjęto w budżecie miasta: 
1) planowane przez Ministra Rozwoju i Finansów dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 61 186 932 zł, kwotę 40 735 257 zł, 
stanowiącą część oświatowej subwencji ogólnej oraz kwotę 9 826 634 zł stanowiącą 
uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; 

2) dochody w kwocie 73 537 304,70 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące, w tym:  
a) kwotę 65 175 797,38 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 
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aktualizację stałego rejestru wyborców, spis powszechny, 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 4 027 639,68 zł stanowiącą dotacje celowe na realizację własnych zadań 
bieżących miasta, 

c) dotacje w kwocie 2 962 512,08 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 58 026 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 20 034,95 zł stanowiącą dotację celową ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę 75 190 zł ze 
środków Województwa Mazowieckiego, 

3) dochody w kwocie 2 500 000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych, 

4) dochody z podatków i opłat na łączną kwotę 45 705 442,51 zł, w tym: 
a) kwotę 19.800.000,00 zł z tytułu  podatku od nieruchomości, 
b) kwotę 13.000.000,00 zł z tytułu opłat  pobieranych za gospodarowanie opłatami 

komunalnymi, 
c) kwotę 1.590.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, 
d) kwotę 932.255,00 zł z tytułu opłaty targowej, 
e) kwotę 15.740,00 zł z tytułu podatku rolnego, 
f)  kwotę 1.843,00 zł z tytułu podatku leśnego, 
g) kwotę 3.842.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, 
h) kwotę 355.000,00 zł od spadków i darowizn, 
i) kwotę 750.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, 
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j) kwotę 230.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacanego w formie karty podatkowej, 

k) kwotę 945.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

l) kwotę 113.962,91 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 
w obrocie hurtowym; 

m) kwotę 270.493,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 
n) kwotę 1.842.574,63 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; 

o) kwotę 1.431.930,00 za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; 

p) kwotę 501.241,51 zł z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości; 

q) kwotę 83.402,46 z pozostałych opłat.   
5) kwotę 8 172 178,93 zł z pozostałych dochodów bieżących, w tym z tytułu: najmu i 

dzierżawy składników  majątkowych, grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, 
odsetek, dywidend, usług oraz innych dochodów.   

2. Planując dochody majątkowe na rok 2021, przyjęto w budżecie Miasta: 
1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3 450 410,57 zł, 
2) dochody z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 8 264 048,02 

zł, w  tym kwotę 3 129 848,02 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 64 241,51 zł; 

3. Limit  na wydatki bieżące w kwocie 234 215 480,40 zł określał głównie: 
1) wydatki  miejskich jednostek budżetowych w kwocie 135 199 961,32 zł, z tego: 

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 77 001 012,97 zł, 
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 57 985 257,35 zł, 

2) wydatki  na dotacje na zadania bieżące w kwocie 28 144 431,80 zł, 
3) świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 266 477,18 zł, 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 w kwocie 4 085 747,10 zł, 
5) wydatki na obsługę długu 518 863 zł. 
4. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 507 400,42 zł, z tego: na inwestycje  

i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 507 400,42 zł, w tym kwotę 5 389 756,22 zł na 
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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 2021 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 2021 dla tego podatku prowadzono - w ewidencji 
podatkowej – 16 190 kont podatkowych (w stosunku do roku 2020 więcej o 1 015), w tym: od 
osób fizycznych – 15 970, od osób prawnych – 220. 
Przedmiotem opodatkowania były: 
1) budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej ogółem – 1 339 130,01 m2, 
2) budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą  o powierzchni użytkowej 

ogółem – 440 671,43 m2, 
3) budynki zajęte na świadczenie zdrowotne o powierzchni użytkowej ogółem – 24 784,01 

m2, 
4) budynki pozostałe o powierzchni użytkowej ogółem – 239 526,59 m2, 
5) budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości ogółem – 

218 110 845,31 zł, 
6) grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  o powierzchni ogółem – 

1 684 911,49 m2, 
7) grunty objęte obszarem rewitalizacji o powierzchni ogółem – 44 455 m2, 
8) grunty pozostałe zabudowane o powierzchni ogółem – 4 295 738,16 m2, 
9) grunty pozostałe niezabudowane o powierzchni ogółem – 737 312,28 m2. 

Podkreślić należy, iż w ewidencji podatkowej figurują również  przedmioty zwolnione od 
podatku od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy o podatku rolnym, są nimi: 
1) budynki stanowiące własność miasta o powierzchni użytkowej ogółem – 5 899,15 m2, 
2) budynki zajęte na cele oświatowe o powierzchni użytkowej ogółem –  

17 180,10 m2, 
3) budynki wpisane do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej ogółem – 131,48 m2, 
4) budynki pozostałe o powierzchni użytkowej ogółem – 86 521,72 m2, 
5) budynki związane z działalnością gospodarczą o powierzchni użytkowej ogółem – 

1 351,50 m2, 
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6) budynki gospodarcze służące działalności rolniczej o powierzchni użytkowej ogółem –    
2 169,71 m2, 

7) grunty stanowiące własność miasta o powierzchni – 168 418 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 – 4 349 m2, 
11) grunty związane z działalnością  gospodarczą (wchodzące w skład infrastruktury 

kolejowej) o powierzchni –   1 450 468,00 m2, 
12) budowle związane z działalnością gospodarczą (wchodzące w skład infrastruktury 

kolejowej) o wartości – 108 160 186,45 zł. 

W 2021 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 19 800 000 zł, 
natomiast dochód wykonany stanowił kwotę 20 213 640,03 zł. Celem efektywnego 
wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, organ podatkowy podejmował działania informacyjne 
zmierzające do dobrowolnego wykonania przez zobowiązanych obowiązku uregulowania 
należności. Wysłano 4 460 wiadomości SMS przypominających o zbliżającym się terminie 
płatności podatku oraz 2 070 wiadomości SMS informujących o istniejących zaległościach. 
W stosunku do tych dłużników, którzy mimo tego nie uiścili zaległości, wystawiono 3 068 
upomnień, a następnie 825 tytułów wykonawczych.  

Przedmiotem podatku rolnego dotyczącego gospodarstw rolnych były użytki rolne o 
powierzchni ogółem 95,4308 ha fizycznych, co stanowiło 51,1709 ha przeliczeniowych. 
Z  cytowanych wyżej użytków, użytki o powierzchni 54,0928 ha fizycznych – na mocy ustawy 
o podatku rolnym – były zwolnione od tego podatku. Dla potrzeb podatku rolnego w zakresie 
gospodarstw rolnych prowadzono – w ewidencji podatkowej – 94 konta podatkowe. 
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 101,5759 
ha fizycznych, w tym powierzchnia gruntów zwolnionych z tego podatku - na mocy ustawy o 
podatku rolnym  – stanowiła 62,8219 ha fizycznych. Stawkami obowiązującymi w podatku 
rolnym, były stawki wyliczone - na podstawie ustawy o podatku rolnym z 15 listopada 1984 r. 
(Dz. U. z 2020 r.  poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia 19 października 2020  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
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będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020, poz. 
982) – jak poniżej: 

a) dla gruntów gospodarstw rolnych: 58,55 zł x 2,5 q (kwintala) = 146,375 zł od 1 ha 
przeliczeniowego, 

b) dla pozostałych gruntów: 58,55 x 5 q (kwintala) = 292,75 zł od 1 ha fizycznego. 

Dochód planowany z tytułu podatku rolnego stanowił kwotę 15 740,00 zł, zaś dochód 
wykonany stanowił kwotę 16 833,01 zł. 

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym były lasy o powierzchni ogółem 46,4866 ha. 
Obowiązująca w 2021 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 20 października 2020 roku w sprawie 
średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (M.P. z 2020 r. poz. 983) – jak poniżej: 
196,84 zł x 0,22 m3 = 43,3048 zł od 1 ha lasu, 
Dochód planowany z tytułu podatku leśnego stanowił kwotę 1 843,00 zł, zaś dochód 
wykonany stanowił kwotę 1 853,15 zł. 
Podatkiem od środków transportowych w 2021 roku  objęte były 994 pojazdy podlegające 
temu podatkowi. W tym celu prowadzono w ewidencji podatkowej 174 konta podatkowe. 
W 2021 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. 
10 492). Dochód planowany z tytułu podatku, o którym mowa wyżej stanowił kwotę 
1 590 000 zł, zaś dochód wykonany stanowił kwotę 1 590 203,74 zł. W stosunku do 
zobowiązanych, którzy nie uregulowali zobowiązania w terminie płatności, wystawiono 99 
upomnień i 12 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 37 379 osób. W roku 2021 
obowiązywały stawki tej opłaty określone uchwałą Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki 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 2021 roku i figurujące w rejestrze mieszkańców miasta Mińsk 
Mazowiecki, a nie zadeklarowane do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
organ podatkowy wezwał 415 właścicieli nieruchomości do złożenia nowej deklaracji 
o wysokości przedmiotowej opłaty, bądź złożenia niezbędnych wyjaśnień dotyczących liczby 
osób zamieszkujących na danej nieruchomości.  
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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 2021 roku 4 063 osoby, należące do rodzin wielodzietnych w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. z 2021 r. poz. 1744), 
skorzystało z 50 % zwolnienia z tej opłaty, a więc o 472 osób więcej niż w roku 2020.  
Ponadto na mocy uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XVII.182.2020 z dnia 
8 kwietnia 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4550) 808 osób skorzystało 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 roku 
2021 – 681 433,20 zł (w stosunku do roku 2020 więcej o 208 008,20 zł). Dochód z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 12 755 222,33 zł. Wszystkie zaległości z 
tytułu cytowanej opłaty były na bieżąco obejmowane postępowaniem zmierzającym do 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Do 2 451 dłużników 
przesłano - w formie wiadomości SMS - krótkie informacje przypominające o upływie terminu 
płatności. Następnie do tych, którzy mimo to, nie uregulowali należnej opłaty, wystawiono 
pisemne upomnienia (1 745 szt.), a w stosunku do tych, którzy nie uiścili zaległości w 
terminie 7 dni od doręczenia upomnienia, wystawiono 233 tytuły wykonawcze i przekazano 
je do realizacji właściwym organom egzekucyjnym.  

W związku z art. 31 zzm ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) 
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku nie dokonywano poboru opłaty 
targowej. 
 
W roku 2021 planowano dochód w kwocie 2 500 000 zł z tytułu opłat za postój pojazdów 
samochodowych w strefie płatnego parkowania (SPP), natomiast dochód wykonany stanowił 
kwotę 1 900 310,31 zł, z czego kwotę: 

a) 1 196 205,25 zł – stanowiła opłata za postój w strefie płatnego parkowania, 
b) 381 404,06 zł – stanowiła opłata dodatkowa za postój w strefie płatnego parkowania, 
c) 273 341,00 zł – stanowiła opłata abonamentowa dla mieszkańca, 
d) 49 360,00 zł – stanowiła opłata zryczałtowana. 

Celem wyegzekwowania od osób zobowiązanych do uiszczenia zaległości z tytułu opłat 
dodatkowych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, wystawiono 2 864 
upomnienia oraz 1 740 tytułów wykonawczych. 
6. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta w 2021 roku 
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1) Dochody zostały wykonane w kwocie 259.892.341,87 zł - 102,24% planu, w tym:  
a) dochody bieżące w kwocie     247.899.681,66 zł - 102,58% planu, 
b) dochody majątkowe w kwocie 11.992.660,21 zł - 95,65% planu, 

2) Wydatki zostały wykonane w kwocie 242.207.451,51 zł - 95,09 % planu, w tym: 
a) wydatki bieżące w kwocie      222.573.231,12 zł  - 95,03% planu, 
b) wydatki majątkowe w kwocie  19.634.220,39 zł - 95,74 % planu. 

Na koniec roku 2021 miasto osiągnęło nadwyżkę w wysokości 17 684 890,36 zł.  

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatki  w roku 2021 według 
poszczególnych tytułów w porównaniu do roku 2020.  
lp. Wyszczególnienie 2020 rok 2021 roku 

I.  dochody bieżące 223 834 932,25 247 899 681,66 
1.  dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych 
58 865 697,00 66 230 722,00 

2.  dochody stanowiące część subwencji 
ogólnej 

38 799 487,00 50 561 891,00 

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

73 220 368,29 71 646 837,14 

 w tym:   
1)  dotacje celowe na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej  
67 333 111,12 65 123 681,27 

2)  dotacje celowe na realizację własnych 
zadań bieżących Miasta 

3 828 686,40 3 890 542,14 

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

1 946 857,06 2 534 614,71 

4)  dotacja na realizację zadań z zakresu 
prowadzenia biblioteki powiatowej 

57 000,00 58 025,50 

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

19 886,71 19 961,25 

6)  dotacja celowa ze środków NFOŚiGW oraz 
WFOŚiGW 

34 827,00 20 012,27 
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4.  dochody z tytułu udziału we wpływach z 
podatku dochodowego od osób prawnych 

2 651 329,55 2 819 064,10 

5.  dochody z podatków i opłat 41 717 696,27 45 256 452,42 
 w tym z tytułu:   

1)  podatku od nieruchomości 18 819 161,24 20 213 640,03 
2)  opłat pobieranych za gospodarowanie 

opłatami komunalnymi 
11 317 191,62 12 755 222,33 

3)  podatku od środków transportowych 1 545 254,32 1 590 203,74 
4)  opłaty targowej 822 189,00 932 255,00 
5)  podatku rolnego 17 533,09 16 833,01 
6)  podatku leśnego 2 010,40 1.853,15 
7)  podatku od czynności cywilnoprawnych 3 324 561,17 4 408 070,44 
8)  podatku od spadków i darowizn 170 360,54 417 006,86 
9)  opłaty skarbowej 657 982,78 776 868,97 
10)  podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty 
podatkowej 

132 433,31 253 582,48 

11)  opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

1 103 320,21 1 142 884,44 

12)  Opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych w obrocie hurtowym 

0 113 962,91 

13)  opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego 

196 521,35 261 816,30 

14)  inne opłaty pobierane na podstawie 
odrębnych ustaw 

3 609 177,24 2 372 252,76 

6.  Pozostałe dochody bieżące, w tym z tytułu 
najmu, dzierżawy , usług 

8 580 354,14 11 384 715,00 

II.  dochody majątkowe 5 977 584,86 11 992 660,21 
1.  Dochody ze sprzedaży majątku 341 058,64 3 516 549,12 
2.  Dochody z tytułu dotacji 5 134 910,56 8 423 842,80 
3.  Dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawa własności 

501 615,66 52 268,29 

4.  pozostałe dochody majątkowe 0 0 
III.  wydatki bieżące 210 697 615,72 222 573 231,12 

1.  wydatki  jednostek budżetowych 115 300 070,52 127 048 262,81 
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 w tym:   
1)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
72 565 888,80 74 947 592,80 

2)  wydatki związane z realizacją ich 
statutowych zadań 

42734 181,72 51 888 015,45 

2.  wydatki na dotacje związane z realizacją 
zadań bieżących 

25 321 020,58 27 409107,37 

3.  wydatki na świadczenia na  rzecz osób 
fizycznych 

68 024 452,42 65 478 677,42 

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

1 331497,85 2 289 103,04 

5.  wydatki na obsługę długu 720 574,35 348 080,48 
IV.  wydatki majątkowe 15 609 377,57 19 634 220,39 

1.  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 413 300,09 16 634 220,39 
 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 

3 196 077,48 1 819 910,47 

2.  Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 0 3 000 000,00 

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 poddawane są pod 
powszechne głosowanie mieszkańców. W procesie budżetu obywatelskiego może 
uczestniczyć każdy mieszkaniec Mińska Mazowieckiego, mając realną szansę realizacji 
własnych pomysłów i zmiany wizerunku swojego otoczenia.  

Konsultacje społeczne dotyczące zadań zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego i 
realizowanych w 2021 roku prowadzone były w 2020 roku w oparciu o Uchwałę 
Nr XXI.204.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie 
konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu 
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obywatelskiego na rok 2021. Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2021 
roku zaplanowano kwotę 400.000 zł. 

Do realizacji, w ramach czwartej edycji 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 2021 roku. 

W ramach konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego mieszkańcy miasta w okresie od 
17 sierpnia do 13 września 2020 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 12 projektów, zaś 4 z nich zostały zweryfikowane i 
zaopiniowane pozytywnie: 
1. 2 zadania z kategorii sport i rekreacja: 

1) plac zabaw przy dworcu PKS - rozbudowa placu zabaw o nowe urządzenia 
przeznaczone dla dzieci oraz rozbudowa o zestaw zabawowy oraz zabawki 
przeznaczone dla dzieci mniejszych. 

2) stojaki i stacje rowerowe - zakup i montaż bezpiecznych stojaków rowerowych i stacji 
napraw rowerowych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 

2. Zadanie z kategorii infrastruktura i bezpieczeństwo drogowe: oświetlenie parku przy 
dworcu PKS - renowacja oświetlenia w parku przy dworcu autobusowym. 

3. Zadanie z kategorii inne: doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim w sprzęt ratowniczo-gaśniczy - zakup armatury wodno-pianowej, aparatów 
powietrznych, sprzętu wykorzystywanego podczas zdarzeń drogowych. 

Wymogów formalnych nie spełniło osiem zgłoszonych zadań: Ogrodowy park kieszonkowy, 
Wsparcie Fundacji „W stronę słońca”, Dzwon na 600 – lecie Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Nowoczesny, wielofunkcyjny stół do gry w Teqball, Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu 
ul. Klonowej i ul. Spacerowej, Bezpieczna ul. Sosnkowskiego, Powiększenie bazy sportowo-
rekreacyjnej Miasta poprzez zakup mobilnych urządzeń do jazdy na rolkach, przenośnej 
strefy parkour, profesjonalnego zeskoku wzwyż, zakup mobilnego miasteczka ruchu 
drogowego oraz Funkcjonowanie Centrum Młodzieżowego Międzyczas w 2021 roku. 
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Głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 
rozpoczęło się 8 października i trwało do 18 października 2020 roku. W głosowaniu, za 
pośrednictwem strony internetowej „https://minskmaz.budzet-obywatelski.org” wzięło udział 
1181 osób (w tym przy użyciu komputera – 398 osób, a przy użyciu urządzeń mobilnych – 
783 osoby). Liczba ważnych kart do głosowania wyniosła 1 181, liczba kart nieważnych - 0.  
  
Najwięcej głosów 39,5% oddali mieszkańcy w przedziale wiekowym 36-49 lat, 25,6% w 
wieku: 26-35 lat; 20,5% głosów oddali mieszkańcy w wieku do 25 lat; 7,5% - mieszkańcy w 
wieku 50-59 lat; 6,9% mieszkańcy w wieku 60 lat i więcej.  
W porównaniu do roku 2019, kiedy przeprowadzane były konsultacje budżetu 
obywatelskiego na rok 2020 znacznie zmalała ogólna liczba oddanych głosów, z 4 288 do 
1 181. Rozkład głosów według grup wiekowych uległ zmianie. Najwięcej głosów oddali 
mieszkańcy w wieku 36-49 lat - 39,5%, w roku 2019 najbardziej aktywne były osoby do 25 
roku życia, których głosy stanowiły 31,9%. 
W wyniku głosowania do realizacji wybrano 3 projekty, które uzyskały następującą liczbę 
głosów: 

1. Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Dworcu PKS – 412 głosów; 
2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w sprzęt ratowniczo-

gaśniczy – 485 głosów; 
3. Stojaki i stacje rowerowe – 178 głosów. 

W 2021 roku zrealizowane zostały dwa projekty, które zwyciężyły w czwartej edycji budżetu 
obywatelskiego w Mińsku Mazowieckim.  

W ramach zadania „Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Dworcu PKS” zakupiono i 
zamontowano zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, karuzelę ukośną typu orbita, 
karuzelę typu kręciołek dla chomika oraz huśtawkę trzystanowiskową (siedzisko gniazdowe i 
dwie ławeczki). Koszt realizacji zadania wyniósł 152 745,47 zł.  
W ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy” zakupiono: rozpieracz ramieniowy hydrauliczny akumulatorowy, 
rozpieracz kolumnowy,  hydrauliczny akumulatorowy, baterię do  rozpieracza hydraulicznego 
akumulatorowego, ładowarkę  do  baterii  rozpieracza hydraulicznego akumulatorowego, 4 
komplety aparatów powietrznych z maskami, czujnikami  bezruchu i butlami kompozytowymi, 
agregat prądotwórczy HONDA EU 22i, bosak podręczny krótki, 4 komplety radiotelefonów 
MOTOROLA  DP 2600e z mikrofonogłośnikami, młot 5 kg z trzonkiem wzmocnionym, 
najaśnica LED, narzędzie HOOLIGAN dł. 91 USA końcówka do cięcia, narzędzie ratownicze 
HOOLIGAN dł. 91 cm, pilarka spalinowa STIHL MS 462, 2 podpory teleskopowe PT-1200, 4 
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rolki transportowe GOJAK 5211, zestaw do cięcia szyb GLASMANAGEMENT w walizce, 
zestaw do czyszczenia komina, zestaw klinów i podkładów do stabilizacji MSII, zestaw 
ratownictwa medycznego PSP R1 szyny i deska MED. Koszt realizacji zadania wyniósł 
148 863,31 zł.  

Trzeci projekt „Stojaki i stacje rowerowe”, w związku z brakiem dostępności urządzeń u 
producentów w roku 2021 został zrealizowany w pierwszym kwartale 2022 roku. W ramach 
tego zadania zakupiono: 20 sztuk stojaków rowerowych oraz 3 sztuki stacji napraw rowerów. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 44 850,00 zł. 

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, 
E. cel horyzontalny: Rozwinięte sieci współpracy. 

W 2021 roku realizacja Strategii obejmowała wszystkie kierunki działań – choć, ze względu 
na trwającą nadal pandemię 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 
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inwestycyjnych dla nowych firm oraz wspieraniu przedsiębiorców już działających na terenie 
miasta. 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 w dniu 15 marca 2021 roku Rada Miasta Mińsk 
Mazowiecki podjęła uchwałę zwalniającą z płatności II i III raty opłaty za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych na terenie miasta. Z ulgi w opłatach 
skorzystało 35 przedsiębiorców prowadzących na terenie miasta 38 punktów sprzedaży 
alkoholu. W dniu 15 marca 2021 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła również 
uchwałę Nr XXVIII.261.2021 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności 
cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, w stosunku do podmiotów, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Z tego rozwiązania skorzystało 8 
przedsiębiorców. W dniu 19 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła 
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu 
oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mińsk 
Mazowiecki za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID -19. Z ulgi 
nie skorzystał żaden przedsiębiorca. Ponadto nowelizacja ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw wprowadziła w 2021 roku zwolnienie z opłaty targowej. 

Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego A: 

L.p. Wskaźniki 
monitoringowe 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Nowozarejestrowane 
podmioty gospodarcze 
na 1000 mieszkańców 
w wieku produkcyjnym 

13,9 14,5 15,1 15,4 15,9 14,2 b/d 
średnia z lat 2015-2017 średnia z lat 2018-2020 - 

14,5 15,2 - 

2. . Pracujący na 1000 
mieszkańców 

269 271 274 276 270 267 b/d 
średnia z lat 2015-2017 średnia z lat 2018-2020 - 

271 271 - 
3.  Zarejestrowani 

bezrobotni 
1263 1016 814 772 748 985 622 

Drugi cel strategiczny - B. Sprawny system komunikacji obejmuje działania związane z 
poprawą możliwości przemieszczania się w obrębie samego miasta, jak i działania na rzecz 
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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 2021 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 2021 
roku wykonywano roboty budowlane związane z budową ulic: Wolańskiego i Okulickiego 
(budowa kanalizacji deszczowej, kanałów technologicznych, przebudowa oświetlenia 
ulicznego, budowa nawierzchni jezdni, chodników i parkingów, urządzenie terenów zieleni), 
dr Hubera (wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz podbudowy 
pod nawierzchnię drogi), Reja (wykonanie kanalizacji deszczowej i podbudowy pod 
nawierzchnię drogi), łącznika ul. Mrozowskiej, Łąkowej i Dźwigowej (wykonanie kanalizacji 
deszczowej, utwardzonej nawierzchni jezdni, chodników i parkingów). Wykonano także sieć 
kanalizacji deszczowej od ul. Kościelnej przez teren kościoła NNMP do ul. Ogrodowej. W 
2021 roku uzyskano wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych: na ul. 1 Pułku Lotnictwa 
Myśliwskiego „Warszawa” oraz na ul. Kościuszki, Daszyńskiego i Pięknej. Inwestycję 
polegającą na wykonaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych 
rozpoczęto w 2021 roku, a zakończono w I kwartale 2022 roku. Wszystkie wykonane 
elementy bezpieczeństwa ruchu m.in. słupy z oświetleniem LED, znaki aktywne D-6 z 
lampami LED, betonowe płyty z wypustkami przed przejściami dla pieszych w znacznym 
stopniu wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W 
2021 roku wykonano roboty drogowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej na 
ulicach: Sosnkowskiego, Chełmońskiego, Limanowskiego, Szczecińskiej, Toruńskiej, Jasnej, 
Konstytucji 3 Maja, Jana Pawła II, Bocznej, 1 PLM Warszawa, Florencja, Warszawskie 
Przedmieście.  

W 2021 roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od ul. 
Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej, a także wykonano aktualizację dokumentacji 
projektowej budowy ul. Arynowskiej i przebudowy ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. 
Krasickiego do ul. Leśnej. Opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia 
ulicznego w ulicach Osiedlowej, Zielnej, Wrzosowej i Wierzbowej oraz dokonano montażu 
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opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach oświetleniowych. Przekazano także 
150.000 zł pomocy finansowej dla Gminy Mińsk Mazowiecki na realizację zadania pn. 
„Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki”. 

W ramach kierunku B2. Niwelowanie wewnętrznej bariery komunikacyjnej w mieście – w 
2021 roku pracownicy Urzędu Miasta brali udział w spotkaniach z przedstawicielami PKP 
PLK S.A. oraz IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. - wykonawcą Studium 
Wykonalności linii kolejowej nr 2. Rozmawiano o wstępnej koncepcji rozwiązań technicznych 
przy planowanej modernizacji linii Warszawa-Siedlce na lata 2022-2028 roku. Przebudowa 
obiektów inżynieryjnych, dodatkowe 2 tory na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, 
dodatkowy przystanek osobowy „Mińsk Mazowiecki Stojadła” z infrastrukturą towarzyszącą 
to część przygotowywanych zadań. Ponadto w ramach planowanej modernizacji linii 
kolejowej nr 2 zostanie zbudowane bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Siennickiej.  

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 AnyPark (dawniej Pango), w parkometrach (płatność gotówką i kartą) 
oraz możliwość zakupu karty abonamentowej i ryczałtowej. Od 12 stycznia 2022 roku SPP 
została poszerzona o Plac Kilińskiego oraz ulicę Topolową i Parkową.  
W 2021 roku osoby parkujące w SPP pobrały z parkometrów 429.547 biletów na kwotę 
1.016.254,60 zł. W porównaniu do roku 2020 zakupiono o 57.135 biletów więcej, za kwotę o 
108.417,80 zł wyższą. Najwięcej biletów w 2021 roku pobrano z parkometrów: przy ul: 
Konstytucji 3 Maja 10 (24.455 biletów), Kazikowskiego 26 (22.875 biletów), Kościuszki 9 
(18.616 biletów) i Konstytucji 3 Maja 5 (15.093 biletów), zaś najmniej z parkometru przy ul. 
Zielonej 1 (22 bilety). Przy użyciu aplikacji mobilnych zakupiono 50.692 biletów na łączną 
kwotę 179.950,65 zł. W 2021 roku wydano 1327 kart uprawniających do korzystania ze 
strefy płatnego parkowania, wpływy z tego tytułu wyniosły 322.701 zł. W związku z 
naruszeniem zasad parkowania w SPP wystawiono 6 380 wezwań do zapłaty opłaty 
dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego, wpływy z tego tytułu 
wyniosły 381 641,63 zł.  

W 2021 roku intensywnie realizowane były również zadania w ramach kierunku B5. 
Organizacja systemu komunikacji autobusowej. Rok 2021 był dla komunikacji miejskiej 
miasta Mińsk Mazowiecki przełomowym z uwagi na rozstrzygnięcie nowego przetargu na 
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przewozy pasażerskie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, a także badając 
potoki pasażerskie, od 1 września 2021 roku uruchomiona została dodatkowa linia M4 oraz 
została zwiększona częstotliwość kursowania autobusów w godzinach szczytowych (tj. 6.00 -
10.00 i 14.00 -18.00). Dzięki takiemu rozwiązaniu autobusy kursują przez 7 dni w tygodniu 
ze średnią częstotliwością co 20 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 cztery linie 
komunikacji charakteryzują się porównywalnym, stale rosnącym obłożeniem pasażerów, 
przy czym największe potoki pasażerskie występują w godzinach porannego i 
popołudniowego szczytu oraz w godzinach dojazdów i powrotów do/ze szkół, co również 
wpłynęło na zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów.  
Do sierpnia 2021 roku na terenie miasta można było korzystać z systemu dynamicznej 
informacji pasażerskiej działającej w oparciu o serwis internetowy kiedyPrzyjedzie.pl. Dzięki 
niemu pasażerowie mieli dostęp do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego 
przystanku komunikacji miejskiej. Po podpisaniu nowej umowy na przewozy pasażerskie 
mieszkańcy mogą korzystać z nowej aplikacji informacji pasażerskiej – SiMS. 
Bezpłatne przejazdy niezmiennie przysługiwały: mieszkańcom - posiadaczom Mińskiej Karty 
Mieszkańca (w 2021 roku wydano 470 takich kart) dzieciom, uczniom szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych do dnia ukończenia 21 roku życia, zasłużonym krwiodawcom, 
inwalidom I grupy wraz z opiekunami, inwalidom wojennym i wojskowym, osobom, które 
ukończyły 65 rok życia oraz umundurowanym funkcjonariuszom Policji, Żandarmerii 
Wojskowej, Straży Miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pozostałe 
osoby korzystające z komunikacji zobowiązane były do zakupu biletu jednorazowego (2 zł – 
normalny, 1 zł – ulgowy). Bilety miesięczne w obrębie wszystkich linii kosztowały: 60 zł 
normalny i 30 zł ulgowy. Bilety jednorazowe można było zakupić u kierowcy realizującego 
przejazd, zaś bilety miesięczne w Urzędzie Miasta. Ulgi na przejazdy przysługiwały 
studentom szkół wyższych oraz emerytom i rencistom do ukończenia 65 roku życia.  
W związku rozstrzygnięciem nowego przetargu na przewozy pasażerskie, w 2021 roku 
usługi komunikacji miejskiej realizowane były przez dwa podmioty: 

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Polonus w Warszawie S.A. (w terminie 
od 1 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku) przy wykorzystaniu autobusów: 
Karsan ATAK (2 szt.), ZAZ A10 (2 szt.) i rezerwowego SCANIA; 

2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. 
(od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku) przy wykorzystaniu autobusów: 
ZAZ (9 szt) i rezerwowego SCANIA. 

Wszystkie wyżej wymienione autobusy były niskopodłogowe oraz przystosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 
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Kolejny rok funkcjonowania komunikacji miejskiej pozwolił stwierdzić, że 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 w 2021 roku biletów jednorazowych wynosząca 25.068 świadczy o dużej 
popularności tego elementu mobilności miejskiej wśród mieszkańców. Od 1 lutego 2022 roku 
komunikacja miejska jest bezpłatna dla wszystkich pasażerów. 

W 2021 roku wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania (1.900.310,31 zł) w 94% pokryły 
wydatki związane z komunikacją miejską (2.014.927,34 zł). 
Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego B: 

L.p
. 

Wskaźniki 
monitoringowe 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Łączna długość 

ścieżek 

rowerowych na 

terenie miasta 

3,8 km 3,8 km 4,7 km 4,7 km 6,1 km 5,5 km b/d 

2.  Długość dróg 

miejskich 

budowanych/ 

modernizowanych 

w danym roku 

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

3.  Łączna liczba 

wydzielonych 

miejsc 

parkingowych na 

terenie miasta 

b/d 4908 
(w tym 
89 dla 
osób 

niepełn
ospraw
nych) 

b/d 5206 
(w tym 
136 dla 
osób 

niepełn
ospraw
nych) 

5215 
(w tym 
136 dla 
osób 

niepełn
ospraw
nych) 

5215 
(w tym 

136 
dla 

osób 
niepeł
nospra
wnych) 

5270 
(w tym 
138 dla 
osób 

niepełnos
prawnych) 

4.  Liczba połączeń 

autobusowych 

liniami 

komunikacji 

miejskiej 

- - - 106 106 106 od 1.01. do 
31.08.2021 
– 106; od 
1.09. do 

31.12.2021 
– 178 

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 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 28 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

funkcjonowania społeczności lokalnej: instytucjonalnego, infrastrukturalnego i 
przestrzennego.  
W ramach celu w 2021 roku realizowane były zadania inwestycyjne mające wzbogacić 
jakościowo i ilościowo ofertę oświatową miejskich placówek m.in. rozbudowa placu zabaw 
przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 czy budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej Nr 3. W 2021 roku odebrano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie 
na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz wykonano roboty ziemne, podbudowę i ogrodzenie 
boiska. Roboty budowlane zakończono w I kwartale 2022 roku. W ramach inwestycji 
wykonano boisko o powierzchni 1232 m2 o nawierzchni modułowej polipropylenowej 
przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę, ogrodzone ogrodzeniem 
systemowym, panelowym z siatki zgrzewanej o wysokości 4 mb, które pełni również funkcję 
piłkochwytów, z bramą serwisową i furtką. Ważnym wydarzeniem w 2021 roku było oddanie 
do użytkowania Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Dąbrówki 10. Budynek przedszkola 
został połączony łącznikami z salą gimnastyczną w szkole na poziomie I piętra oraz z 
zapleczem kuchni na poziomie parteru. Na parterze budynku znajdują się 4 sale dla 25 
dzieci na pobyt 10 godzinny oraz 1 sala na pobyt 5-godzinny. Na piętrze budynku 
umieszczono 3 sale. Łącznie z obiektu może korzystać 225 dzieci. Obiekt został wyposażony 
w platformę dla niepełnosprawnych oraz dźwig towarowy. Zadanie zostało zrealizowane w 
ramach pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W 2021 roku 
wykonano także rozbiórkę starego budynku przedszkola oraz prowadzono prace projektowe 
nad opracowaniem dokumentacji projektowej budowy nowego placu zabaw. 

W 2021 roku w ramach projektu „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i 
innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” 
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna - mińskie szkoły zostały wyposażone w 
sprzęt komputerowy m.in. laptopy (81 szt.), tablety (171 szt.), szafy do przechowywania 
tabletów i laptopów (2 szt.), komputery z systemem operacyjnym (13 szt.), zestawy 
interaktywne (tablica i projektor – 4 szt.), projektory multimedialne (9 szt.), tablice 
interaktywne (6 szt.), ekrany elektryczne (2 szt.), wizualizery (4 szt.), drukarkę 3D (1 szt.), 
Magiczny dywan (2 szt.), Magiczną ścianę (1 szt.), drukarki ze skanerem (2 szt.), urządzenie 
wielofunkcyjne (1 szt.), słuchawki bezprzewodowe (15 szt.) i głośniki (6 szt.). W ramach 
programu „Laboratoria przyszłości” mińskie szkoły otrzymały łącznie 1.180.500 zł z 
przeznaczeniem na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój infrastruktury szkolnej. 
Zakupy będą realizowane przez szkoły w 2022 roku. 
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W ramach budowy kompleksowego systemu wsparcia aktywności sportowej w 2021 roku 
miasto przeznaczyło środki finansowe w wysokości 28.000 zł na nagrody dla 52 sportowców 
reprezentujących Mińsk Mazowiecki i odnoszących sukcesy w mistrzostwach wojewódzkich, 
międzywojewódzkich, mistrzostwach Mazowsza i Polski. Najwięcej nagród otrzymały osoby 
trenujące Taekwon-do (18 osób) i piłkę nożną (12 osób).    

W 2021 roku trwały także prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej dla budowy Centrum Sportów Miejskich. W przygotowaniu koncepcji projektu 
brali udział przedstawiciele różnych środowisk sportowych (rolki, deskorolki, hulajnogi, 
rowery). 31 grudnia 2021 roku podpisano umowę na dofinansowanie budowy Centrum 
Sportów Miejskich ze środków budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Wysokość 
dofinansowania to 3.960.000 zł. Obiekt będzie składał się z trzech sekcji: Fly, Street i Pump. 
Powierzchnia całego obiektu wyniesie ok. 2119 m2. Na całość składać się będą: betonowy 
skate-park z elementami parcour, pumptrack, boisko do koszykówki z jednym koszem oraz 
utwardzony teren do musztry i ćwiczeń dla klas wojskowych. Skatepark będzie w klasycznym 
kształcie prostokąta. Dodatkowo połączony zostanie z sekcjami fly i pumptrack. Główna 
sekcja skateparku zaprojektowana została w stylu SLS, czyli mocno street'owa. Dodatkowo 
obiekt posiadać będzie dwie strefy kids wyposażone w małe elementy do grindowania i 
slidowania, które mają służyć jako bufor bezpieczeństwa dla najmłodszych użytkowników.  

W kierunek działań – Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców wpisały się zadania 
realizowane w 2021 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 bezpośrednich wywiadach z mieszkańcami oraz 
spotkaniach z przedstawicielami seniorów, młodzieży i organizacji pozarządowych. 80% 
badanych osób stwierdziło, że 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 i 2021 
roku w ramach projektu prowadzono konsultacje z mieszkańcami poszczególnych dzielnic 
(pikniki sąsiedzkie, warsztaty, spotkania on-line) służące wypracowaniu strategii ich rozwoju 
oraz stworzeniu koncepcji zagospodarowania wybranych przestrzeni wspólnych. Ostatecznie 
w ramach projektu opracowano 9 koncepcji przestrzeni wspólnych, przygotowano 4 
dokumentacje projektowe i wybudowano przestrzeń wspólną w dzielnicy I – na Serbinowie. 
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Prace nad budową przestrzeni wspólnej trwały od września 2021 roku do maja 2022 roku. 
Została ona podzielona na cztery strefy funkcjonalne: sportową, rekreacyjno-sportową dla 
dzieci i młodzieży, rekreacyjną dla dzieci młodszych oraz wypoczynkowo-rekreacyjną. 
Koncepcja zagospodarowania terenu w okolicy ul. Kołowej, w której uwzględniono 
propozycje mieszkańców uczestniczących w warsztatach konsultacyjnych, zakłada 
powstanie: leśnego placu zabaw dla dzieci, wybiegu dla psów, leśnego hamaku lub linarium 
do zabaw sprawnościowych, interaktywnych tablic informacyjnych na temat okolicznej flory i 
fauny, ławek drewnianych i solarnych, stojaków na rowery wraz ze stacją naprawczą, 
oświetlenia i monitoringu, karmników dla ptaków, hoteli dla owadów oraz poidełek dla 
ptaków. Dzięki przeprowadzonym rozmowom wyłoniła się ostateczna koncepcja projektowa 
przy ulicy Bulwarnej, w której uwzględniono prośby i propozycje mieszkańców 
uczestniczących w warsztatach konsultacyjnych. Zaproponowano interaktywny plac zabaw w 
celu ożywienia tego rejonu miasta. Zaprojektowano następujące urządzenia interaktywne: 
„pole kukurydzy”, ogród z kwiatów światłowodowych reagujących na dotyk oraz elementy do 
podciągania i podnoszenia się. Ponadto, projekt koncepcyjny zakłada wprowadzenie ławek 
drewnianych, dwóch ławek solarnych, stojaka na rowery wraz ze stacją naprawczą, 
oświetlenia górnego z kamerami monitorującymi. Wzdłuż zieleni izolacyjnej zaproponowano 
panele fotowoltaiczne służące do zasilania interaktywnych urządzeń.  

W 2021 roku w ramach kierunku działań C8. Estetyzacja i poprawa dostępności przestrzeni 
publicznej miasta Zarząd Gospodarki Komunalnej udekorował kwietnymi skrzynkami Most 
Himilsbacha, obsadzono rabaty przy Urzędzie Miasta, na Placu Stary Rynek, Placu 
Kilińskiego, na ul. Okrzei, Konstytucji 3 Maja, skwerze Piaseckiego, skwerze Dawnych 
Motocykli, placu Lotników Polskich i innych terenach przestrzeni publicznej. Z okazji 600-
lecia miasta na Placu Dworcowym utworzony został kwietny kobierzec z motywem herbu 
miasta. Od pierwszych dni obchodów jubileuszu do ostatnich dni listopada miasto zdobiły 
kwiaty sezonowe letnie m.in. w odcieniach kolorystyki białoczerwonej. Na terenach zieleni 
miejskiej i w pojemnikach w najważniejszych miejscach centrum miasta pojawiły się w setki 
kwitnących begonii, pelargonii, mrozów, plektrantusów, gaury, irezyny, wilce i wilczomlecze, 
jak również ostnice, rozplenice i kolorowe kanny. Wielogatunkowe kompozycje kwiatowe 
wiszących ampli w centrum miasta oraz donice kaskadowe stanowiły najbardziej widoczny 
element ukwiecenia i utrzymały najdłużej swoje walory zdobnicze. 

W 2021 roku miński samorząd skorzystał z możliwości prawnej, która pozwala dofinansować 
mieszkańcom koszty wymiany nieekologicznych „kopciuchów” na piece spełniające standard 
emisji. W dniu 19 kwietnia 2021 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w 
sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na 
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dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej 
zmianie źródła ciepła na proekologiczne. W przypadku inwestycji polegającej na wymianie 
źródła ciepła na kocioł gazowy, kocioł LPG, kocioł elektryczny albo kocioł olejowy dotacja 
celowa wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5000 zł, w przypadku 
wymiany źródła ciepła na pompę ciepła dotacja celowa wynosi 80% kosztów 
kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 8000 zł, zaś w przypadku przebudowy instalacji 
grzewczej dotacja celowa wynosi 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1500 
zł. W 2021 roku zamontowanych zostało 25 kotłów gazowych oraz 6 pomp ciepła. 

W ramach ogólnopolskiego projektu realizowanego wspólnie przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki, MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku RLG 
na terenie miasta stanęło 6 charakterystycznych czerwonych pojemników, do których  
mieszkańcy mogą wrzucać elektrośmieci.  
W kierunek działań C11 – Wprowadzanie rozwiązań ekologicznych i wykorzystania OZE 
wpisuje się zrealizowana w 2021 roku inwestycja „Budowa ogrodu deszczowego” przy ulicy 
Dąbrówki. Ogrody deszczowe, są przykładem zrównoważonego systemu retencyjnego 
gromadzącego wodę opadową w nieprzepuszczalnym zagłębieniu części terenu, co sprzyja 
rozwojowi roślinności specjalnie dobranej dla terenów podmokłych. Teren zieleńca przy ul. 
Dąbrówki można podzielić na dwie strefy: strefa przyuliczna z trawnikami, drzewami 
liściastymi (lipa w odmianach), z żywopłotami liściastymi, kwitnącymi krzewami (hortensja) i 
trawami ozdobnymi (miskanty i rozplenice), pomiędzy trawami ozdobnymi grupy roślin 
cebulowych, kwitnących wczesną wiosną (hiacynty, narcyzy, tulipany) oraz  strefa ogrodu 
deszczowego z roślinami lubiącymi okresowe zalewanie i podmokły teren, drzewa - 
cypryśnik błotny i grujecznik japoński, krzewy – odmiany derenia i wierzby, byliny - między 
innymi kosaćce, kaczeńce, krwawnica czy tatarak. 

W ramach kierunku działań – Uzupełnianie i unowocześnianie infrastruktury technicznej w 
2021 roku kontynuowano projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi 
w Mińsku Mazowieckim – I etap”, który swoim zakresem objął budowę kanalizacji 
deszczowej w ulicach Wolańskiego i Okulickiego. W zakresie zadania znalazła się budowa 
kanalizacji deszczowej składającej się z następujących elementów: kolektor KD, wpusty 
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do kolektora, studzienki ściekowe oraz studnie 
rewizyjne żelbetowe. Kolektor składa się z odcinków sieci o średnicy 315 mm, 400 mm, 500 
mm, 600 mm. Przedsięwzięcie objęło również budowę zamkniętego zbiornika retencyjnego o 
objętości 225 m3. Wartość robót w ul. Wolańskiego wyniosła 1.196.389,47 zł. Na ten cel 
miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.016.931,05 zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z 
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zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. W ramach inwestycji na ul. Sikorskiego 
wykonano sieć kanalizacji deszczowej. Wartość robót wyniosła 598.562,01 zł. Na ten cel 
miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 508.777,71 zł z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z 
zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności 
katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.  

W 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wybudowało kanalizację 
sanitarną w ulicy Małaszczyckiej. Z uwagi na specyfikę ukształtowania terenu względem 
istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej wybudowana została kanalizacja grawitacyjna z 
przepompownią ścieków oraz kanalizacja tłoczna. Długość wybudowanych przewodów 
wyniosła 295,5 m sieci grawitacyjnej i 327,5 m sieci tłocznej o łącznej wartości 339.651,74 zł. 

Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego C. 

L.p
. 

Wskaźniki 
monitoringowe 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Mieszkania oddane 

do użytkowania w 

nowych budynkach 

w mieście 

287 185 191 368 104 335 b/d 
w gminie Mińsk Mazowiecki 

89 79 74 125 110 114 b/d 

2.  Liczba ludności 

miasta względem 

2016 roku (pierwszy 

rok realizacji 

Strategii) 

- 100 100,2 101,0 101,5 101,3 b/d 

3.  Liczba zameldowań 

na pobyt stały (w 

ruchu wewnętrznym) 

na 1000 

mieszkańców 

12,57 11,51 12,00 18,43 14,70 10,87 b/d 
średnia z lat 2015-2017 średnia z lat 2018-2020 - 

12,03 
14,6 

 
- 

4.  Odsetek dzieci w 

wieku 3-5 lat 

objętych opieką 

przedszkolną 

99,4% 95,7% 102,6% 105,2% 109,2% 
108,1

% 
b/d 
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5.  Liczba wniosków 

składanych za 

pomocą strony 

internetowej i poczty 

elektronicznej 

443 375 1925 2662 3980 6181 6565 

6.  Ćwiczący w klubach 

sportowych na 

10.000 mieszkańców 

- 301 os. - 391 os. - 
355 
os. 

b/d 

7.  Łączna liczba 

mieszkań socjalnych 

i komunalnych 

dostępnych na 

terenie miasta 

410 425 406 438 396 396 398 

Czwarty cel strategiczny - D. Kompleksowa oferta spędzania czasu wolnego skupia trzy 
kierunki, które w swoim założeniu obejmują działania inwestycyjne polegające na budowie, 
rozbudowie lub wyposażeniu obiektów mogących służyć spędzaniu wolnego czasu, działania 
służące poprawie komunikacji między poszczególnymi organizatorami oferty spędzania 
wolnego czasu, jak i między organizatorami, a odbiorcami tej oferty oraz działania służące 
rozbudowie oferty zajęć pozaszkolnych kierowanych do młodzieży. 

W ramach tego celu w 2021 roku dokonano rozbudowy placu zabaw przy dworcu PKS 
(zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego), na istniejącym placu zabaw 
zamontowano dodatkowo zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, karuzele typu orbita i 
kręciołek dla chomika oraz huśtawkę trzystanowiskową.  

W Miejskim Domu Kultury wykonano m.in. cyklinowanie i lakierowanie schodów na głównej 
klatce schodowej, wymianę parkietu w korytarzu na I piętrze, odnowiono korytarz na I piętrze 
i główną klatkę schodową, wykonano pomieszczenie socjalne i łazienkę w piwnicy do użytku 
Centrum Młodzieżowego ,,Międzyczas”. W Miejskiej Bibliotece Publicznej udało się wymienić 
instalację klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i UPS, a także zakupić Książkomat - 
urządzenie niezbędne do podstawowej działalności biblioteki w czasie pandemii. 

W ramach wzmacniania oferty spędzania wolnego czasu w 2021 roku odbyło się wiele 
przedsięwzięć z zakresu kultury, rozrywki i sportu m.in. sztandarowe imprezy ponadlokalne: 
Festiwal Himilsbacha, Piotra Skrzyneckiego, M4M, Aleja Gwiazd Literatury, Ogólnopolskie 
Biegi Uliczne „Mazowiecka Piętnastka” oraz liczne inicjatywy o mniejszym zasięgu 
skierowane do różnych grup odbiorców.  
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Obowiązująca nadal epidemia COVID-19 miała wpływ na działalność instytucji kultury i 
sportu np. w Miejskim Domu Kultury zawieszone zajęcia: baletowe, plastyczne, taneczne 
zostały wznowione dopiero w październiku 2021 r. Przez pierwsze cztery miesiące roku 2021 
wydarzenia kulturalne odbywały się w formule online. Promocja czytelnictwa i działalność 
biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej przeniosła się w przestrzeń miasta, szczególnie 
wykorzystując skwer przy bibliotece – Plac Kilińskiego. W okresach łagodzenia obostrzeń 
realizowano zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży m.in.  „Wakacje z MOSiR”, „Wakacje 
w Bibliotece” czy „Wakacje w Pałacu”.  

Wskaźniki ogólne realizacji celu strategicznego D. 
L.p. Wskaźniki 

monitoringowe 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Uczestnicy 

imprez na 1000 

mieszkańców 

2024 1650 1658 867 667 184 b/d 
średnia z lat 2015-2017 średnia z lat 2018-2020 - 

1777 572 - 
2.  Liczba osób 

uczestniczących 

w zajęciach 

pozalekcyjnych 

26.960 27.068 23.265 24.631 27.431 

23.592 
(w tym 
13.519 
on-line) 

39.319 
( w tym 
35.614 
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 2021 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 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 35 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

wspierały organizacje pozarządowe służąc im personelem, zapleczem technicznym i 
wsparciem merytorycznym. 

Od maja 2021 roku mieszkańcy miasta i miejscowości położonych na wschód mają 
możliwość korzystania z bezpłatnych usług Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – 
Mińsk Mazowiecki, którego celem jest dostarczenie obywatelom jak najszerszej i najbardziej 
fachowej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów. Do zadań 
punktu należy informowanie o sposobach ubiegania się o fundusze europejskie m.in. z 
dziedziny gospodarki czy edukacji, przekazywanie informacji o strukturach i funkcjonowaniu 
UE. Europe Direct to ośrodki Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego stanowiące 
jedno z najważniejszy narzędzi komunikacyjnych UE z obywatelami na poziomie lokalnym. 
Na działalność Punktu miasto otrzyma 150.000 euro. 

19 czerwca 2021 roku w Pałacu Dernałowiczów nastąpiło otwarcie centrum młodzieżowego 
„Międzyczas”, czyli przestrzeni dla młodych ludzi z Mińska i okolic. To trzecia taka inicjatywa 
w Polsce, a pierwsza w pełni oddolnie zorganizowana przez lokalnych nastolatków. Pomysł 
na organizację takiej przestrzeni zrodził się 2018 roku. Wtedy wolontariusze i wolontariuszki 
Fundacji EBU przeprowadzili konsultacje społeczne w ramach projektu Eurodesk Garden 
(projekt ten wygrał międzynarodową nagrodę za najlepszy projekt informacji młodzieżowej w 
Unii Europejskiej), które pokazały, że młodzi ludzie w Mińsku Mazowieckim spotykają się 
przeważnie w parku albo w prywatnych domach. Uniemożliwia to kontakt międzyszkolny i 
poznawanie rówieśników, co odbierają jako dużą stratę. Udział w kolejnym projekcie - 
Akademii Młodego Animatora pozwolił młodzieży na opracowanie procesu konsultacyjnego 
oraz realizację działań prowadzących do powstania centrum. Skuteczna kampania pozwoliła 
na zdobycie dofinansowania w wysokości 150.000 zł  z budżetu obywatelskiego. Pieniądze 
te pokryły koszty gruntownego remontu piwnicy Pałacu Dernałowiczów: wymiany instalacji 
elektrycznej, centralnego ogrzewania, położenia tynków. Centrum młodzieżowe zostało 
wyposażone w wiele sprzętów i materiałów, które wynikają z preferencji młodzieży, ale też 
nawiązują do wyposażenia europejskich centrów młodzieżowych. 

W 2021 roku z okazji 600 rocznicy nadania praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu 
uruchomiono projekt „600 drzew na 600-lecie miasta”. To akcja, w ramach której mieszkańcy 
mogą zmienić oblicze miasta, sadząc w miejskiej przestrzeni 600 drzew. Dzięki platformie 
internetowej można zakupić sadzonkę drzewa, nadać jej unikatowe imię lub dedykację.  

W listopadzie 2021 roku przedstawiciele miasta wzięli udział w spotkaniu miast partnerskich, 
które odbyło się we francuskim Saint-Egreve. Wizyta wpisywała się w cykliczne spotkania 
miast partnerskich, które z powodu pandemii w ostatnim czasie nie odbywały się regularnie. 
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Jednym z najważniejszych punktów pobytu była debata na temat polityki europejskiej Polski, 
Francji i Litwy. Zwiedzano także inwestycje miejskie: basen, budynek straży pożarnej, 
centrum młodzieżowe, centrum opieki dziennej dla dzieci do trzeciego roku życia.  

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 2021 roku kontynuowano realizację zadań zapisanych w GPR.  

Cel szczegółowy – wzmocnienie funkcji społecznych w obszarze rewitalizacji realizowany był 
przede wszystkim w ramach przedsięwzięcia 9.13 – wyrównywanie możliwości 
edukacyjnych. W 2021 roku zakończyła się budowa Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. 
Dąbrówki 10. W placówce powstało m.in. 7 sal zajęć całodziennych, 1 sala pobytu do 5 
godzin. Budynek został przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja ta 
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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.  

GPR zakłada także, 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 2021 roku ze względu 
na trwającą nadal epidemię COVID-19 działania promujące aktywność ruchową oraz zajęcia 
sportowe odbywały się w ograniczonym zakresie.   

W marcu 2021 roku Miasto Mińsk Mazowiecki zawarto z Zespołem Szkół nr 1 im. Kazimierz 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim umowę użyczenia na użytkowanie działki nr 865/16 z 
przeznaczeniem na budowę ogólnodostępnego Centrum Sportów Miejskich. W maju 2021 
roku zawarto umowę z biurem projektowym SLO Sp. z o. o. Sp. k. z Krzysztoforzyc na 
opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Sportów Miejskich. Po 
konsultacjach z przedstawicielami różnych środowisk sportowych w sierpniu wypracowano 
ostateczną koncepcję Centrum oraz opracowania dokumentacji projektowej. W grudniu 2021 
roku Samorząd Mazowsza przyznał miastu 3,96 mln zł dofinansowania na budowę Centrum 
Sportów Miejskich. Na Centrum Sportów Miejskich składał się będzie m.in. betonowy 
skatepark z elementami parcour, pumtrack oraz boisko do koszykówki. 

20 września 2021 roku zawarto umowę z firmą Sport Grupa Sp. z o.o. na budowę boiska 
wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3. W ramach inwestycji wykonano 
boisko przeznaczone do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Nawierzchnia w 
kolorze czerwonym stanowi pola autowe boiska do piłki ręcznej, w kolorze zielonym - pole 
gry do piłki ręcznej, w kolorze niebieskim – pole gry do siatkówki. Na boisku wymalowano 
linie boczne w kolorze białym w polach przeznaczonych do piłki ręcznej i siatkówki, w kolorze 
żółtym w polu do gry w koszykówkę. Boisko zostało wyposażone w dwie bramki do piłki 
ręcznej oraz cztery zestawy do koszykówki i zestaw do siatkówki. Roboty budowlane 
zakończono w dniu 30 marca 2022 roku.  

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć zapisanych w GPR jest rozwój funkcji miejskich na 
terenie byłego poligonu wojskowego w podobszarze rewitalizacji B. Były poligon uznany 
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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 wybudowano 4 zespoły 
budynków socjalnych w zabudowie kontenerowej, łącznie 32 mieszkania socjalne wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą. Wykonane zostały 32 miejsca parkingowe, oświetlenie przy ul. 
Skrzyneckiego, chodniki, drogi wewnętrzne oraz place utwardzone pod kontenery na odpady 
stałe, teren osiedla został oświetlony i ogrodzony.  

15 grudnia 2021 roku powołano spółkę SIM (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe), która na 
dawnym poligonie wybuduje mieszkania pod wynajem. Spółkę SIM powołały: Miasto Mińsk 
Mazowiecki, Gmina Mińsk Mazowiecki oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Zadaniem spółki 
jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i ekologicznego osiedla, którego budynki 
wyposażone zostaną w odnawialne źródła energii. W pierwszym etapie mają powstać 544 
lokale mieszkalne. Będą to mieszkania dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej, 
aby uzyskać kredyt hipoteczny, ale będzie je stać na płacenie czynszu. Wyłącznymi 
udziałowcami SIM są jednostki samorządu terytorialnego (miasto i gmina) oraz Skarb 
Państwa (Krajowy Zasób Nieruchomości). Przyszłe inwestycje mają powstać przy wsparciu 
środków publicznych pochodzących w szczególności z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa (do 10% kosztów inwestycji), kredytu Społecznego Budownictwa 
Czynszowego i Funduszu Dopłat. Na dzień powołania SIM Miasto Mińsk Mazowiecki oraz 
Gmina Mińsk Mazowiecki objęły udziały wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia ze 
środków RFRM, każda w wysokości 3 mln zł. 

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 powstało we współpracy PFR Nieruchomości (Inwestor) z firmą 
PHU Partner. Samorząd miński zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy 
państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania 
przeprowadził w dniach od 10 do 31 maja 2021 roku pierwszy etap naboru zgodnie z 
zasadami określonymi w uchwale Nr XXIV.227.2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjęcia „Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy, w tym określenia 
kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości 
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obowiązującej kaucji w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w 
pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11232 i z 2021 r. 
poz. 2504). W wyniku przeprowadzonego naboru do urzędu miasta wpłynęło łącznie 660 
wniosków. Budynki przy ulicy Rodziny Popielów zostały oddane do użytkowania pod koniec 
2021 roku. W chwili obecnej finalizowane jest podpisywanie umów z najemcami i zasiedlanie 
lokali. Mieszkania zostały objęte dopłatami do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na 
Start”, o które ich najemcy mogą się ubiegać składając wnioski do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

6 października 2021 roku  podczas Samorządowego Forum Kapitału i Finansów miasto 
otrzymało wyróżnienie Samorządowy Lider Programu Mieszkanie Plus 2021. Jest to ranking 
Pisma Samorządu terytorialnego "Wspólnota" przedstawiający liczbę mieszkań powstających 
we współpracy z PFR Nieruchomości w ramach rynkowej części rządowego programu 
mieszkaniowego. W Mińsku Mazowieckim wybudowano w ramach tego programu 138 
mieszkań. 

Realizacji kierunku - Przestrzeń społeczna na rzecz aktywizacji obszaru rewitalizacji w 
całości dedykowane było przedsięwzięcie 9.10 - Bezpieczne przestrzenie do wypoczynku i 
rekreacji.  

W 2021 roku w ramach działań skierowanych do podobszaru rewitalizacji A prowadzono 
prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej budowy placu zabaw przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. W 2021 roku zagospodarowano także teren przyległy 
do nowego budynku Przedszkola Nr 2. W ramach prac dokonano nasadzeń drzew 
liściastych, krzewów iglastych i liściastych, bylin kwitnących oraz traw ozdobnych, tak aby 
korespondowały one z przewodnią kolorystyką elewacji budynku przedszkola. Dobór roślinny 
dostosowano do panujących warunków nasłonecznienia oraz podłoża, zubożonego po 
niedawno oddanej inwestycji. Powierzchnia nasadzeń roślinnych wyniosła 255,50 m2.  
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 wspólnej przy ul. 
Warszawskiej 250.  W październiku 2021 roku rozpoczęto roboty budowlane związane z 
budową terenu rekreacji. Inwestycja zakładała uporządkowanie zaniedbanej przestrzeni 
miejskiej poprzez wprowadzenie zupełnie nowego układu komunikacyjnego i podzielenie 
obszaru na strefy aktywności oraz strefy wypoczynku, wydzielone strefami zielonymi 
obsadzonymi starannie dobraną roślinnością. Głównym celem przy tworzeniu projektu było 
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zapewnienie mieszkańcom zielonej strefy wypoczynkowej wzbogaconej o ciekawe formy 
aktywności czynnej oraz wprowadzenie ładu kompozycyjnego. Na obszarze zaprojektowano 
nowy układ ciągów pieszych, dzielący przestrzeń na wnętrza kompozycyjne o różnych 
formach wypoczynku biernego i czynnego. Zaprojektowano plac zabaw dla dzieci, 
urządzenia wpływające pozytywnie na integrację dzieci: huśtawki, linaria, drążki, karuzelę i 
trampoliny. Zastosowano piaskownicę z możliwością zadaszenia oraz huśtawkę 
przystosowaną dla dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim. Dla najmłodszych dzieci 
ulokowano także kolorową gumową figurę w kształcie biedronki. Niebanalną formą, 
niepowtarzającą się w najbliższej przestrzeni jest górka, na której usytuowano dwie 
zjeżdżalnie o różnych długościach oraz wyprofilowany tor do zjazdu saneczkami. Na górce 
zaprojektowano także siedziska z bloków z betonu architektonicznego w formie małego 
amfiteatru. Dla starszych dzieci i młodzieży rozlokowano urządzenia siłowni zewnętrznej. 
Zaprojektowano także miejsce do gry w streetball. Na całym terenie rozmieszczono nowe 
elementy małej architektury charakteryzujące się nowoczesną stylistyką, wpasowujące się w 
nowoprojektowaną przestrzeń - dwie ławki solarne, które umożliwią ładowanie urządzeń 
poprzez gniazda usb. Panele solarne ławek skierowano w kierunku południowo-zachodnim, 
aby maksymalnie wydłużyć czas ich ładowania przez promienie słoneczne. Na całym 
obszarze ustawiono nowe latarnie.  

Celowi szczegółowemu – wzrost integracji przestrzennej obszaru rewitalizacji - został 
przypisany kierunek działań skupiający inwestycje mające służyć usprawnieniu 
przemieszczania się i integracji mieszkańców.  
W 2021 roku w cel ten wpisywała się inwestycja polegająca na budowie ul. Huberta 
(przedsięwzięcie 9.9). Wybudowano odcinek drogi o długości 248 m, który zamyka ciąg 
komunikacyjny łączący ul. Przemysłową (droga powiatowa) i drogę gminną ul. Huberta na 
terenie gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki. Realizacja zadania umożliwiła mieszkańcom 
miasta i gminy bezpieczniejszy oraz szybszy dojazd do mieszczących się na terenie Mińska 
placówek usługowo-handlowych, instytucji, urzędów, placówek oświatowych i opieki 
zdrowotnej. Wykonywanie robót rozpoczęto w czerwcu, a zakończono w październiku 2021 
roku. W ramach inwestycji wykonano: jezdnię o szerokości 6,0 m o nawierzchni z betonu 
asfaltowego, obustronne chodniki, zjazdy i miejsca parkingowe z betonowej kostki brukowej, 
sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm, nowe oznakowanie poziome i pionowe. 
Wartość inwestycji wyniosła 1.077.640,95 zł.  

Główne przedsięwzięcie przypisane celowi - wzrost integracji przestrzennej obszaru 
rewitalizacji, 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 
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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 2021 roku 
kontynuowano prace w parku m.in. w strefie reprezentacyjno-formalnej założono dywanowe 
rabaty kwiatowe charakteryzujące się długim kwitnieniem w okresie letnim i jesiennym, 
prowadzono utrzymanie zieleni parkowej oraz prace polegające na dążeniu do podtrzymania 
i rozwoju naturalnej flory charakterystycznej dla siedliska oraz fauny parkowej. Ograniczono 
koszenie muraw i trawników, podtrzymano rozwój podszytu i runa parkowego czy 
ograniczono wygrabianie liści z terenu parku. W miarę możliwości prowadzono prace 
pielęgnacyjne na terenie założonych rabat - pielenie, ściółkowanie, przycinanie, usuwanie 
obcych roślinnych gatunków inwazyjnych. Drzewostan parkowy również poddano pracom 
pielęgnacyjnym, zadbano o porządek i czystość alejek parkowych. Prowadzono cykliczne 
naprawy ławek parkowych oraz koszy na śmieci, polegające na spawaniu i wymianie 
elementów siedzisk. 27 września 2021 roku  w parku miejskim w pobliżu placu zabaw 
została uruchomiona wolnostojąca, prefabrykowana, automatyczna bezpłatna toaleta 
publiczna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na potrzeby zasilania toalety w 
pasie drogowym ulicy Wróblewskiego zostały wykonane trzy przyłącza: wodociągowe, 
kanalizacyjne i elektroenergetyczne. Całkowity koszt budowy toalety wyniósł 176.421 zł.  

W 2021 roku przygotowano także dokumentację projektową dla budowy przestrzeni 
wspólnej obejmującej skwer 600-lecia. Zakres opracowania obejmował zaprojektowanie w 
Parku Dernałowiczów placu 600-lecia miasta z nawierzchnią, małą architekturą i 
kompozycją zieleni, ogrodu sensorycznego, ciągów komunikacyjnych, małej architektury, 
nasadzeń zieleni parkowej, nasadzeń zieleni izolacyjnej, instalacji oświetlenia wraz z 
monitoringiem, witacza z liter 3D. Opracowanie miało na celu utworzenie miejsca integracji 
dla różnych grup mieszkańców. Projektowany teren ma stanowić integralną część 
zabytkowego parku i pełnić funkcję reprezentacyjną. Zaprojektowano plac 600-lecia z 
pomnikiem Anny Mińskiej  w miejscu centralnym, nawierzchnią mineralno-epoksydową i 
kompozycją z roślin ozdobnych oraz wyznaczono lokalizację kapsuły czasu. Wytyczono 
układ komunikacyjny prowadzący do placu centralnego oraz łączący się z istniejącymi 
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alejkami. Zaprojektowano ogród sensoryczny z nasadzeniami roślinnymi oraz różnymi 
rodzajami nawierzchni. Na terenie opracowania zastosowano małą architekturę - ławki 
parkowe z oparciem, leżaki parkowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Ponadto 
zaprojektowano oświetlenie parkowe w formie latarni parkowych oraz podświetlenia 
pomnika Anny Mińskiej oraz witacza z liter 3D wraz z monitoringiem. W dniu 26 lipca 2021 
roku odsłonięto wykonaną z miedzi rzeźbę Anny Mińskiej autorstwa Mateusza Sikory. 
Odsłonięciu towarzyszył event przygotowany przez aktorów Teatru Nowego z Łodzi.  

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.  

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć sprzyjających integracji obszaru rewitalizacji oraz 
ogólnie przestrzeni całego miasta było uruchomienie komunikacji miejskiej. Od 2018 roku do 
sierpnia 2021 roku funkcjonowały trzy linie autobusowe (M1, M2 oraz M3), które obsługiwały 
łącznie 60 przystanków rozlokowanych w przestrzeni całego miasta. Od 1 września 2021 
roku komunikacja miejska składa się z czterech linii (dodatkowo utworzono linię M4), która 
swym zasięgiem obejmuje 104 przystanki zlokalizowane na terenie miasta. 
Równolegle z komunikacją autobusową wprowadzono strefę płatnego parkowania na 
terenach, na których występował deficyt miejsc postojowych.  

W 2021 roku Miasto otrzymało dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup 6 autobusów 
elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia 
wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”. Całkowita wartość dofinansowania 
wyniosła 18.673.245 zł. 

C. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2021-2028 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki  na lata 2021-
2028 został przyjęty Uchwałą Nr XXII.214.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 
września 2020 r. 

Program zawiera w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości stanu technicznego 
zasobu mieszkaniowego miasta, z podziałem na lokale socjalne i  pozostałe lokale 
mieszkalne, analizę oraz plan remontów i modernizacji budynków i lokali wynikający z ich 
stanu technicznego, planowana sprzedaż lokali mieszkalnych. Program określa także zasady 
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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. 

Obecnie miasto Mińsk Mazowiecki dysponuje 398 lokalami mieszkalnymi (z czego 116 
stanowią lokale socjalne) o łącznej powierzchni 15 032,48 m².  Miasto jest właścicielem 44 
obiektów mieszkaniowych, w których znajduje się 299 lokali o łącznej powierzchni 10 407,76 
m², pozostałe 99 lokali mieszkalnych  o łącznej powierzchni 4 624,72 m², wchodzących w 
skład zasobu miasta jest zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.  

W 2021 r. odzyskano i ponownie zasiedlono - 1 lokal w ramach zamiany, 4 lokale w wyniku 
śmierci najemców, 2 lokale zostały opuszczone dobrowolnie. 
W 2021 roku złożono 49 wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych.  W wyniku 
weryfikacji podań, po zasięgnięciu opinii Miejskiej Komisji Mieszkaniowej oraz po 
uwzględnieniu odwołań, na tegorocznej uzupełniającej liście do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego znalazło się 9 nowych wnioskodawców. Tym samym od końca 2021 
roku na liście oczekujących na przydział mieszkań znajdują się 33 nazwiska. 
Lokale mieszkalne, na koniec 2021 r. zajmowały 1 024 osoby. 

W 2021 roku plan dochodów i wydatków na gospodarkę mieszkaniową miasta Mińsk 
Mazowiecki prezentował się następująco: 

1) dochody w kwocie 1 443 000 zł. z czego uzyskano  1 556 125,45 tj. 107,8% planu; 
2) wydatki w kwocie 2 975 788 zł., z czego wydatkowano 2 968 718,89 zł. tj. 99,8% 

planu. 
W porównaniu do roku 2020 wysokość dochodu wzrosła o 137 581,05 zł., pozycje wykonane 
wydatków były o 162 582,21 zł niższe.  

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, 
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wpływy z rozliczeń z zaległości z lat ubiegłych oraz odszkodowania za bezumowne 
korzystanie z lokali. 

Zrealizowane wpłaty w kwocie 1 556 125,45 czyli o 113 125,45 zł większej niż zaplanowano 
na rok 2021 były efektem podwyżki czynszu wprowadzonej Zarządzeniem Nr 467/197/20 
Burmistrza Miasta z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 
lokali stanowiących własność miasta Mińsk Mazowiecki. 
Poprawa ściągalności należności mieszkaniowych w 2021 roku związana była z 
polepszeniem sytuacji materialnej mieszkańców, a także z wszczęciem siedmiu postępowań 
sądowych – w tym jedno postępowanie dotyczyło zapłaty należności pieniężnej, trzy 
postępowania dotyczyły zapłaty należności pieniężnych i eksmisji, dwa postępowania 
wszczęto w sprawie eksmisji. Jedno postępowanie związane było z uzyskaniem 
odszkodowania. Ponadto wszczęto cztery postępowania komornicze oraz wysłano do 
najemców 291 wezwań do zapłaty. 

Wydatki związane z zasobem mieszkaniowym miasta Mińsk Mazowiecki w 2021 roku 
wynikały głównie z: 

1) kosztów pracowniczych (wynagrodzenia, składki, szkolenia), 
2) wykonanych remontów, 
3) opłat za media dla potrzeb mieszkańców zasobu komunalnego, 
4) opłat na rzecz budżetu (odpady komunalne, podatek od nieruchomości), 
5) opłat za administrowanie i kosztów mediów w lokalach miasta zarządzanych przez 

Wspólnoty Mieszkaniowe, 
6) zakupu usług pozostałych (konserwacje, kanalizacja, dystrybucja energii elektrycznej, 

ubezpieczenia, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, rozbiórka budynków 
gospodarczych przy ul.  Warszawskiej 183 i Warszawskiej 191 i uporządkowanie 
terenu), 

7) wydatków inwestycyjnych, 
8) ubezpieczeń majątkowych, 
9) odszkodowań za niedostarczenie lokali osobom z wyrokiem eksmisyjnym. 

W ramach prac remontowych przeprowadzonych w 2021 roku wyremontowano  
5 opróżnionych lokali mieszkalnych, wymieniono 31 sztuk drzwi i okien, wykonano  
9 remontów i napraw dachów oraz 18 drobnych napraw bieżących. Dokonano zmiany 
wyposażenia i sposobu ogrzewania lokali w instalacje gazowe w budynku przy  
ul. Huberta 35. Przygotowano dokumentację instalacji gazowej dla budynków przy ulicach: 
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Żwirowej 3, Żwirowej 3A, Stankowizna 19, Kołowej 29, na podstawie której planowane jest 
wykonanie przyłączy dla ww. budynków. 

Brak lokali zastępczych dla lokatorów, do których właściciel lokalu mógłby eksmitować 
najemców powoduje konieczność wypłat odszkodowań. Beneficjentami systemu 
odszkodowawczego są lokatorzy, którzy pomimo wyroków eksmisyjnych nadal mieszkają w 
dotychczasowych lokalach. W 2021 roku prowadzono 16 postępowań regresowych 
dotyczących odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali pod najem socjalny z czego 6 
spraw lokatorów, którzy płacili odszkodowania właścicielom lokali i 10 spraw lokatorów, 
którzy mimo zajmowania lokali nie dokonywali żadnych opłat. 
W 2021 roku zaproponowano 3 rodzinom lokale w najem socjalny i jedno pomieszczenie 
tymczasowe umożliwiające tym samym opuszczenie lokali objętych wyrokami eksmisyjnymi. 
Z oferty skorzystała jedna rodzina.  
Po ustaniu blokady eksmisji, zarządzonej na czas pandemii, koniczne będzie zapewnienie 
13 rodzinom, na okres sześciu miesięcy, pomieszczeń tymczasowych lub opłacenie pobytu w 
schroniskach. 

W ramach uchwały pozwalającej na udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, w 
trakcie roku wniesiono 4 podania o umorzenie należności lokatorskich, z czego 1 
wnioskodawca, pomimo wezwań, nie dostarczył wymaganych dokumentów, w związku z 
czym postępowanie umorzono. 3 podania rozpatrzono negatywnie z powodu braku podstaw. 
Jednej osobie umożliwiono umorzenie należności, po uprzedniej spłacie części zadłużenia. 
Udzielono jednej ulgi w formie rozłożenia na raty należności za odszkodowanie regresowe. 

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 r. 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. ochrona 
klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pole elektromagnetyczne, gospodarowanie 
wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami  
i zapobieganie powstaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. 
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Dla każdego z obszarów zidentyfikowano stan obecny, wykazano główne zagrożenia oraz 
zaplanowano główne cele i kierunki interwencji. 

W 2021 roku realizacja poszczególnych obszarów interwencji odbywała się następująco: 
1. Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa: 
W latach 2017-2021 miasto realizowało 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 2021 w ramach tego projektu wykonano sieć 
kanalizacji deszczowej w ulicy por. Ludwika Wolańskiego oraz gen. Leopolda Okulickiego.  
Bezpośrednim celem projektu była poprawa gospodarowania wodami opadowymi na terenie 
Miasta Mińsk Mazowiecki poprzez budowę systemu odwodnienia, w tym kanalizacji 
deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Celem nadrzędnym projektu jest natomiast 
poprawa środowiska naturalnego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Cele pośrednie 
projektu: poprawa jakości życia mieszkańców, zmniejszenie wydatków publicznych w 
związku z koniecznością ingerencji służb ratowniczych w wyniku podtopień i powodzi, 
ochrona stanu technicznego budynków zlokalizowanych w obszarze oddziaływania projektu.  

W 2021 roku powstał pierwszy w Mińsku Mazowieckim ogród deszczowy. Inwestycja wyszła 
naprzeciw zmianom klimatycznym i poprawiła jakość życia mieszkańców. Ogród deszczowy 
jest przykładem zrównoważonego systemu retencyjnego, gromadzącego wodę opadową w 
nieprzepuszczalnym zagłębieniu części terenu, sprzyjając rozwojowi roślinności specjalnie 
dobranej dla terenów podmokłych. 

W ramach modernizacji istniejących i budowy nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w 
roku 2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonało zadania 
inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 
przepompownią w ulicach 7 Pułku Ułanów Lubelskich i Łupińskiego wzdłuż ulicy 
Warszawskiej z przejściem poprzecznym drogi krajowej nr 92, budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Zuzanny Małaszczyckiej wraz z przepompownią, budowie sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w łączniku od ulicy Szpitalnej, a  ulicą Juliana 
Grzeszaka – obecnie łącznik ten otrzymał nazwę ulicy Władysława Gucewicza, odpłatnym 
przejęciu przez Spółkę wybudowanych sieci przez firmę „PARTNER” na osiedlu Klonowa 
etap III w ramach programu „Mieszkanie dla rozwoju”; budowie sieci wodociągowej i 
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przebudowie przyłączy do posesji przy ulicy Jasnej 12, 13, 14, przejęciu odpłatnym sieci 
wodociągowej w ulicy Górki wybudowanej przez Inwestora prywatnego, przebudowie i 
budowie sieci kanalizacji deszczowej od ulicy Kościelnej do ulicy Ogrodowej przez teren 
kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim. 

W 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. opracowało 
dokumentacje projektowe na następujące zadania inwestycyjne: 

a) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Borelowskiego oraz sieci 
wodociągowej w ul. Migdałowej; 

b) budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Chróścielewskiego i w ul. Kołbielskiej; 
c) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 30 

lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa – Kamień” i PLM Warszawa; 
d) budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej – etap IV; 
e) przebudowa i budowa wodociągu wody surowej Kędzierak. 

W 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kontynuowało inwestycję 
kompleksowego rozwiązania systemu gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków 
w Mińsku Mazowieckim. Inwestycja jest realizowana od roku 2019, ma na celu dostosowanie 
instalacji do przyjęcia zwiększonego ładunku ścieków oraz udoskonalenie gospodarki 
osadowej zapewniając minimalizację odpadów powstałych w procesie oczyszczania 
ścieków. Modernizacja zapewni m.in. ograniczenie energochłonności procesów 
technologicznych, zwiększy odzysk biogazu, który jest wykorzystywany do produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej na Oczyszczalni Ścieków. Efektem modernizacji będzie również 
udoskonalenie technologii, poprawa jakości i zwiększenia ilości środka nawozowego 
wytworzonego z przefermentowanych osadów ściekowych. Spółka zleciła w roku 2021 firmie 
Envirotech sp. z o. o. przeprowadzenie analizy oraz opracowanie koncepcji kolejnego etapu 
modernizacji w zakresie ciągu biologicznego Oczyszczalni Ścieków. Będzie ona polegać na 
zwiększeniu objętości i kubatur zbiorników co zapewni zwiększenie przepustowości 
Oczyszczalni Ścieków.  

W roku 2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kontynuowało 
modernizację 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 m ³/h. 
W 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. realizowało inwestycję 
budowy nowej studni głębinowej. Studnia nr IX zwiększy wydajność ujęć wody co jest 
niezbędne do modernizacji Sstacji Uzdatniania Wody „Kędzierak”. 
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2. Ochrona powietrza i klimatu: 
W roku 2021 Straż Miejska Miasta Mińsk Mazowiecki przeprowadziła 224 kontroli 
nieruchomości dotyczących spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania, 
przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawy 
o odpadach. Obszarem objętym kontrolą był cały teren miasta Mińsk Mazowiecki. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli pouczono 3 osoby, nałożono 13 mandatów. W dwóch 
przypadkach złożono wnioski o ukaranie do sądu.  

W 2021 roku Miasto Mińsk Mazowiecki udzielało dofinansowania na wymianę 
niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na niskoemisyjne urządzenia 
grzewcze. Zamontowanych zostało 25 kotłów gazowych oraz 6 pomp ciepła. Głównym celem 
była redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.  

W 2021 roku z zakresu ochrony powietrza i klimatu szkoły prowadziły akcje edukacyjne. 
W roku 2021 Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał przyłącza gazowe do czterech lokali 
komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. Huberta 35 o powierzchni użytkowej 
119,80 m2 oraz wykonał dokumentację instalacji gazowej budynków przy ul. Żwirowej 3, 
Żwirowej 3A, Stankowizna 19 i Kołowej 29. 
W 2021 roku Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim regularnie dokonywał 
zamiatania ulic wraz ze zraszaniem co znacząco redukuje zanieczyszczenia pod względem 
ich ilości jak i składu fizykochemicznego.  
W roku 2021 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. zrealizowało szereg inwestycji 
zmierzających do ograniczenia emisji substancji oraz osiągnięcia lepszej jakości powietrza 
mi.in. poprzez budowę : 

1) przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego: rozpoczęcie zadania - 
26.05.2021 r., zakończenie zadania 07.12.2021 r., wydatkowano - 86 355 zł;   

2) wybudowano przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Dąbrówki: rozpoczęcie zadania 
- 26.05.2021 r., zakończenie zadania - 07.12.2021 r., wydatkowano - 110 160 zł; 

3) wybudowano przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Rodziny Popielów: rozpoczęcie 
zadania - 27.10.2021 r., zakończenie zadania - 29.12.2021 r., wydatkowano - 51 000 zł;  

4) wybudowano przyłącze ciepłownicze do budynków przy ul. 1 PLM Warszawa: 
rozpoczęcie zadania - 26.05.2021 r., zakończenie zadania - 07.12.2021 r., wydatkowano 
138 347 zł; 

5) wymieniono sieć ciepłowniczą w rejonie ul. 1 PLM Warszawa: rozpoczęcie zadania - 
22.07.2021 roku, zakończenie zadania - 07.12.2021 r., wydatkowano - 112 755 zł; 

6) wybudowano sieć ciepłowniczą Anielina Wschód: zakup sieci - 29.04.2021 r., wartość - 
587 000 zł.  
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W 2021 roku Urząd Miasta podejmował działania informacyjne poprzez stronę internetową 
Urzędu o podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i obowiązującej od 11 
listopada 2017 r. Uchwale Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”).  

3. Ochrona zasobów przyrodniczych i leśnych: 
W 2021 roku Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim wykonał obsadzenia 
roślinami sezonowymi skwerów, rond, donic i kwietników oraz nasadzenia uzupełniające 
roślinami okrywowymi zieleńców w pasach drogowych oraz zieleni grupowanej w parku i na 
skwerach, a także nasadzenia drzew na terenie miasta. 
Efektem wymienionych działań jest poprawa walorów estetycznych miasta, zahamowanie 
degradacji i odbudowy miejskich terenów zieleni, wzrost ekologicznej świadomości 
mieszkańców miasta, 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 2021 roku przekazanych do utylizacji zostało 3 453 m2, tj. 51,795 Mg pokryć dachowych, 
wykonanych z płyt cementowo – azbestowych, w różnym stopniu uszkodzenia. Na powyższe 
zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości 20 012,27 zł, pozostałą kwotę realizacji zadania w 
wysokości 8 576,68 zł pokryto z budżetu miasta. O dofinansowanie zadania mogli ubiegać 
się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizyczne), 
nieprowadzące działalności gospodarczej. Azbest zaliczany jest do substancji o 
udowodnionym działaniu rakotwórczym, szkodliwym dla człowieka, w związku z powyższym 
zasadne jest, aby dokonywać jego demontażu i przekazywania do utylizacji. 

Miasto gromadzi informacje o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów 
zawierających azbest poprzez aktualizację Bazy azbestowej prowadzonej przez Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii. 

Miasto Mińsk Mazowiecki do 30.06.2021 r. systemem gospodarki odpadami komunalnymi 
objęło właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, na których 
zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy. 

Od 1 lipca 2021 roku systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęci zostali właściciele 
nieruchomości położonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na których zamieszkują 
mieszkańcy, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a 
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w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne – w zakresie części niezamieszkałej, na których prowadzona jest działalność 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki i innych jednostek organizacyjnych miasta Mińsk 
Mazowiecki działających w formie jednostek budżetowych, instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest miasto Mińsk Mazowiecki. 

Miasto Mińsk Mazowiecki wszystkim właścicielom nieruchomości położonych na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki, na których powstają odpady komunalne zapewniło możliwość 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”. Zgodnie z przyjętym przez Radę 
Miasta Mińsk Mazowiecki Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki 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, które 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. 

Miasto Mińsk Mazowiecki posiada stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowany przy ulicy Przemysłowej 17, do którego każdy właściciel 
nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
może 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, odpady zielone, odpady budowlane i 
rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 
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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 z 
dnia 13 września 1996 r. 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 trafiały do instalacji 
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP zarządzanych 
przez: 

1) Instalacja Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów P.P.H.U. LEKARO 
Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna; 

2) PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych; 

3) Eko-Myśl Sp. z o.o. – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów; 

4) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Instalacja mechaniczno-biologiczego 
przetwarzania odpadów w Zawierciu; 

5) Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Instalacja 
mechaniczno-biologiczego przetwarzania odpadów; 

6) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o., Instalacja 
mechaniczno-biologiczego przetwarzania odpadów; 

7) Chemeko-System Sp. z o.o. – Instalacja do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych; 

8) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. - Instalacja  
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych w Balinie; 

9) FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. – Instalacja do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych w Krynicznie. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych określa minimalne wartości poziomów recyklingu do 
osiągnięcia przez gminy w poszczególnych latach. Odbierane z obszaru miasta Mińsk 
Mazowiecki odpady komunalne są poddawane innym niż składowanie procesom 
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przetwarzania w wyniku czego poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  
zostały przez miasto Mińsk Mazowiecki osiągnięte i wyniosły [%]: 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Określony w 

Rozporządze

niu 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Osiągnięty 

przez miasto 

Mińsk 

Mazowiecki 

10,53 21,19 25,31 17,31 21,83
9 

26,17
0 

51,600 76,33 72,87 

E. 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 
przedmiotowego 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 realizowana 
będzie poprzez cele cząstkowe: uświadomienie mieszkańcom miasta zagrożeń 
środowiskowych wynikających z prowadzenia nieracjonalnej gospodarki energetycznej w 
budynkach poprzez akcję informacyjną; wskazanie kierunków działań prowadzących do 
optymalizacji zużycia energii na cele grzewcze; wskazanie korzyści ekonomicznych z 
eksploatacji nowoczesnych wysokosprawnych urządzeń grzewczych, wskazanie źródeł 
finansowania zadań. 

W 2021 roku miasto Mińsk Mazowiecki udzielało dofinansowania na wymianę 
niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na paliwa stałe na niskoemisyjne urządzenia 
grzewcze. Zamontowanych zostało 25 kotłów gazowych oraz 6 pomp ciepła. Głównym celem 
była redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.  

Miasto aktywnie działa na rzecz zmniejszenia niskiej emisji powstałej na skutek komunikacji 
liniowej poprzez rozwój komunikacji miejskiej oraz zachęcanie mieszkańców do korzystania 
z niej (atrakcyjne ulgi w przejazdach). Przejazdy są bezpłatne dla posiadaczy Mińskiej Karty 
Mieszkańca oraz dzieci, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia 
ukończenia 21. r. ż., zasłużonych krwiodawców, inwalidów I grupy, inwalidów wojennych i 
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wojskowych, umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży 
Miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz osób, które ukończyły 65. r.ż.  

W mieście funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania. Strefa Płatnego Parkowania swym 
obszarem obejmuje centrum miasta. Głównym celem funkcjonowania Strefy Płatnego 
Parkowania jest zapewnienie jak najczęstszej rotacji pojazdów na parkingach miejskich. 
Mieszkańcom Strefy wydawane są karty uprawniające do bezpłatnego parkowania w obrębie 
podstrefy, w której mieszkają. Istnieje możliwość wykupu rocznej opłaty abonamentowej na 
jeden posiadany pojazd dla mieszkańca Mińska Mazowieckiego, jak również 
zryczałtowanych opłat dla osób spoza miasta. Aby ułatwić korzystanie ze Strefy Płatnego 
Parkowania wprowadzono następujące możliwości wykupienia biletu: tradycyjny w 
parkomacie, poprzez aplikacje mobilne oraz karty abonamentowe i ryczałtowe (wydawane 
na określony czas). 

 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 dostrzegają również 
zmniejszenie ruchu komunikacyjnego, jak również mniejszą ilość pojazdów parkujących w 
centrum spoza terenu Mińska Mazowieckiego. Duże zainteresowanie komunikacją miejską 
świadczy również o zmianie nawyków kierowców, którzy coraz chętniej korzystają z 
transportu miejskiego. Strefa płatnego parkowania pośrednio wpływa na zmniejszenie 
zanieczyszczeń emitowanych przez ruch samochodowy. 

W 2021 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. swoimi działaniami 
wspierało realizację działań na rzecz ograniczenia emisji substancji oraz osiągnięcia lepszej 
jakości powietrza poprzez:  

1) budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego: 
rozpoczęto zadanie - 26.05.2021 r., zakończono zadanie 07.12.2021 r., wydatkowano 
- 86 355 zł;   

2) budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Dąbrówki: rozpoczęto zadanie 
- 26.05.2021 r., zakończono zadanie - 07.12.2021 r., wydatkowano - 110 160 zł; 

3) budowę przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Rodziny Popielów: rozpoczęto 
zadanie - 27.10.2021 r., zakończono zadania - 29.12.2021 r., wydatkowano -51 000 
zł;  

4) budowę przyłącza ciepłowniczego do budynków przy ul. 1 PLM Warszawa: 
rozpoczęcie zadania - 26.05.2021 r., zakończenie zadania - 07.12.2021 r., 
wydatkowano 138 347 zł; 
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5) wymianę sieci ciepłowniczej w rejonie ul. 1 PLM Warszawa: rozpoczęcie zadania - 
22.07.2021 r., zakończenie zadania - 07.12.2021 r., wydatkowano - 112 755 zł; 

6) budowę sieć ciepłowniczej Anielina Wschód: zakup sieci - 29.04.2021 r., wartość - 
587 000 zł. 

W 2021 roku Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał przyłącze gazowe do czterech lokali 
komunalnych znajdujących się w budynku przy ul. dr Jana Huberta 35 o powierzchni 
użytkowej 119,80 m2 oraz przygotował dokumentację instalacji gazowej budynków przy ul. 
Żwirowej 3, Żwirowej 3A, Stankowizna 19 i Kołowej 29. 

F. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2011-2032 

Program 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 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest  z terenu miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2011-2032, a 
następnie zmieniony Uchwałą Nr XLI/402/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 
2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2011-2032.  
Cele Programu zakładają: 
1. sukcesywne usunięcie 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.  

W ramach realizacji Programu w 2021 r. przekazanych do utylizacji zostało 3 453 m2, tj. 
51,795 Mg pokryć dachowych, wykonanych z płyt cementowo – azbestowych, w różnym 
stopniu uszkodzenia. Na powyższe zadanie uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 20 012,27 zł, 
pozostałą kwotę realizacji zadania w wysokości 8 576,68 zł pokryto z budżetu miasta. O 
dofinansowanie zadania mogli ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku 
Mazowieckim (osoby fizyczne), nieprowadzące działalności gospodarczej. Azbest zaliczany 
jest do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym, szkodliwym dla człowieka, w 
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związku z powyższym zasadne jest aby dokonywać jego demontażu i przekazywania do 
utylizacji. 

Ponadto miasto Mińsk Mazowiecki gromadzi informacje o ilości, rodzaju i miejscach 
występowania wyrobów zawierających azbest poprzez aktualizację Bazy azbestowej 
prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

G. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do 
roku 2030 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 Nr IV.31.2019 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia „Miejskiego Planu Adaptacji do 
zmian klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2030 z perspektywą do roku 2090”  
Miejski Plan Adaptacji (MPA) jest dokumentem strategicznym, diagnozującym wrażliwość 
przestrzeni miejskiej na prognozowane zmiany klimatu oraz wskazującym optymalne kierunki 
działań obniżających presję klimatyczną. 

Miejski Plan Adaptacji składa się z 3 części: prognozy klimatu w 2 horyzontach – do 2030 
oraz do 2090 roku, diagnozy wrażliwości miasta oraz ryzyka klimatycznego i rekomendacji 
działań adaptacyjnych. Realizację wizji zapisanej w MPA: społeczność Mińska 
Mazowieckiego sprawnie i odpowiedzialnie odpowiada za zmiany klimatu, zamierza się 
osiągnąć poprzez cel strategiczny i cele szczegółowe. 

Przyjęto 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: 
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”) – 
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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 zmian klimatu, a z drugiej strony jest nimi zagrożona oraz 
wymaga ochrony przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, np. suszą lub 
porywistymi wiatrami czy nadmiernym opadem śniegu. Dokonująca się zmiana w 
podejściu do tej infrastruktury każe także zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia 
usług ekosystemów. Dotyczy to takich usług jak: warunki do zaopatrzenia w żywność 
dobrej jakości, 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, 
oczyszczalni 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 był 
realizowany  w latach  2017 – 2021  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 
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POIS.02.01.00-00-0008/17-00. W ramach tego projektu w roku 2021 wykonano sieć 
kanalizacji deszczowej w ulicy por. Ludwika Wolańskiego  oraz gen. Leopolda Okulickiego.  

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 w Mińsku 
Mazowieckim. Celem przedsięwzięcia jest automatyzacja procesu uzdatniania wody, przy 
jednoczesnym wzroście wydajności stacji z 300 do 350 m ³/h. Dzięki tej inwestycji Spółka 
zapewni ciągłość dostaw wody dla miasta Mińsk Mazowiecki. W 2021 roku budowa i 
przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” była w fazie wykonawstwa. W 2021 r. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizowało budowę nowej studni 
głębinowej. Studnia nr IX umożliwi zwiększenie wydajności Stacji Uzdatniania Wody 
„Kędzierak”. 

W 2021 r. powstał pierwszy w Mińsku Mazowieckim ogród deszczowy. Inwestycja wychodzi 
naprzeciw zmianom klimatycznym i poprawia jakość życia mieszkańców. Ogród deszczowy 
jest przykładem zrównoważonego systemu retencyjnego, gromadzącego wodę opadową w 
nieprzepuszczalnym zagłębieniu części terenu, sprzyjając rozwojowi roślinności specjalnie 
dobranej dla terenów podmokłych 

H. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2021 rok. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII.258.2021 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 roku, zmienioną uchwałą Nr 
XXX.281.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2021 r. 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 2021 roku przewidziano kwotę 130.000 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; 
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4) inne wydatki – 5000 zł. 
W 2021 roku odłowiono 32 psy zgłoszone przez mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki jako 
bezdomne, w tym 6 psów trafiło do schroniska, a 26 psów zostało adoptowanych lub 
oddanych właścicielom. 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 
2021 roku wyniósł 56 266,75 zł. 
W celu realizacji zadań dotyczących opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
dokarmiania oraz zapobiegania bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację 
podpisano dwie umowy o realizację zadania publicznego: 

1) umowę nr GK.6140.24.2021 pod tytułem: „Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 
2) dokarmianie na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”; 
3) umowę nr GK.6140.25.2021 pod tytułem: „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez 

sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”. 
Umowy zostały zawarte dnia 18 czerwca 2021 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 2 625,60 kg karmy. Dwie wolontariuszki Fundacji Viva! 
zajmowały się: zakupem karmy, dokarmianiem kotów, nawiązywaniem kontaktów 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.  
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Realizacja ww. 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 ww. czynnościach opiekunom, 
którzy nie byli w stanie wykonać tych czynności osobiście. Na zadanie przeznaczono kwotę 
20.000 zł. 

I. 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. 
Elektromobilność to jeden z głównych czynników kształtujących współczesny system 
transportowy. Statystyki wyraźnie wskazują rosnącą rolę tego procesu. Prognozuje się, że na 
świecie w 2040 roku na drogach będzie się poruszać aż 500 mln samochodów elektrycznych 
(na 2 mld pojazdów ogółem).  Należy więc oczekiwać gwałtownego wzrostu sprzedaży 
pojazdów elektrycznych – dziś sprzedaje się rocznie ok. 500 tys. samochodów 
elektrycznych, natomiast w 2040 roku będzie to nawet 41 mln sztuk. 

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. 
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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: 
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 2021 roku miasto złożyło 2 wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki 
przedsięwzięcia polegającego na zakupie 6 autobusów elektrycznych przeznaczonych do 
obsługi komunikacji miejskiej oraz budowie infrastruktury do ładowania tych pojazdów. W 
dniu 23 listopada 2021 roku podpisana została umowa o dofinansowanie w formie dotacji, 
zaś w dniu 17 grudnia 2021 roku umowa o dofinansowanie w formie pożyczki. Wnioskowana 
kwota dotacji to 9 834 311 zł, zaś kwota pożyczki 8 838 934 zł. Zadanie jest realizowane w 
ramach programu priorytetowego Nr 3.9 „Ochrona atmosfery Zielony transport publiczny 
(Faza I)”. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na zakup autobusów i infrastruktury. 

We wrześniu  2021 roku miasto przystąpiło do pilotażowego projektu Lokalny System 
Mikromobilności w Mińsku Mazowieckim. Przez okres 60 dni mińszczanie mogli wypróbować 
elektryczne pojazdy - 30 hulajnóg i 10 skuterów, które zostały przekazane mińszczankom i 
mińszczanom do użytkowania jako wypożyczane na minuty przez firmę Blinkee.city. Łatwa 
obsługa jazdy przez aplikację mobilną, ekologiczny charakter pojazdów czy możliwość 
zaparkowania w dowolnym miejscu w obrębie wyznaczonej strefy to tylko niektóre z cech, 
jakie zaważyły na popularności hulajnóg i skuterów wśród mieszkańców miast, gdzie 
wprowadzono tą usługę. Dużym udogodnieniem dla mińszczan była swoboda korzystania z 
tego rodzaju transportu. Na hulajnodze czy skuterze mogli o każdej porze podjechać w 
dowolne miejsce w mieście. Do obsługi hulajnóg i skuterów służyła bezpłatna aplikacja 
blinkee.city do pobrania na smartfony. Przy jej użyciu można było wypożyczyć hulajnogę lub 
skuter na minuty. Hulajnogi i skutery można było zaparkować tylko w strefach określonych w 
aplikacji Blinkee.city. W ciągu 60 dni użytkownicy systemu dokonali 12.233 wypożyczeń 
(pojazdy były najchętniej wypożyczane w środy i w 90% wypożyczano hulajnogi), czyli 
średnio 204 wypożyczenia dziennie. Liczba użytkowników wyniosła 1 469 osób. Użytkownicy 
systemu przejechali 41.934 km. Ta forma komunikacji przypadła do gustu szczególnie 
młodszym mieszkańcom (2/3 użytkowników to mińszczanie w wieku 18-23 lata).  
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Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło do projektu realizowanego z okazji 30-lecia Agencji 
Rozwoju Przemysłu promującego elektromobilność i ekologiczny transport publiczny. W 
ramach tego wydarzenia 9 marca 2021 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość 
podróżowania autobusem elektrycznym wyprodukowanym przez spółkę ARP E-VEHICLES. 
Autobus przejechał linią M1 według obowiązującego rozkładu jazdy. W dniu 26 września 
2021 roku podczas Zielonego Pikniku Miejskiego, w ramach którego świętowano Europejski 
Tydzień Zrównoważonego Transportu, mieszkańcy miasta mieli ponownie możliwość 
przejazdu autobusem elektrycznym, tym razem eCitaro firmy Mercedes-Benz.  

Realizując Strategię elektromobilności miasto Mińsk Mazowiecki na bieżąco aktualizuje 
rozkład jazdy taboru publicznego, 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.  

J.  Program „Rodzinny Mińsk” 

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

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

Realizacja Programu, w tym zapewnienie rodzinom wielodzietnym świadczeń wynikających z 
programu, realnie przyczynia się do tworzenia dobrych warunków dla życia i rozwoju rodziny 
wielodzietnej, promowania modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego 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.  

W 2021 roku wpłynęły 44 nowe wnioski o wydanie Mińskiej Karty Dużej Rodziny, na 
podstawie których wydano 191 nowych kart dla członków rodzin wielodzietnych. Do końca 
2021 roku do Programu „Rodzinny Mińsk” przystąpiło łącznie 564 rodzin, dla których wydano 
łącznie 2 750 kart. W stosunku do roku 2020 liczba wydanych kart wzrosła o 191 sztuk. 
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W 2021 roku 54 przedsiębiorców uczestniczyło w programie „Rodzinny Mińsk”, oferując 
posiadaczom Mińskich Kart Dużej Rodziny zniżki na oferowane przez nich towary i usługi. 
Liczba Partnerów w porównaniu do lat poprzednich utrzymuje się na zbliżonym poziomie i 
pomimo rezygnacji z partnerstwa przez niektóre firmy (najczęściej z powodu likwidacji, 
upadłości przedsiębiorstwa lub zmiany zakresu oferowanych usług lub towarów) do 
Programu dołączyli nowi przedsiębiorcy. 

W ramach programu „Rodzinny Mińsk” rodzinom wielodzietnym przysługują ulgi w miejskich 
jednostkach organizacyjnych  w wysokości: 

1) 50% od ceny biletu wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom 
Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz na wszystkie 
obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;  

2) 25% w opłacie za świadczenia miejskich (samorządowych) przedszkoli w zakresie 
przekraczającym podstawę programową.  

W 2021 roku kwota ulg udzielonych przez miejskie jednostki organizacyjne, miejskie 
przedszkola i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. wyniosła 35 977,45 zł i była  
o 475,04 zł większa niż w roku 2020. Poszczególne jednostki udzieliły ulg w wysokości: 

1) Miejski Dom Kultury - 1 160 zł;  
2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - 24 848.75zł;  
3) Przedszkole Miejskie Nr 1 - 2 820,25 zł;  
4) Przedszkole Miejskie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 - 484,80 zł;  
5) Przedszkole Miejskie Nr 3 - 679,25 zł;  
6) Przedszkole Miejskie Nr 4 - 2 337,65 zł;  
7) Przedszkole Miejskie Nr 5 - 2 783,00 zł;  
8) Przedszkole Miejskie Nr 6 - 863,75 zł. 

Rodziny wielodzietne, na podstawie uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Miasta z 27 czerwca 
2016 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, zwolnione zostały w wysokości 50% z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W 2021 roku członkowie rodzin wielodzietnych otrzymali ulgi z tego tytułu w 
wysokości 623 798 zł, czyli o 150 553 zł więcej niż w roku poprzednim. Wyższa kwota 
udzielonych zniżek wynika z większej liczby osób uprawnionych do ulgi, jak również z 
podwyżki stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych, która miała miejsce w roku 2020. 

Biorąc pod uwagę powyższe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku posiadaczom 
Karty Dużej Rodziny, w tym Mińskiej Karty Dużej Rodziny udzielono łącznie zniżek na łączną 
kwotę 659 775,45 zł.  
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K. 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 r. Określono w niej najważniejsze cele strategiczne, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo socjalne mieszkańcom naszego miasta oraz podejmowanie różnorodnych 
działań dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie osób i rodzin. 
Strategia wyznacza ogólne cele i działania w zakresie rozwiązywania problemów 
społecznych, natomiast w wielu obszarach są one szczegółowo określane w  innych 
dokumentach, w: 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 bezrobociu, ubóstwu i 
bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera 
osoby i rodziny w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokojeniu ich 
niezbędnych potrzeb, a także udziela pomocy w osiągnięciu warunków bytowych 
odpowiadających godności człowieka. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i 
życiowej są objęte szeregiem form wsparcia m.in. 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, pomocą instytucjonalną tj. skierowaniem 
do domów pomocy społecznej oraz szeroko rozumianą pracą socjalną. 
W roku 2021 w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej „Aktywni”, funkcjonującego 
w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone były prace społecznie 
użyteczne. Prace społecznie użyteczne są wykonywane przez bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na skutek skierowania przez 
urząd pracy i ośrodka pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane  
są w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Bezrobotnemu przysługuje 
świadczenie w wysokości 9,00 zł za godzinę pracy. 
W roku 2021 do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 16 osób bezrobotnych. 
Ostatecznie prace społecznie użyteczne zakończyło 15 osób. Z tego 4 osoby podjęły pracę 
zarobkową. Wypracowano łącznie 5 597 godzin.  
Prace wykonywane były w następujących placówkach użyteczności publicznej: 
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1. Miejski Dom Kultury – łącznie 7 osób bezrobotnych (proste prace porządkowe wokół i 
wewnątrz obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzania roślin), 

2. Muzeum Ziemi Mińskiej – łącznie 4 osoby bezrobotne (proste prace porządkowe 
wokół obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzania roślin), 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – łącznie 2 osoby bezrobotne (proste prace 
porządkowe wokół i wewnątrz obiektu, prace pielęgnacyjne i nasadzania roślin), 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - łącznie 3 osoby bezrobotne (proste prace 
opiekuńcze wobec osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, pomoc w 
rodzinach otrzymujących świadczenie „Za życiem”). 

W 2021 roku, w związku z realizacją celu operacyjnego dotyczącego pomocy osobom 
zagrożonym bezdomnością i bezdomnym miasto zawarło umowy z ośrodkami prowadzącymi 
schroniska dla osób bezdomnych oraz schroniskami świadczącymi usługi opiekuńcze i 
terapeutyczne także w zakresie uzależnień. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim udzielał osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością pomocy finansowej 
i rzeczowej. Było to przede wszystkim zapewnienie posiłku (w jadłodajni), schronienia 
(ośrodek pokrywa koszty pobytu), wypłata zasiłków celowych m. in. na zakup leków czy 
zakup odzieży i obuwia. Pracownicy socjalni zwracali uwagę także na to, aby osoby 
bezdomne posiadały ubezpieczenie zdrowotne. Z osobami bezdomnymi i zagrożonymi 
bezdomnością prowadzona była szeroko rozumiana praca socjalna. Pracownicy socjalni we 
współpracy ze Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji na bieżąco (szczególnie w 
okresie zimowym) monitorowali miejsca przebywania osób bezdomnych. Praca socjalna 
prowadzona była również z uwagi na występujący problem z alkoholem. Osoby uzależnione 
motywowane były do podjęcia terapii. 

Pomimo stanu epidemii Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej brał udział w Programie 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020, Podprogram 2020. W ramach 
programu ośrodek dystrybuował żywność dla 460 osób. Łącznie wydano 2 754 paczki 
żywnościowe. 

Szczegółowe wskaźniki realizowanego Celu 1 zawarte są w poniższej tabeli: 
L.p. Wskaźniki monitoringowe Nazwa 

jednostki 
Liczba/ 

wielkość 

1.  Liczba osób bezrobotnych w mieście Mińsk 
Mazowiecki 

PUP 622 
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L.p. Wskaźniki monitoringowe Nazwa 
jednostki 

Liczba/ 
wielkość 

2.  Liczba uczestników Prac Społecznie 
Użytecznych (PSU) 

MOPS 16 

3.  Liczba osób bezdomnych, którym 
zapewniono schronienie 

MOPS 26 

4.  Liczba osób objętych działaniami Klubu 
Integracji Społecznej (KIS) 

MOPS 16 

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku z gorącego posiłku w formie 
obiadu skorzystało 217 dzieci. Koszt realizacji programu wyniósł ogółem 89 815 zł, z czego 
60% środków tj. 53 889 zł pokrył Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Środki finansowe pozwoliły 
dofinansować pomoc w formie obiadu 69 dzieciom w przedszkolu w ilości 7 418 posiłków 
oraz 148 dzieciom w szkole w ilości 11 375 posiłków. Zrealizowano pomoc dla 3 dzieci na 
łączną kwotę 3 079  zł na podstawie programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2023. Łącznie wydano dzieciom 393 posiłki.  

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 31 
rodzinom, gdzie z posiłku skorzystało 63 dzieci. W 2021 roku w ramach programu w z 
pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 2 rodziny, w 
tym 2 dzieci. Łączny koszt udzielonych świadczeń wyniósł 440,00 zł. Ponadto z pomocy w 
formie gorącego posiłku skorzystały także 4 osoby dorosłe.  

W 2021 roku ze względu na szczególną sytuację w kraju wynikającą z czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono możliwość żywienia dzieci 
poprzez odbieranie posiłku ze stołówki szkolnej i spożywania go w miejscu zamieszkania. Z 
takiej formy pomocy skorzystało 8 dzieci. Łącznie z pomocy skorzystało 289 osób. Wydatki 
na realizację całego zadania wyniosły łącznie 167 946,89 zł, z czego 114 120,43 zł to środki 
własne oraz kwota 53 826,46 zł uzyskana z dotacji Wojewody Mazowieckiego.  

Cel strategiczny 2 - Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.  
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W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Resortowego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej realizował program „ Asystent Rodziny 
2021”. Program prowadziło 3 asystentów pracujących łącznie z 32 rodzinami, w tym z 71 
dzieci, z których 6 pozostawało w pieczy zastępczej. Z 7 rodzinami zakończono pracę. 
Głównym celem pracy asystenta było wspomaganie i towarzyszenie rodzinie przeżywającej 
trudności, w zapobieżeniu odebrania dzieci i umieszczeniu ich w rodzinach zastępczych lub 
w domach dziecka. Łączna kwota przeznaczona na  realizację tego zadania to 117 290,54 
zł, w tym: pochodzących z Ministerstwa Rodziny  i Polityki Społecznej – 3000 zł i ze środków 
miasta – 114 290,54 zł.  

W ramach realizacji projektu socjalnego „Poradnictwo specjalistyczne STOP przemocy” 
działał Miejski Punkt Konsultacyjny oferujący poradnictwo medyczne, prawne, rodzinne oraz 
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie z poradnictwa specjalistycznego 
skorzystało 46 osób. Udzielono 63 porady, w tym: 8 z zakresu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, z zakresu poradnictwa psychologicznego 25, 33 z zakresu prawa oraz 3 z zakresu 
poradnictwa rodzinnego. 

Szczegółowe wskaźniki realizowanego Celu 2 zawarte są w poniższej tabeli: 

L.p. Wskaźniki monitoringowe 
Nazwa 

jednostki 
Liczba/ 

wielkość 
1.  Liczba asystentów rodziny MOPS 3 

2.  Liczba rodzin wspierających MOPS 0 

3. 3 Liczba rodzin objętych wsparciem z 
systemu: 
pomocy społecznej, 
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 
świadczeń wychowawczych 

MOPS 

 
 

596 
1 842 
5 723 

4. 4 Liczba rodzin objętych wsparciem systemu 
pomocy społecznej z powodu: 
alkoholizmu, 
narkomanii, 
przemocy w rodzinie 

MOPS 

 
 

97 
7 
16 

5.  Liczba przedsięwzięć realizowanych 
w ramach działalności informacyjnej 
i edukacyjnej z zakresu przemocy 

MOPS 
PCPR 

2 
1 

6 Liczba osób przebywających w ośrodkach PCPR 86 
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wsparcia z powodu przemocy w rodzinie 

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 roku 2021 Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej realizował „Program Aktywizacji i 
Wsparcia Seniorów na lata 2021 - 2025”, który stanowił kontynuację i uszczegółowienie 
zaplanowanych działań strategicznych. Program kierowany był do osób aktywnych fizycznie i 
społecznie, samodzielnych, utrzymujących dobre relacje z bliskimi i znajomymi, 
mieszkających z dorosłymi opiekującymi się nimi dziećmi, osób samodzielnych 
potrzebujących zachęty do aktywnego udziału w życiu społecznym miasta, osób z 
potencjałem, potrzebujących wskazówek oraz osób częściowo zależnych, potrzebujących 
częściowego wsparcia i opieki, jak również osób niesamodzielnych, całkowicie zależnych od 
innych.  

Ponadto w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące programy: 
1) Program „Opieka 75+”, którego podstawowym celem było zwiększenie dostępności 

do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w 
wieku 75 lat i więcej. Program skierowany był do osób powyżej 75 roku życia, którym 
zapewniono wsparcie i pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z 
wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych. 

2) Program „Wspieraj Seniora”, którego celem było zapewnienie usługi wsparcia 
Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii 
zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności 
na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym 
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz ciepłego posiłku. 

3) Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w ramach Państwowego Funduszu 
Celowego – Funduszu Solidarnościowego, kierowany był do członków rodzin lub 
opiekunów, którzy wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w 
sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, 
niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki 
wytchnieniowej w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
oraz usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych 
źródeł. Program świadczony był w dwóch formach: w ramach pobytu dziennego w 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 68 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

miejscu zamieszkania oraz w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu 
wskazanym przez uczestnika programu.  

W mieście funkcjonują placówki zajmujące się opieką nad osobami starszymi: Dom 
Dziennego Pobytu dla osób starszych prowadzony przez „Caritas” Diecezji Warszawsko – 
Praskiej, Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kościelnej 18, 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ulicy 
Sosnkowskiego 43, będący dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

Szczegółowe wskaźniki realizowanego Celu 3 zawarte są w poniższej tabeli. 

L.p. Wskaźniki monitoringowe 
Nazwa 

jednostki 
Liczba/ 

wielkość 
1 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym ich 

udział w ogóle mieszkańców 
UM 7 982 

20,28% 

2 Liczba rodzin objętych świadczeniami z 
pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności  

MOPS 190 

3 Liczba osób objętych usługami 
opiekuńczymi oraz specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi 

MOPS 52 
 
 

4 Liczba osób przebywających w domach 
pomocy społecznej 

MOPS 33 
 

5 Liczba osób korzystających z usług w 
domu dziennego pobytu 

MOPS 
 

17 

6 Liczba osób korzystających z usług w 
środowiskowych domach samopomocy 

PCPR 103 

W ramach realizacji celu strategicznego 4 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w 
mieście, działania skupiały się na zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem 
przestępczości, w tym wśród nieletnich oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców. Realizowane były programy profilaktyczno – edukacyjne w placówkach 
oświatowych, zrealizowano 2 inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców na 
drodze. W mieście funkcjonowało 45 kamer monitoringowych, które umożliwiały 
podejmowanie natychmiastowych interwencji. 
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Szczegółowe wskaźniki realizowanego Celu 4 zawarte są w poniższej tabeli. 

L.p. Wskaźniki monitoringowe Nazwa 
jednostki 

Liczba/ 
wielkość 

1 Liczba popełnionych przestępstw KPP 498 

2 Liczba realizowanych programów, 
prelekcji 
i pogadanek profilaktyczno – 
edukacyjnych 
 

PO 632 
 

3 Liczba zrealizowanych inwestycji w 
celu 
poprawy bezpieczeństwa na drodze 
 

UM 2 
 
 

4 Liczba punktów monitoringu w mieście 
 

UM 45 
 

W ramach realizacji celu  strategicznego 5 - Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego  
w 2021 roku pracownicy służb społecznych stale podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc  
w licznych szkoleniach oraz kursach. Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim spełnia standardy zatrudnienia wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej. 

Szczegółowe wskaźniki realizowanego Celu 5 zawarte są w poniższej tabeli. 

L.p. Wskaźniki monitoringowe Nazwa 
jednostki 

Liczba/ 
wielkość 

1.  1Liczba szkoleń, w których uczestniczyła 

kadra pomocy społecznej 

MOPS 55 

2.  Liczba organizacji pozarządowych 
funkcjonujących w mieście, zajmujących się 
zagadnieniami z zakresu polityki społecznej 

MOPS 12 
 

3.  Liczba wolontariuszy współpracujących 
z MOPS 

MOPS 7 
 

Monitoring Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na 
lata 2017 – 2021 jest stałym procesem obserwacji, który ma na celu zapewnienie informacji 
na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. 
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Dotychczasowa realizacja założeń zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2021 wpłynęła na poprawę kondycji 
lokalnej społeczności, zmniejszyła negatywne zjawiska w dysfunkcyjnych rodzinach 
zapobiegając wykluczeniu społecznemu. Działania realizowane w ramach strategii rozwijają 
świadomość społeczną, pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego 
ich przeciwdziałania. Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych ma istotne 
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańcom miasta, a także jest  
impulsem do podejmowania dalszych działań w kierunku budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. Sprawna realizacja trategii wymaga dużej konsekwencji i wspólnej pracy 
wszystkich podmiotów lokalnych miasta Mińsk Mazowiecki. 

L. Program Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2019-
2021 

„Program Wspierania Rodziny Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019-2021” został przyjęty 
Uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr VI.41.2019 z dnia 4 marca 2019 r. Jego 
koordynowaniem, monitorowaniem i realizacją zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Program adresowany był do rodzin z dziećmi przeżywających trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a jego celem było przywrócenie rodzinie 
zdolności do prawidłowego wypełniania tej funkcji. 

Realizowane w ramach programu zadania koncentrowały się na całej rodzinie również w 
sytuacjach, gdy dziecko zostało umieszczone poza rodziną biologiczną. Miało to na celu 
pomoc w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych i umożliwienie dziecku powrotu do 
środowiska rodzinnego. Priorytetem wspierania rodziny było zapewnienie odpowiednich 
warunków rozwoju dzieci i młodzieży.  
Okolicznością uniemożliwiającą w pełni wykonanie zadań z zakresu Programu Wspierania 
Rodziny był stan epidemii wywołanej wirusem SARSCoV2 oraz zwiększająca się liczba osób 
zakażonych, jak i przebywających na kwarantannie. 

Celem głównym „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2019-
2021” było doskonalenie systemu wspierania rodziny na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 
Realizacja celu głównego odbywała się poprzez realizację poniższych celów szczegółowych: 
1. Poprawa jakości życia rodzin z dziećmi poprzez wzmacnianie ich rozwoju 
osobistego i zapobieganie marginalizacji polegała na: 

1) Realizacji programu Mińskiej Karty Dużej Rodziny - w 2021 roku  programem 
„Rodzinny Mińsk” zostało objęte kolejne 44 rodziny wielodzietne. W 2021 r. w 
programie wzięło udział łącznie 10 instytucji miejskich. 
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2) Udzielaniu pomocy finansowej, materialnej i rzeczowej rodzinom żyjącym w 
trudnych warunkach materialnych - przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń 
pieniężnych i w naturze. W roku 2021 pomocą społeczną objęto łącznie 596 rodzin z 
naszego miasta (w 2020 roku - 622 rodziny; w 2019 roku - 679 rodzin), w tym 
udzielono następujących form pomocy: 
a) zasiłki stałe w 2021 r. otrzymało 125 osoby w tym: 108 to osoby samotnie 

gospodarujące oraz 17 osoby pozostające w rodzinie. Ogólna liczba udzielonych 
świadczeń tego typu wyniosła 1 409, w tym 1 235 świadczeń wypłaconych 
zostało osobom samotnym i 174 wypłaconych osobom w rodzinie, w porównaniu 
do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 51 świadczeń, 

b) zasiłki okresowe w 2021 roku otrzymało 6 osób, wypłacono 22 zasiłki okresowe 
(w roku 2020 roku  świadczenie otrzymało 12 osób, wypłacono 37 zasiłki), 

c) z zasiłków celowych skorzystało 493 rodziny, w porównaniu do roku ubiegłego 
nastąpił spadek o 27 rodzin, 

d) stypendia szkolne w 2020 roku wypłacono 102 uczniom mińskich szkół, (w 2020 
roku świadczenie otrzymało 120 uczniów). 

Dominującymi powodami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi prawidłowe 
funkcjonowanie osób i rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej było ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego oraz alkoholizm. 
W 2021 roku naliczono 3 062 dodatków mieszkaniowych i wydano 564 decyzji oraz 414 
dodatków energetycznych. 
W 2021 roku naliczono 15396 zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z 
tytułu: 

a) urodzenia dziecka - naliczono 73, 
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 

naliczono 549, 
c) samotnego wychowywania dziecka - naliczono 972 dodatki, 
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - naliczono 926 dodatków, 
e) rozpoczęcia roku szkolnego - naliczono 1 523 dodatków, 
f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - naliczono 240 

dodatków, 
g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - naliczono 2 628 dodatków, 
h) świadczenia rodzicielskiego – naliczono 83 świadczenia, 
i) świadczenia „Za życiem” – naliczono 4 świadczenia, 
j) jednorazowej zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - naliczono 227 zapomóg, 
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k) świadczenia pielęgnacyjnego - naliczono 1 814 świadczenia, 
l) specjalnego zasiłku opiekuńczego - naliczono 126 zasiłków, 
m) zasiłku pielęgnacyjnego - naliczono 8 624 zasiłków. 

W stosunku do roku 2020 nastąpił spadek otrzymanych zasiłków rodzinnych i dodatków do 
zasiłków rodzinnych o 2 892 świadczeń. 
W 2021 roku wypłacono 103 657 świadczeń wychowawczych dla 9 322 dzieci, jest to spadek 
przyznanych świadczeń w stosunku do roku 2020 roku o 1 164. 
Ponadto w 2021 roku naliczono 3 052 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nastąpił 
spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 206 świadczeń. 
Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2021 realizował w ramach 
Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej program „Asystent 
Rodziny 2021”. Program w mieście realizowało trzech asystentów pracujących łącznie z 32 
rodzinami. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 3 rodziny, W 2021 roku Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw 
Społecznych „Perspektywa” realizował projekt „Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny”- edycja 
III, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Do udziału w 
projekcie zgłosiły się od 2020 r. 84 osoby, z tego 79 kobiet, a 5 deklaracji złożyli mężczyźni. 
W rodzinach według złożonych deklaracji wychowuje się 207 dzieci, z czego z udziału w 
projekcie skorzystało 56 dzieci. Ponadto 13 rodzinach objętych było wsparciem asystenta 
rodziny oraz dwie rodziny wychowywały dzieci w pieczy zastępczej. 

3) Udzielanie pomocy w formie pokrywania kosztów dożywiania dzieci i 
młodzieży. W roku 2021 liczba dożywianych dzieci wynosiła 280, jest to wzrost w 
porównaniu do roku 2020 o 96 dzieci. Zrealizowano również pomoc dla 3 dzieci bez 
konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W ramach programu z 
pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystały 2 
rodziny, w tym 2 dzieci. Dożywianie dzieci odbywało się w ramach realizacji 
rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

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 
2020 w okresie 6 miesięcy 2021 r. objęto comiesięczną pomocą żywnościową 468 osób. 
Wydano 2 754 paczki o łącznej ilości 24 210,96 ton pomocy żywnościowej na kwotę 118 
641, 34 zł. Przy dystrybucji żywności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował ze 
Strażą Miejskiej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kędzieraku i Żołnierzami Wojsk Obrony 
Terytorialnej 53 Batalionu Lekkiej Piechoty z Siedlec. 
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2. Wspieranie rodziny naturalnej w procesie wychowania dzieci poprzez 
podnoszenie kompetencji rodzicielskich oraz umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych realizowano poprzez: 

1) Prowadzenie zintegrowanego poradnictwa rodzinnego. W ramach projektu Punkt 
Wsparcia Dziecka i Rodziny utworzono Poradnię dla Rodziny, której usługi kierowane były 
zarówno do dzieci, jak i do dorosłych członków rodzin. Działania podejmowane w ramach 
pracy punktu opierały się na prowadzeniu zintegrowanego poradnictwa rodzinnego. 
Konsultacje miały formę indywidualną i odbywały się w formie dyżurów specjalistów z 
zakresu: prawnego- udzielono 40 porad, psychologicznego- udzielono 31 porad, 
pedagogicznego- udzielono 39 porad, logopedycznego- udzielono 56 porad, 
wychowawczego- udzielono 35 porad. Łącznie udzielono 201 porad. 
Ponadto w ramach realizacji ww. celu zrealizowano projekt socjalny „Szkoła dla rodziców - 
warsztaty wspierania umiejętności wychowawczych.”, kierowany do rodzin m.in. objętych 
pomocą asystenta rodziny. Projekt ten był kontynuacją zadań realizowanych wspólnie ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” w ramach zadania 
publicznego „PUNKT WSPARCIA DZIECKA I RODZINY- EDYCJA III” współfinansowanego 
ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przeprowadzono 8 
dwugodzinnych warsztatów, w których wzięło udział 12 rodziców. Ponadto Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej prowadził działania mające na celu szerzenie idei wolontarystycznej. 
Przeprowadzono lokalną kampanię „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM”, której celem było 
wsparcie rodzin poprzez działania wolontarystyczne. W dłuższej perspektywie prowadzenie 
kampanii społecznej „ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM” miało na celu uruchomienie w Mińsku 
Mazowieckim miejskiego wolontariatu. 

2) Udzielanie poradnictwa specjalistycznego. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zatrudnia psychologa 
świadczącego pomoc psychologiczną w miejscu zamieszkania i w siedzibie Ośrodka  
dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki. W 2021 r. psycholog współpracował z 166 
osobami wymagającymi pomocy psychologicznej. W tym czasie zostało przeprowadzonych 
574 konsultacji psychologicznych. Mińskie Centrum Profilaktyki, w ramach swojej 
działalności profilaktyczno- edukacyjnej objęło wsparciem 602 osoby, w tym 108 osób 
zgłaszających problem występowania przemocy w rodzinie, pomocą w formie poradnictwa 
specjalistycznego i terapii objęto w 2021 r. 204 osoby. W ramach działalności Mińskie 
Centrum Profilaktyki zapewniało rodzinom pomoc psychospołeczną i prawną poprzez dostęp 
do porad udzielanych przez psychologa, prawnika, specjalistę w zakresie przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie, psychoterapeutę, socjoterapeutę, mediatora i specjalistę ds. 
przeciwdziałania narkomanii. 
Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim objęło pomocą 
specjalistyczną w tym przeprowadzono 6 mediacji, udzielono pomocy prawnej 351 osobom, 
4 osoby przystąpiły do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Ponadto w 2021 
roku nie prowadzono grup samopomocowych w ramach działalności PCPR. 

3. Wspieranie rodziny naturalnej poprzez działania interdyscyplinarne. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w celu ochrony praw dziecka prowadzi działania 
zmierzające do zabezpieczenia potrzeb dziecka przebywającego w rodzinie zagrożonej 
kryzysem bądź przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 
W 2021 roku pracownicy socjalni zdiagnozowali 43 rodziny mające problemy w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w których wychowywało się 96 dzieci (z tego piętnaścioro 
dzieci przebywało w pieczy zastępczej). Szesnaście rodzin objętych było wsparciem 
asystenta rodziny. Z diagnozy wynikało ponadto, że 27 rodzin wymagało prowadzenia 
monitoringu przez pracownika socjalnego, a w tym 9 rodzin było objętych wsparciem 
asystenta rodziny. W rodzinach tych  wychowywało się 64 dzieci.  
Rejonowi pracownicy socjalni wskazali także siedem rodzin zagrożonych umieszczeniem 
dziecka w pieczy zastępczej, w której wychowywało się 15 dzieci. W 2021 r. w pieczy 
zastępczej przebywało łącznie 49 dzieci z miasta Mińsk Mazowiecki. W porównaniu do roku 
ubiegłego nastąpił wzrost dzieci przebywających w pieczy zastępczej o 5 osób. W 
porównaniu do roku 2020 należy stwierdzić, że zmniejszyła się liczba rodzin mających 
problemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej o 1 rodzinę oraz zwiększyła się 
liczba rodzin wymagających monitoringu przez pracownika socjalnego o 5 rodzin. Liczba 
dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej pozostaje na takim samym 
poziomie. 

W 2021 r. zorganizowano siedem spotkań dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, 
których celem było omówienie diagnoz rodzin niewydolnych wychowawczo oraz wniosków 
do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczej. 

W 2015 roku został powołany Zespół koordynujący ds. rodziny. Zadaniem Zespołu jest 
interdyscyplinarne wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo - wychowawczej. Zespół udziela pomocy i wsparcia rodzinom, w których 
występuje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania dziecka i rodziny oraz rodzinom, w 
których występuje zagrożenie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. W 2021 roku 
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powołano zespół dla jednej rodziny – matki samotnie wychowującej troje małoletnich dzieci. 
W ramach zadania dzieciom i młodzieży została udostępniona także możliwość skorzystania 
ze wsparcia edukacyjnego realizowanego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej bądź w Poradni dla Rodziny. Z indywidualnych, dodatkowych zajęć skorzystali 
uczniowie z niskimi ocenami, zagrożeni nie uzyskaniem promocji do następnej klasy, niską 
frekwencją na lekcjach oraz utrudnionym dostępem do usług edukacyjnych. W ramach 
zadania przeprowadzono korepetycje: z języka polskiego - 41 konsultacji, z matematyki - 30 
konsultacji, z języka angielskiego - 31 konsultacji. Grupą docelową były dzieci w przedziale 
wiekowym 7- 15. Łącznie w ramach zadania przeprowadzono korepetycje dla 20 dzieci. 

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2021 
roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program „Asystent Rodziny 2021”. 
Program prowadziło trzech asystentów pracujących łącznie z 31 rodzinami, w których 
pozostawało 71 dzieci, z czego 6 dzieci przebywało w pieczy zastępczej. Z 10 rodzinami 
zakończono pracę. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2021 roku nie 
uległa zmianie w porównaniu do 2020 roku 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. 

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. Jednak, pomimo 
prowadzonej od kilku lat akcji informacyjnej, nie udało się ustanowić żadnej rodziny 
wspierającej dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczej. Ponadto kontynuowano społeczną kampanię informującą o funkcjach 
rodziny wspierającej. W tym celu rozpropagowywano ulotki „I Ty możesz zostać RODZINĄ 
WSPIERAJĄCĄ”. 

4. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym, w szczególności oddzielenia dziecka od 
rodziny naturalnej poprzez podnoszenie / zwiększanie kompetencji zawodowych 
pracowników pomocy społecznej. 
W 2021 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej brali udział w 55 
szkoleniach a zakresu identyfikowania i pomocy w rozwiązywaniu problemów występujących 
w rodzinach. Ponadto w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej była prowadzona superwizja 
dla pracowników socjalnych, psychologa i asystentów rodziny. Odbyło się 9 sesji 
superwizyjnych, w których wzięło udział 12 pracowników socjalnych, psycholog i 3 
asystentów rodziny. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 76 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

5. Prowadzenie działalności profilaktycznej sprzyjającej umacnianiu rodziny 
w wypełnianiu roli opiekuńczo – wychowawczej. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował w 2021 roku trzy imprezy dedykowane 
rodzinom, w których łącznie wzięło udział około 2500 osób. Organizowana akcja na rzecz 
rodzin z dziećmi to Piknik Sportowy, w którym wzięło udział około 1500 osób, Akcja Wakacje 
z MOSiR 2021, w której wzięło udział około 200 osób oraz 25. Mazowiecka Piętnastka i 6. 
Mazowiecka Piątka w której wzięło udział około 700 osób. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Inicjatyw Społecznych „Perspektywa” realizował Projekt Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny, 
który przyczynił się do rozszerzenia oferty pomocowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, 
adresowanej do rodziców oraz dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Kontynuowano pomoc w ramach Poradni dla Rodziny, tym samym zwiększyła się 
dostępność usług społecznych oraz wsparcia rodzin.  

Ponadto w celu wyrównywania szans dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym z wypoczynku letniego ogólnie skorzystało 24 
dzieci, jest to wzrost o 7 dzieci w porównaniu do roku 2020 roku. 

Organizator 
Liczba dzieci 
2020 

Liczba dzieci 
2021 

Związek Harcerstwa Polskiego – 
Hufiec Mazowsze Mińsk 
Mazowiecki – miejsce 
odpocczynku  Lubiatowo 

6 19 

PCPR Mińsk Mazowiecki 12 5 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła dofinansowaniem do 
wypoczynku letniego i zimowego, w tym obozy, kolonie i półkolonie letnie oraz zimowe dla 18 
dzieci i młodzieży. 

Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki działał 1 klub socjoterapeutyczny „Port”, w którym z 
zajęć socjoterapeutycznych w 2021 roku skorzystało 120 osób i 6 świetlic opiekuńczo-
wychowawczych prowadzonych w szkołach miejskich, do których w 2021 roku uczęszczało 
łącznie 230 osób, ponadto 89 osób skorzystało z zajęć środowiskowych skierowanych do 
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młodzieży w wieku od 12 do 15 lat organizowanych przez Centrum Młodzieżowe 
„Międzyczas” działającym w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.  
Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 roku przeprowadziła zajęcia rekreacyjne i wydarzenia 
kulturalne promujące zdrowy, trzeźwy i bezpieczny styl życia w ramach alternatywnych form 
spędzania wolnego czasu dla 1 352 dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. 
Ponadto w ramach działań profilaktycznych placówki oświatowe przeprowadziły w 2021 roku. 
m.in. prelekcje, pogadanki, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowia, 
cyberprzemocy, agresji, stresu, bezpieczeństwa, w których wzięło udział łącznie 4204 dzieci i 
młodzieży z placówek oświatowych z terenu miasta. 

6. Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom w przypadku niemożności 
sprawowania opieki i wychowania przez rodziców naturalnych. 
W 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało łącznie 49 dzieci z miasta Mińsk Mazowiecki, 
w tym w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 7 dzieci, a w rodzinnej pieczy 42 
dzieci. W 2021 roku zostało umieszczonych 11 dzieci.W porównaniu do roku ubiegłego 
nastąpił wzrost dzieci przebywających w pieczy zastępczej o 5 osób. Ponadto w 2021 roku 5 
dzieci opuszczających pieczę zastępczą zostało usamodzielnionych. Głównymi przyczynami 
umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej są: niewydolność opiekuńczo- wychowawcza 
rodziców, uzależnienia, choroby uniemożliwiające właściwe realizowanie władzy 
rodzicielskiej przez dorosłych. 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku 
Mazowieckim w 2021 roku powołały 29 zespołów okresowej oceny sytuacji dziecka 
przebywającego w pieczy zastępczej. Kontakty z wychowawcami palcówek opiekuńczo- 
wychowawczych jak i koordynatorami pieczy zastępczej odbywały się w siedzibach placówek 
oraz zdalnie. Pracownicy socjalni, asystenci rodziny współpracowali z koordynatorami pieczy 
zastępczej na rzecz realizowania działań mających na celu umożliwienie powrotu dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 
Współpraca specjalistów: pracowników socjalnych, asystentów i koordynatorów pieczy 
zastępczej z rodziną biologiczną miała na celu działania zmierzające do zmiany 
funkcjonowania rodziców, wyeliminowanie przyczyny, dla której została podjęta decyzja o 
umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej bądź uregulowaniem sytuacji prawnej małoletnich 
dzieci. Założeniem pracy z rodziną była integracja rodziny, wzmacnianie więzi między jej 
członkami, zintegrowanie rodziny z otoczeniem społecznym oraz odbudowanie jej funkcji. 
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Ł. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 2021 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na rok 2021 w mieście Mińsk Mazowiecki został przyjęty Uchwałą 
Nr XXVIII.260.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 roku. Podstawę 
programu stanowiło podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania na 
rzecz rodziny powinny być planowane i wdrażane przez specjalistów będących 
przedstawicielami  różnych zawodów, instytucji i organizacji. Do Programu został 
wprowadzony harmonogram działań służących realizacji ustalonych celów. Zgodnie z 
zapisami harmonogramu, podmiotami odpowiedzialnymi za realizację programu był Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny, natomiast partnerami Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda 
Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, placówki wsparcia dziennego, świetlice 
opiekuńczo-wychowawcze, placówki ochrony zdrowia. 

W ramach celu operacyjnego 1 - Poprawa stanu bezpieczeństwa życia codziennego 
mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki, poprzez inicjowanie i podejmowanie działań 
profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podjęto 
następujące działania: 

1) Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań określonych w Miejskim Programie 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 
2020 w mieście Mińsk Mazowiecki. 

2) Opracowanie Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w Mińsku Mazowieckim w 2020 
roku. 

3) Realizacja KAMPANII INFORMACYJNO-EDUKACYJNEJ „Mińsk Mazowiecki miastem 
bez przemocy!” Celem kampanii było zachęcenie do zgłaszania przypadków przemocy w 
rodzinie, szukania pomocy u specjalistów, informowanie o tym gdzie i jak można tego 
dokonać. Kampania miała również na celu podnoszenie świadomości społecznej i wiedzy 
o przejawach przemocy w rodzinie, przełamywanie stereotypów na jej temat, promowanie 
odpowiednich wzorców życia rodzinnego.  

4) Realizacja KAMPANII SPOŁECZNEJ 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I 
KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY W MIŃSKU MAZOWIECKIM. W 2021 roku 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy wziął udział w kampanii 19 dni 
przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Celem kampanii było budowanie 
świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim 
prawidłowy rozwój, Założenia kampanii były zgodne z działaniami uwzględnionymi w 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 79 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

harmonogramie oraz z założonymi celami w Miejskim Programie Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021. Dzięki nawiązaniu 
współpracy z Fundacją po DRUGIE oraz realizacji projektu socjalnego KAMPANIA 
SPOŁECZNA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I 
MŁODZIEŻY W MIŃSKU MAZOWIECKIM możliwe było zachęcenie mieszkańców miasta 
do zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie, szukania pomocy u specjalistów, 
informowanie o tym gdzie i jak można tego dokonać.  

W ramach celu operacyjnego 2 - Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy dostępu 
do różnych form pomocy i wsparcia realizowano następujące działania: 

1) Interwencje w rodzinach dotkniętych przemocą w rodzinie. W 2021 roku pracownicy 
socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej wszczęli 20 procedur „Niebieskie Karty”. 

2) Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej. W 2021 roku, przemoc w rodzinie, 
stanowiła powód przyznania świadczeń z pomocy społecznej 16 rodzinom, w których 
pozostawało 54 osoby. 

3) Świadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin, dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Pracą socjalną, z powodu przemocy w rodzinie objęto 184 osoby.  

4) Poradnictwo psychologiczne. Ogólna liczba osób korzystających z poradnictwa 
psychologicznego w 2021 roku to 166 osób, w tym 36 osób uwikłanych w sytuacje 
przemocy w rodzinie.  Łącznie udzielono 574 porady psychologiczne.  

5) W ramach projektu ponownie został utworzony Miejski Punkt Konsultacyjny „STOP 
przemocy”, którego działalność została wznowiona we wrześniu 2021 roku i prowadzona 
do końca grudnia 2021 roku. Podczas czteromiesięcznej działalności Miejskiego Punktu 
Konsultacyjnego „STOP przemocy” udzielono łącznie 63 porady, ze specjalistycznego 
wsparcia skorzystało 46 osób. Z poradnictwa z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie skorzystało 8 osób, z poradnictwa rodzinnego - 3 osoby, radcy prawnego - 33 
osoby, ze wsparcia psychologicznego - 25 osób. 

6) Zadanie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie, realizowane było również przez: 

a) Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2021 liczba osób 
zgłoszonych do objęcia procedurą leczenia, w tym osób objętych procedurą 
Niebieskiej Karty, uwikłanych w przemoc wyniosła 46 osób zgłoszonych do objęcia 
procedurą leczenia, w tym 28 objęte procedurą Niebieskiej Karty. 

b) Działalności Mińskiego Centrum Profilaktyki Liczba osób objętych pomocą, w tym 
liczba osób zgłaszających problem występowania przemocy w rodzinie wyniosła 602, 
w tym 108 osób zgłaszające problem występowania przemocy w rodzinie. 

c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim (jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej realizująca zadania powiatu), zapewniająca 
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dostęp do poradnictwa psychologicznego, prawnego, grup samopomocowych oraz 
do mediacji rodzinnych. 

d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej (jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej realizująca zadania powiatu), który okresowo 
zapewnił schronienie 9 osobom, w tym 5 kobietom i 4 dzieci z terenu miasta  Mińsk 
Mazowiecki. Wsparcia w formie poradnictwa udzielił 20 osobom zgłaszającym 
problem przemocy w rodzinie. 

Ponadto w ramach działalności Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem udzielono poradnictwa 13 osobom, w tym 6 dzieci, pomocy finansowej  
5 osobom. 
W 2021 roku Ośrodek podejmował współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia”, Miejską Radą Seniorów, Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów i 
Rencistów w Mińsku Mazowieckim, Stowarzyszeniem na rzecz Inicjatyw Społecznych 
„Perspektywa”, Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej.  

W ramach celu operacyjnego 3 - Poprawa jakości działań interwencyjnych i korekcyjno-
edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie zrealizowano następujące 
działania: 
1) W 2021 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowany był Program 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Z terenu 
miasta do programu przystąpiły 4 osoby.  W 50% spotkań uczestniczyły 4 osoby. 11 
osób zostało 

2) zgłoszonych do udziału w Programie przez Zespół Interdyscyplinarny. 
3) W 2021 roku podjęto w 92 rodzinach Interwencje w środowisku w oparciu o procedurę 

„Niebieskie Karty”. W 67 przypadkach procedura została wszczęta przez Policję, 20 
„Niebieskich Kart” zostało sporządzonych przez jednostki organizacyjne pomocy 
społecznej, 4 przez placówki oświatowe, 1 przez ochronę zdrowia. Ponadto w 2021 roku 
Zespół Interdyscyplinarny prowadził 30 procedur rozpoczętych w 2020 roku. 

4) W 2021 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 13 spotkań. 
5) Powołano 70 grup roboczych. Grupy robocze odbyły 301 spotkań. 
6) Osoby stosujące przemoc każdorazowo były informowane o możliwości uczestniczenia 

w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

W ramach celu operacyjnego 4 - Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji 
i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu 
podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług podjęto następujące działania: 
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1) W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się dwa szkolenia: w 
miesiącu wrześniu 2021 roku – „Przeciwdziałanie przemocy w praktyce”, w miesiącu 
grudniu 2021 roku – „Zmiany w ustawie przewidziane w nowelizacji ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy domowej”. 

2) Dwanaście osób – pracowników socjalnych, asystentów rodziny i psycholog, 
korzystało z systemu wsparcia dla osób bezpośrednio pracujących z osobami 
uwikłanymi w przemoc, w formie superwizji. W 2021 roku odbyło się dziewięć spotkań 
z superwizorem. 

M. Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki 
na lata 2021-2025 

„Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2021-
2025” został przyjęty Uchwałą Nr XXVII.250.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 
dnia 1 lutego 2021 roku. 

Sytuacja życiowa osób starszych w znacznym stopniu wpływa na proces starzenia się. Z 
roku na rok zwiększa się liczba osób starszych. Brak aktywności seniorów, którzy często 
są samotni, nieumiejący poradzić sobie z dzisiejszą rzeczywistością powoduje  potrzebę 
tworzenia warunków i możliwości uczestnictwa seniorów w różnych formach aktywności 
fizycznej, spotkaniach zapewniających osobie starszej poczucie  bezpieczeństwa. Z 
diagnozy potrzeb seniorów dokonanej w ramach „Programu Wsparcia i Aktywizacji 
Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2025” wynika,     że najczęstszą 
formą spędzania wolnego czasu naszych seniorów są spacery, oglądanie telewizji, 
czytanie, rozmowy z sąsiadami na ławkach przed blokiem. 
Wychodząc naprzeciw założeniom programu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

W roku 2021 realizował następujące projekty socjalne: zajęcia rekreacyjno – sportowe Nordic 
Walking, gimnastyka z elementami rehabilitacji „Zdrowy kręgosłup”, konsultacje 
psychologiczne, porady prawne. Wykonanie projektów stanowiło kontynuację założeń 
poprzedniej edycji - „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki 
w latach 2015-2020” oraz realizację obecnego programu. 

W miesiącach listopad i grudzień 2021 roku realizowane były bezpłatne porady 
psychologiczne prowadzone przez wyspecjalizowanego psychologa. 

Mińscy seniorzy, którzy mieli potrzebę przyjrzenia się własnemu życiu, zrozumienia   i 
zaakceptowania tego co się zdarzyło, jak i tego co ich ominęło korzystali z bezpłatnej 
konsultacji psychologicznej w Punkcie Mińskiego Seniora. Z konsultacji psychologicznych 
skorzystało 14 osób, w tym 11 kobiet i 3 mężczyzn. 
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W miesiącach październik, listopad, grudzień 2021 roku świadczone były bezpłatne porady 
prawne dla seniorów zamieszkujących na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 
Bezpłatne poradnictwo prawne udzielane było w Punkcie Mińskiego Seniora. W 
indywidualnych spotkaniach seniorzy mogli uzyskać  wiedzę między innymi z form 
przekazywania własności (dziedziczenie, testamenty,  spadki i darowizny), problematyki 
zadłużeń (zasady dochodzenia roszczeń, konsekwencje zadłużeń, terminy przedawnień), 
spraw mieszkaniowych (eksmisje), a także na co zwrócić uwagę podpisując umowę np. z 
operatorem telefonii komórkowej. Świadczone poradnictwo miało na celu wzmocnienie 
prawne osób starszych, zwłaszcza takich, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. 
Porady prawne odbywały się w okresie od 29 października 2021 roku do 20 grudnia 2021 
roku.  Łącznie zrealizowano 25 godzin zegarowych poradnictwa dla 13 osób. Spośród 
beneficjentów Programu niektórzy skorzystali z porad kilkukrotnie. 

W miesiącach od lipca 2021 r do września 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim realizował projekt socjalny „Lato Seniora” - Nordic Walking. Projekt 
był odpowiedzią na zapotrzebowanie osób starszych wynikające z wcześniejszego badania 
ankietowego. Nordic Walking to prosta forma ruchu dostępna dla każdego nawet wiekowo 
zaawansowanego seniora, będąca doskonałym sposobem zagospodarowania czasu    
wolnego. Łącznie w zajęciach „Nordic Walking wzięło udział 32 seniorów z naszego miasta. 
Jednorazowo na spotkaniach było od 10 do 24 osób. 
Udział w projekcie był bezpłatny, a w zajęciach mogli brać udział wszyscy chętni seniorzy 
miasta.  

Głównym celem projektu „Lato Seniora” - Nordic Walking było promowanie wśród seniorów 
aktywności fizycznej poprzez aktywizację i edukację prozdrowotną osób starszych, 
poprawę sprawności fizycznej i psychicznej w kontakcie z naturą, integrację społeczną, 
wzmocnienie świadomości seniora o własnej sprawności, samodzielności, niezależności. 
Poprzez udział w projekcie seniorzy dostrzegli potrzebę regularnego podejmowania wysiłku  
fizycznego obniżającego ryzyko rozwoju wielu chorób wieku senioralnego. 

W okresie od sierpnia 2021 roku do września 2021 roku realizowany był Projekt socjalny 
„Lato Seniora” Zdrowy Kręgosłup, skierowany do seniorów z terenu miasta Mińsk 
Mazowiecki. Celem projektu było promowanie aktywności fizycznej wśród mińskich 
seniorów. Udział w projekcie był bezpłatny. Utworzono dwie grupy ćwiczebne, do 15 osób w 
grupie.  Łącznie z zajęć gimnastycznych „Zdrowy Kręgosłup” skorzystało 28 osób płci 
żeńskiej. Cele zawarte w projekcie zostały zrealizowane. Część z uczestników projektu 
zdecydowała się na kontynuowanie powyższej formy aktywności. Po szczegółowej analizie 
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projektu należy stwierdzić, że działania związane z podtrzymywaniem aktywności fizycznej 
wśród seniorów są potrzebne i pozytywnie przyjmowane przez tę grupę wiekową. 

Realizacja Programu przyczyniła się do osiągnięcia przyjętych założeń. Przyniosła 
oczekiwane rezultaty, takie jak utrzymanie nie tylko dobrego stanu zdrowia lecz również 
samodzielności, niezależności i radości życia. 

N. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok został przyjęty Uchwałą 
Nr XXIV.224.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 roku. Program  
zakładał wielostronne oddziaływania koncentrujące się na zmianie postaw społecznych  
w obszarze uzależnień, zapobieganiu powstawaniu nowych problemów związanych  
z alkoholem i narkotykami, zmniejszeniu rozmiaru szkód związanych z już występującymi 
problemami oraz tworzeniu warunków do zwiększania potencjału podmiotów lokalnych 
prowadzących działalność w tym obszarze. 

Głównym celem programu było ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków 
wynikających z używania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz 
zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.  

Sposoby osiągnięcia celu głównego określały cztery cele  szczegółowe, które zakładały: 
1. Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmianę postaw społecznych w obszarze 

zapobiegania uzależnieniom; 
2. Zmniejszenie zapotrzebowania na używanie alkoholu, narkotyków i innych substancji 

psychoaktywnych poprzez wdrażanie programów profilaktycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego  oraz środowiskowych działań 
profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego 
czasu; 

3. Zwiększanie dostępności i skuteczności specjalistycznych świadczeń, usług, 
interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniami oraz ich rodzin, a także osób i rodzin dotkniętych 
przemocą w rodzinie; 

4. Usprawnianie systemu diagnozowania problemów uzależnień oraz planowania, 
monitorowania i kontrolowania realizacji działań przewidzianych w Programie poprzez 
wzmacnianie zasobów i usprawnianie komunikacji i współpracy.   
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W ramach celu szczegółowego 1 - Wzrost wiedzy i kompetencji oraz zmiana postaw 
społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom wykonane zostały następujące 
zadania: 

1) Przeprowadzono Kampanię edukacyjną pn. „Ciąża bez alkoholu”. W ramach realizacji 
zadania zlecono przygotowanie tematycznych materiałów edukacyjnych. Materiały 
zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta. Przez okres  od 8 do 14 
września 2021 roku na telebimie „Galerii Partner” u zbiegu ulic Konstytucji 3 Maja i 
Zygmunta Kazikowskiego emitowany był 30 sekundowy spot, wyświetlany  
w 10 minutowych odstępach, prezentujący ww. materiały. 

2) Wzięto udział w ogólnopolskiej kampanii „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS”, w 
ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez 
zamieszczenie  
na stronie internetowej Urzędu Miasta materiałów edukacyjnych.    

3) Rozpowszechniano publikacje i opracowania z zakresu profilaktyki uzależnień –  
na stronie internetowej Urzędu Miasta  zamieszczono następujące materiały:  
„O narkotykach bez przesady”, „15 kwiecień Obchodzimy Dzień Trzeźwości”, 
„Aplikacja Rysia i Tomek w cyberświecie”, „Bądź z innej bajki”, „Pomoc dla ofiar 
przemocy w rodzinie”, „9 września – Światowy Dzień FAS”, w gazecie samorządowej 
MIM: opublikowano artykuł: „Jak skutecznie przestrzegać prawa w zakresie 
sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim”.  

4) Zakupiono i przekazano do szkół materiały edukacyjne z zakresu  profilaktyki 
uzależnień. Zakupiono  ulotki, plakaty  i gadżety - materiały do kampanii klasycznej 
Ubezpieczeni przez rodziców oraz  gadżety profilaktyczne alkogoogle zestaw 
potrójny i narkogoogle. 

5) Opracowani, aktualizowano, rozpowszechniano i udostępniano informacje na temat 
dostępności usług pomocowych.  

6) Organizowano spotkania z pedagogami i psychologami realizującymi zadania 
profilaktyczno-wychowawcze w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, 
funkcjonujących na terenie miasta. 9 i 25 listopada 2021 roku zorganizowano 2 
spotkania we współpracy z Centrum Młodzieżowym Międzyczas. Celem spotkania 
była ocena stanu zagrożeń w obszarze uzależnień i zachowań ryzykownych w celu 
planowania i realizacji skutecznych działań profilaktycznych. W spotkaniach wzięło 
łącznie udział 17 osób - pedagogów i psychologów. 

7) Sporządzono: raportu z realizacji Programu w 2020 r., Sprawozdania Ministerstwa 
Zdrowia z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
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problemów alkoholowych za rok 2020 PARPA –G1, prawozdania z realizacji 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. 

W ramach realizacji celu szczegółowego 2 - Zmniejszenie zapotrzebowania na używanie 
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez wdrażanie programów 
profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem programów zalecanych w ramach systemu 
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego  oraz 
środowiskowych działań profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób 
spędzania wolnego czasu – wykonano następujące zadania: 

1) W sześciu szkołach podstawowych przeprowadzono 12 edycję rekomendowanego 
programu profilaktycznego „Debata”. Liczba osób objętych Programem  - 395 
uczniów i 35 osób dorosłych.  

2) W siedmiu szkołach podstawowych przeprowadzono 14 edycję programu 
profilaktycznego „Cukierki”. Liczba osób objętych Programem  - 264 uczniów.  

3) W siedmiu szkołach podstawowych przeprowadzono 14 edycję rekomendowanego 
programu profilaktycznego „Debata”. Liczba osób objętych Programem  -  341 
uczniów.  

4) W czterech szkołach ponadpodstawowych  przeprowadzono 4 edycję 
rekomendowanego programu profilaktycznego „ARS – jak dbać o miłość”. Liczba 
osób objętych Programem  -  174 uczniów.  

5) W okresie od 15 września do 30 listopada 2021 roku przeprowadzono zajęcia 
socjoedukacyjne w formie streetworkingu. W tym czasie  streeworkerzy nawiązali 
kontakt z 35 osobami odbyli 57 indywidualnych rozmów (zadanie zrealizowane w 
ramach wspierania realizacji programów sprzyjających kształtowaniu postaw i 
zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży).     

6) Zorganizowano zajęcia środowiskowe o charakterze edukacyjno-wychowawczo-
rozwojowym promującym zdrowie, rozwijającym zainteresowania  i umożliwiającym 
kreatywne i akceptowane społecznie spędzanie wolnego czasu prowadzone w 
Miejskim Domu Kultury – Centrum Młodzieżowym Międzyczas w okresie od 
października do grudnia 2021 roku (zadanie realizowane w ramach wspierania 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu). 

7) Zorganizowano piknik z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca 2021 roku (zadanie 
zrealizowane w ramach wspierania wydarzeń kulturalnych promujących zdrowy, 
trzeźwy i bezpieczny styl życia, propagujących zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 
postawy wolne od używek  i przemocy).  
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W ramach realizacji celu szczegółowego 3 - zwiększanie dostępności i skuteczności 
specjalistycznych świadczeń, usług, interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości 
życia osób uzależnionych  i zagrożonych uzależnieniami oraz ich rodzin, a także osób  
i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. 

W 2021 roku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 46 

wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Zgłoszonych zostało 8 kobiet i 37 
mężczyzn. W 28 przypadkach, w rodzinie prowadzona była procedura Niebieskie Karty.  
Komisja kontynuowała działania motywujące i monitorujące w sprawach wszczętych  w roku 
2019 -7 spraw i 2020 - 21 spraw.  W ramach realizacji zadań  w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, przedstawiciele Komisji uczestniczyli w 111 posiedzeniach Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. W 2021 roku powołanych zostało 70 grup 
roboczych, które odbyły  301 spotkań.   Zespoły ds. motywowania, powoływane w ramach 
prac Komisji, prowadziły czynności diagnozujące sytuację osób zgłaszanych, rozmowy 
motywujące do podjęcia leczenia, we współpracy z rodziną, działania monitorujące proces 
ograniczania picia alkoholu, a także czynności zmierzające do orzeczenia wobec niektórych 
osób obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2021 roku 
odbyło się 141 posiedzeń Zespołów ds. motywowania, w sprawach wszczętych w 2021 roku 
i kontynuowanych z lat 2019-2020.  W 17 sprawach skierowano do Sądu Rejonowego 
wnioski o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.  
Specjaliści zatrudnieni punkcie informacyjno-konsultacyjnym, działającym w Mińskim 
Centrum Profilaktyki udzielili 3 890 porad. 

W siedzibie  Mińskiego Centrum Profilaktyki w ustalonych terminach (sobotnio -  
niedzielnych) odbywały się zajęcia grupowe: 

− spotkania grupy edukacyjno-terapeutycznej poświęconej zapobieganiu nawrotom 
choroby alkoholowej (dwanaście 15 -godzinnych sesji). Uczestnikami zajęć były 
osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych, które ukończyły 
podstawowy program terapii w zakresie uzależnień. W spotkaniach uczestniczyło 
od 15 do 22 osób;  

− warsztaty zdobywania praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez 
alkoholu i narkotyków (dwanaście 15-godzinnych sesji), adresowane do osób 
uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych, które ukończyły 
podstawowy program terapii w zakresie uzależnień, korzystały z zajęć 
poświęconych zapobieganiu nawrotom choroby oraz utrzymywały stabilną 
abstynencję przez co najmniej 8 miesięcy. W spotkaniach uczestniczyło od 14 do 
29 osób; 
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− realizowany był program terapeutyczny adresowany do młodzieży 
eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi - papierosy, alkohol, narkotyki, 
dopalacze. Odbyły się cztery piętnastogodzinne sesje. Uczestnicy programu 
pracowali nad zdobywaniem i utrwalaniem umiejętności społecznych, 
zwiększeniem poczucia wpływu na swoje zachowania i otaczającą rzeczywistość 
oraz poszukiwania swojego miejsca w świecie ludzi i wartości. W spotkaniach 
uczestniczyło od 8 do 9 osób.  

− spotkania grupy edukacyjno-terapeutycznej skierowanej do osób 
współuzależnionych. Odbyło się dwanaście siedmiogodzinnych sesji. W 
spotkaniach uczestniczyło od 7 do 9 osób; 

− spotkania grupy edukacyjno-terapeutycznej dla DDA. Odbyło się dwanaście 
ośmiogodzinnych sesji. W spotkaniach uczestniczyło od 8 do 12 osób;  

− spotkania terapeutycznej grupy dalszego zdrowienia z elementami 
konstruktywnych zachowań „Mój Problem”. Odbyło się dwanaście 
piętnastogodzinnych sesji w ramach realizacji pomocy adresowanej do osób 
współuzależnionych i doświadczających przemocy domowej. W spotkaniach 
uczestniczyło od 7 do 13 osób. 

Z konsultacji, porad i pomocy specjalistów w punkcie informacyjno-konsultacyjnym 
skorzystały 602 osoby.  
Pracownicy Mińskiego Centrum Profilaktyki, w ramach planowania wizyt u specjalistów oraz 
udzielania wsparcia informacyjnego w zakresie zgłaszanych problemów, w 2021 roku 
udzielili 1 693 osobom informacji telefonicznych. W celu uzyskania informacji, do centrum 
osobiście zgłosiło się 191 osób.  
Wsparciem w ramach Programu  objętych zostało 6  szkolnych świetlic opiekuńczo -  
wychowawczych, funkcjonujących w 6 szkołach miejskich.  
W zajęciach organizowanych w świetlicach uczestniczyło 230 dzieci.   

W zajęciach 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 organizowanych przez Fundację Młodzieży „Port”  uczestniczyło 
(narastająco) 133 osoby 

Pomocą w ramach wypoczynku zimowego i letniego, obejmującą wsparcie zajęć o 
charakterze profilaktycznym objętych zostało 18 dzieci,  uczestniczących w wyjeździe 
wakacyjnym oraz 896 osób (dzieci i młodzieży) – uczestników zajęć organizowanych  w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej podczas ferii zimowych i 1 222 osób uczestniczących w  
zajęciach organizowanych podczas wakacji. 
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W ramach celu szczegółowego 4 - Usprawnianie systemu diagnozowania problemów 
uzależnień oraz planowania, monitorowania i kontrolowania realizacji działań przewidzianych 
w Programie poprzez wzmacnianie zasobów i usprawnianie komunikacji  
i współpracy wykonano następujące zadania: 

1) Bezpłatna pomoc terapeutyczna, psychologiczna, pedagogiczna i prawna w punkcie 
konsultacyjno-informacyjnym, działającym w Urzędzie Miasta - Mińskim Centrum 
Profilaktyki. Pomoc świadczona była przez 12 specjalistów: 5 psychologów, terapeutę 
uzależnień - psychologa, 2 psychoterapeutów, pedagogów, prawników oraz specjalistę 
ds. przeciwdziałania narkomanii i specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Punkt informacyjno-konsultacyjny w Mińskim Centrum Profilaktyki był czynny 53 godziny 
w tygodniu (poniedziałek, środa w godz. 8.00 – 19.00, wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 
20.00, piątek w godz. 8.00  - 15.00).  

2) Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli 9 szkoleń. 
Pracownicy Urzędu wykonujący zadania związane z realizacją Programu uczestniczyli w 
5 szkoleniach. 

3) W ramach realizacji Programu osobom i rodzinom przekazywane były dane adresowe i 
kontaktowe podmiotów prowadzących działalność leczniczą osób uzależnionych w 
ramach NFZ, członkowie Komisji kontaktowali się w uzasadnionych przypadkach w celu 
ustalenia terminów wizyt i przyjęć osób zgłoszonych. Adresy i terminy spotkań grup 
samopomocowych zamieszczano w materiałach informacyjnych Mińskiego Centrum 
Profilaktyki.  

4) Zorganizowano 2 edycje szkolenia adresowanego do przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta. Tematyka szkoleń: Prawne 
konsekwencje za sprzedaż alkoholu osobom nieletnim; prawo sprzedawcy do żądania 
okazania dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy – jakie dokumenty sprzedawcy 
mogą sprawdzać; dlaczego dzieci i młodzież do 18 roku życia nie powinni pić alkoholu? 
przegląd argumentów psychologicznych i prawnych; alkohol jako substancja 
psychoaktywna i toksyczna; analiza doświadczeń sprzedawców związanych z próbami 
zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie; skuteczna odmowa sprzedaży alkoholu; 
najczęściej popełniane błędy przy odmawianiu; ćwiczenie asertywnego odmawiania. W 
szkoleniach udział wzięło łącznie  63 osoby.  

5) W 2021 roku odbyło się 19 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Komisja wydała 22 postanowienia opiniujące wnioski przedsiębiorców 
ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta, 
uwzględniając wytyczne zawarte w Uchwale Nr XL.390.2018 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 89 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych oraz ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki (Dz. U. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 5616). Członkowie Komisji, działający na 
podstawie Upoważnienia Burmistrza Miasta przeprowadzili 30 kontroli w  punktach 
sprzedaży alkoholu funkcjonujących na terenie miasta. W wyniku kontroli  nie 
stwierdzono uchybień, które stanowiłyby podstawę cofnięcia zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

 

W 2021 roku na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki 
wydatkowana została kwota 958 266,41 zł. 

Środki uzyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 
roku wyniosły 1 142 884,44  zł. oraz  113 996,91 zł z tytułu opłat od sprzedaży napojów 
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 
300 ml. 

O. Program Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych 
chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
na lata 2021-2022” 

Program Polityki Zdrowotnej pn. „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych 
przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021- 2022 został 
przyjęty na podstawie Uchwały Nr XXIV.223.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z 9 
listopada 2020 roku. Głównym celem programu było uzyskanie co najmniej  60% poziomu 
zaszczepienia  pełnym schematem szczepienia przeciwko HPV w populacji dziewczynek w 
wieku 13 lat i objęcie działaniami edukacyjnymi co najmniej 60% chłopców w wieku 13 lat w 
latach 2021 -  2022. W ramach interwencji zaplanowano edukację, badanie lekarskie, 
kwalifikację do szczepienia  i wykonanie szczepienia. Na realizację Programu przeznaczono 
łącznie kwotę 249 394 zł. Program nie był realizowany z uwagi na brak realizatora  - 
podmiotu leczniczego (w ramach dwukrotnie ogłaszanego konkursu realizator nie został 
wyłoniony). Z uwagi na brak możliwości realizacji celów przewidzianych w Programie 
związanych z przeprowadzeniem pełnego cyklu szczepień w zaplanowanej populacji 
pediatrycznej, Uchwałą Rady Miasta  Nr XXXIX.360.021 z dnia 20 grudnia 2021 roku, 
uchwalenie przedmiotowego Programu zostało uchylone.  
Jednocześnie w I kwartale 2021 roku 45 dziewczynek otrzymało II dawkę szczepionki, w 
ramach dokończenia realizacji przez SP ZOZ  w Mińsku Mazowieckim Programu pn. 
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„Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2020. Koszt dokończenia realizacji Programu 
wyniósł 18 135,00 zł.   

P. Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych 
pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci” 

W ramach udziału miasta Mińsk Mazowiecki w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznych 
Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci” realizowanym przez 
Fundację Ronalda McDonalda, działającą we współpracy z „Top Medical” sp. z o.o., w 
dniach 23 i 24 września 2021 roku  u 139 dzieci (62 dziewczynek i 77 chłopców) w wieku od 
9 miesięcy do 6 lat wykonane zostały bezpłatne, profilaktyczne, kompleksowe badania 
ultrasonograficzne jamy brzusznej i układu moczowo – płciowego. Podczas badań u dzieci 
wykryto 26 zmian i odstępstw od normy, rodzicom udzielono 11 porad lekarskich, a w 20 
przypadkach zalecono przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych.  Koszt udziału w 
Programie wyniósł 12 242,70 zł. 

R. Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-
CoV-2  

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego realizowane było zadanie  
„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych”. W Mińskim Centrum 
Profilaktyki funkcjonował telefoniczny punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o 
szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zorganizowanych zostało 30 przewozów 
osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2, w tym 4 przewozy osób niepełnosprawnych. W celu zapewnienia 
odpowiednich warunków do  realizacji zadania zostały zawarte dwie umowy:  z Caritas DWP 
oraz firmą AMBULIFE, dysponującą sprzętem dostosowanym do przewozu osób 
niepełnosprawnych. W 4 przypadkach przewozy zostały wykonane przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Mińsku Mazowieckim. 

W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2, w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w okresie wzrostu 
zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19, został uruchomiony punkt szczepień 
powszechnych. W  okresie  jego funkcjonowania (od czerwca do sierpnia) w punkcie zostało 
zaszczepionych ponad 3 000 osób.  
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S. 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 2021 roku współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi oraz 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 ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tworzenia 
warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, zawieranie umów w 
ramach inicjatywy lokalnej, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 
działalności, konsultowanie projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi, 
współpracę pozafinansową (bezpłatne udostępnianie obiektów, wsparcie merytoryczne, 
organizacja spotkań sieciujących oraz szkoleń, przygotowanie materiałów dotyczących 
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami), współorganizację 
wydarzeń dla mieszkańców. 

W 2021 roku obowiązywały 54 umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi, w tym: 36 
umów zawartych w drodze ogłoszonych konkursów i 18 umów zawartych w trybie 
pozakonkursowym tzw. „Małych grantów” na łączną kwotę 1 507 430,00 zł oraz 1 umowa w 
ramach „Inicjatywy lokalnej” na  kwotę 19 800,00 zł. 

W 2021 roku na realizację priorytetowych zadań publicznych przeznaczono: 
a) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 62 800,00 zł; 
b) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 265 

630,00 zł; 
c) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 39 000,00 zł; 
d) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży – 60 000,00 zł; 
e) w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 175 000,00 zł; 
f) w zakresie pomocy społecznej – 365 000,00 zł; 
g) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 

40 000,00 zł; 
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h) w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi 
sportu – 500 000,00 zł. 

Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania publicznego ze strony Zleceniobiorcy 
rozwiązano jedną umowę na mocy porozumienia stron – kwota przyznanej dotacji 10 000,00 
zł. Zwrot dotacji w wysokości 9 500,00 zł (wydatkowanie z dotacji kwoty 500,00 zł zostało 
uznane za zasadne zgodnie z postanowieniami umowy oraz na podstawie przedłożonej 
faktury). 

Obowiązujące w ubiegłym roku 52 umowy na realizację zadań publicznych miały formę 
wsparcia finansowego ze strony miasta Mińsk Mazowiecki, natomiast 2 umowy na realizację 
zadań publicznych zawarte w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych grantów”, miały formę 
powierzenia realizacji zadania publicznego. 

Wypełniając zasady obowiązującego programu współpracy miasta Mińsk Mazowiecki z 
organizacjami pozarządowymi ogłoszono następujące konkursy na realizację zadań 
publicznych w 2021 roku: 

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożono siedem ofert. 
Dofinansowanie otrzymało sześć: 

1/ Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy – „Nauka gry w hokeja na rolkach i lodzie”. 
Przyznana kwota dotacji 7 000,00 zł; 

2/ Miński Klub Biegacza „Dreptak” – „8. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w 
biegach przełajowych (maluch-junior-senior)”. Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł; 

3/ Miński Klub Sportowy MMA TEAM – „Trenujemy i walczymy – 600-letni Jubileusz Nadania 
Praw Miejskich na sportowo obchodzimy”. Przyznana kwota dotacji  8 000,00 zł; 

4/ Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Mińsk Mazowiecki – 
„Promowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim przez dzieci i 
młodzież oraz dorosłych”. Przyznana kwota dotacji  7 000,00 zł; 

5/ Stowarzyszenie na Piątkę – „Bądź pewny siebie”. Przyznana kwota dotacji  6 000,00 zł; 
6/ Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki – „Szkolenie w zakresie jazdy na łyżwach i 

tańca na lodzie”. Przyznana kwota dotacji  800,00 zł. 

2. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 
dziesięć ofert. Osiem otrzymało dofinansowanie: 

1/ Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej – „Mińsk Mazowiecki oczami 
mieszkańców”. Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł. Z uwagi na brak możliwości 
realizacji zadania publicznego ze strony Zleceniobiorcy umowa została rozwiązana z 
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dniem 24.08.2021 roku na mocy porozumienia stron. Zwrot dotacji w wysokości 9 500,00 
zł (wydatkowanie z dotacji kwoty 500,00 zł zostało uznane za zasadne zgodnie z 
postanowieniami umowy oraz na podstawie przedłożonej faktury); 

2/ Mińskie Towarzystwo Muzyczne – „Organizacja koncertów muzyki różnej dla 
mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 70 000,00 zł; 

3/ Mińskie Towarzystwo Muzyczne – „Działania wspierające artystów amatorów poprzez 
organizowanie koncertów Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa Muzycznego”. 
Przyznana kwota dotacji 20 000,00 zł; 

4/ Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – „XIII Integracyjny Koncert Mikołajkowy”. 
Przyznana kwota dotacji 5 360,00 zł;  

5/ Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – „DGZZ Symfonicznie na 600-lecie Mińska 
Mazowieckiego”. Przyznana kwota dotacji 35 000,00 zł;  

6/ Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – „Publikacja Rocznika 
Mińskomazowieckiego, tom 29”. Przyznana kwota dotacji 20 000,00 zł; 

7/ Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – „Publikacja 6 numerów jubileuszowego 
czasopisma „Klimaty/Czasy” na 600-lecie Mińska Mazowieckiego”. Przyznana kwota 
dotacji 38 470,00 zł; 

8/ Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji – „Album fotograficzny – Mińska Scena 
Muzyczna”. Przyznana kwota dotacji 15 000,00 zł. 

3. W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży - złożono trzy oferty, dwie otrzymały dofinansowanie: 

1/ Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym „Krok Dalej” – „Przyjazna Świetlica”. Przyznana kwota dotacji 35 000,00 zł; 

2/ Stowarzyszenie na Piątkę – „Wypoczywaj bez nudy”. Przyznana kwota dotacji 15 000,00 
zł. 

4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia złożono jedną ofertę, która otrzymała 
dofinansowanie: Fundacja Wspierania Młodzieży Port– „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”. Przyznana kwota dotacji 165 000,00 zł. 

5. W zakresie pomocy społecznej złożono dwie oferty. Obie otrzymały dofinansowanie: 
1/ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – „Prowadzenie Jadłodajni dla potrzebujących 

mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 195 000,00 zł; 
2/ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej „Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób 

starszych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 170 000,00 zł. 
6. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożono 

dwie oferty, które otrzymały dofinansowanie: 
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 1/ Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!” z siedzibą w Warszawie – 
„Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 20 000,00 zł. 
2/ Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!”– „Zapobieganie 
bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 20 000,00 zł. 

W 2021 roku w trybie pozakonkursowym zlecono realizację następujących zadań: 
I. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

1. Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł 
– „Szkolenie w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie”; 

2. Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy – na kwotę 4 000,00 zł – „Nauka gry w 
hokeja”; 

3. Miński Klub Sportowy MMA TEAM – na kwotę 6 000,00 zł – „8 Grand Prix Polski  
w brazylijskim Jiu-Jitsu”; 

4. Klub Dawnych Motocykli „MAGNET” – na kwotę 6 000,00 zł – „Motocyklowy Rajd 
600-lecia”; 

5. Klub Sportowy Pasjonaci Sportu – na kwotę 4 000,00 zł – „IV sezon Mińskiej Ligii 
Koszykówki”. 

II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

1. Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji – na kwotę 8 400,00 zł – „Fotograficzna 
wystawa plenerowa. Relacje i mieszkańcy. Nasze miasto. Mińsk Mazowiecki”; 

2. Fundacja „Czas Sztuki” - na kwotę 10 000,00 zł – „Koncerty z okazji jubileuszu 600-
lecia miasta Mińsk Mazowiecki” (powierzenie realizacji zadania publicznego); 

3. Fundacja „Czas Sztuki” - na kwotę 10 000,00 zł – „Edukacyjne spotkania muzyczne z 
okazji jubileuszu 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki” (powierzenie realizacji zadania 
publicznego); 

4. Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – na kwotę 1 350,00 zł – „Na dobry 
początek wakacji”; 

5. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej – na kwotę 2 050,00 zł - „Mińsk 
Mazowiecki – Miasto wielokulturowe z tradycjami – wizyta studyjna”; 

6. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP „Mazowsze” 
Mińsk Mazowiecki – na kwotę 10 000,00 zł – „Jubileusz 600-lecia nadania praw 
miejskich miastu Mińsk Mazowiecki; 

7. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – na kwotę 10 000,00 zł – „Album 
fotograficzny pt. Mińskie retrospekcje”.  
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III. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 
1. Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji – na kwotę 9 000,00 zł – „Check this out. 

English lessons in Mińsk Mazowiecki”; 
2. Fundacja w Podróży – na kwotę 10 000,00 zł – „Rozwój talentów oraz zainteresowań 

uczniów z klas 1- 3 poprzez poznawanie świata i podróże”; 
3. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności – na kwotę 

10 000,00 zł – „Wyjazdowe szkolenie dla młodzieży z zakresu organizacji górskiej 
turystyki kwalifikowalnej oraz bezpiecznego wypoczynku”; 

4. Fundacja w Podróży – na kwotę 10 000,00 zł – „Cywilizacja Majów – rozwój talentów 
oraz zainteresowań uczniów szkół podstawowych”. 

IV. W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  
i młodzieży: 

1. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP „Mazowsze” 
Mińsk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie na kwotę 10 000,00 zł – „29. Dni 
Chorągwi Mazowieckiej ZHP”. 

V. W zakresie ochrony i promocji zdrowia Fundacja Wspierania Młodzieży Port – na 
kwotę 10 000,00 zł – „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”. 

W 2021 roku udzielono dotacji na wspieranie klubów sportowych na łączną kwotę 
500 000,00 zł. Poszczególne kluby sportowe uzyskały dotacje w następujących 
wysokościach: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” – przyznana kwota dotacji 16 000,00 zł; 
2. Stowarzyszenie „Klub Walhalla” – przyznana kwota dotacji 12 000,00 zł; 
3. Klub Sportowy „BARAKUDA” – przyznana kwota dotacji 6 000,00 zł; 
4. Klub Sportowy „RC Mazovia Mińsk Mazowiecki” – przyznana kwota dotacji 10 000,00 

zł; 
5. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – przyznana kwota dotacji 9 000,00 zł; 
6. Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” Mińsk Mazowiecki – przyznana kwota 

dotacji 36 000,00 zł; 
7. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” – przyznana kwota dotacji 30 000,00 zł; 
8. Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” w Mińsku Mazowieckim – przyznana 

kwota dotacji 12 000,00 zł; 
9. Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” w Mińsku Mazowieckim – przyznana kwota 

dotacji 30 000,00 zł; 
10. Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki – przyznana kwota dotacji 22 000,00 zł; 
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11. Mińskie Towarzystwo Szachowe – przyznana kwota dotacji 15 000,00 zł; 
12. Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki – przyznana kwota dotacji 

265 000,00 zł; 
13. Miński Klub Sportowy MMA TEAM – przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł; 
14. Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski – przyznana kwota dotacji 16 000,00 zł; 
15. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Mińsku Mazowieckim – przyznana kwota 

dotacji 11 000,00 zł. 

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 2021 roku zrealizowano zadanie pn.: „Rozbudowa placu 
zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Mińsku Mazowieckim” – wniosek złożony przez grupę 
inicjatywną - zadanie dofinansowane kwotą 19 800,00 zł, całkowity koszt zadania 23 300,00 
zł.  

Na podstawie uchwały nr XXIX.281.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 
2017 roku w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej udzielano niefinansowego wsparcia w postaci nieodpłatnego udostępniania 
obiektów administrowanych przez miejskie jednostki organizacyjne - placówki oświatowe, 
kulturalne i sportowe celem realizacji zleconych zadań publicznych. Placówki te służyły 
również pomocą organizacyjną, zapleczem technicznym i wsparciem merytorycznym. Taka 
forma współpracy zapewniała w partnerski sposób efektywne wykonywanie zadań z 
poszanowaniem autonomii i niezależności stron.  

Organizacje pozarządowe z uwagi na szeroki zakres podejmowanych inicjatyw i ich 
społeczny charakter są bardzo ważnym partnerem miasta w wykonywaniu zadań 
publicznych. Działalność trzeciego sektora odgrywa istotną rolę w ważnych dla miasta 
obszarach działalności, wspierając zaspokajanie społecznych potrzeb mieszkańców. 
Współpraca międzysektorowa w 2021 roku przyniosła następujące rezultaty: wzmocnienie 
działań  lokalnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy miastem, a organizacjami 
pozarządowymi, pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie korzystania z 
oferty kulturalnej, rozrywki i sportu, wzmocnienie partycypacji w realizacji zadań miasta, a 
organizacjami pozarządowymi, integracja środowiska organizacji pozarządowych, poprawa 
jakości komunikacji międzysektorowej, wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji na 
forum lokalnym oraz ponadlokalnym, poznanie wzajemnych oczekiwań, a także 
potencjalnych obszarów, w których współpraca może być zintensyfikowana. Z zadań 
zrealizowanych przez organizacje pozarządowe skorzystało łącznie kilkanaście tysięcy 
beneficjentów 
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VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

W 2021 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki podjęła 122 uchwały, w tym:  

1. 32 uchwały dotyczące zagadnień finansowych – m.in. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta, Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmian w budżecie, zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, odstąpienia od dochodzenia należności z 
tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę od podmiotów których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w zw. z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19, udzielenia pomocy finansowej Gminie Mińsk Mazowiecki, 
wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021, 
dofinansowania w formie pożyczki zakupu autobusów elektrycznych wraz z budową 
infrastruktury stanowisk ładowania, zaciągnięcia pożyczek 

2. 19 uchwał dotyczących gospodarki komunalnej – m.in. wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Mińsk Mazowiecki, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
zasobu miasta, powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o 
wysokości cen usług i opłat na targowisku miejskim, zasad przeprowadzenia naboru 
wniosków o zawarcie umowy najmu w ramach programu „Mieszkanie Plus”, opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi, wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, 
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami komunalnymi i odbierania odpadów 
komunalnych, , Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych 

3. 11  uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami – m.in. w sprawie wyrażania 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, 
nadania nazw ulicom, nadania nazw skwerom, budowy pomników, ustalenia 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

4. 8 uchwał dotyczących zagadnień pomocy społecznej – m.in. w sprawie rocznego 
planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, przyjęcia 
„Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów”, przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego, przyjęcia „Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie”, przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze,  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dla 
osób bezdomnych, w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej,  

5. 8 uchwał dotyczących zagadnień transportu – m.in. w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie miasta, zmiany strefy płatnego parkowania i 
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wysokości opłat za parkowanie pojazdów, utworzenia „Powiatowo-gminnego związku 
transportu publicznego powiatu mińskiego”, wskazania wstępnych lokalizacji 
przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych, zasad korzystania z 
niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki, zaliczenia drogi do 
kategorii drogi gminnej,  

6. 4 uchwały dotyczące zagadnień zdrowia – m.in. w sprawie programu „Profilaktyka 
raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022”, uchwalenia „Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii”, przyjęcia zadań publicznych w trybie porozumienia międzygminnego, 

7. 4  uchwały dotyczące funkcjonowania Rady Miasta – m.in. zmiany składów 
osobowych komisji stałych, planu pracy Rady Miasta, planów pracy komisji stałych i 
Komisji Rewizyjnej  

8. 3 uchwały w zakresie zagospodarowania przestrzennego – w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,  

9. 3 uchwały dotyczące oświaty –  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w mieście, udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych, w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających 
dziennych opiekunów, oraz dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na 
własny rachunek 

10. 2 uchwały dotyczące zagadnień ochrony środowiska – dotyczące dotacji na 
dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą źródła ciepła,   

11. 2 uchwały dotyczące  spółki SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o. o. – w sprawie 
utworzenia Spółki i pokrycia wkładu własnego do spółki 

12. 1 uchwała  w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie 
Cites”,  

13. 2 uchwały dotyczące związku powiatowo-gminnego – w sprawie utworzenia 
„Powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego” oraz 
przyjęcia statutu związku  

14. inne: m in. w sprawie: wotum zaufania dla Burmistrza miasta, absolutorium dla 
Burmistrza miasta, zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zarządu Gospodarki 
Komunalnej, uchwalenia  wieloletniego Programu współpracy miasta Mińsk 
Mazowiecki z organizacjami pozarządowym, powołania Rady Muzeum Ziemi 
Mińskiej, zmiany statutu MOPS, konsultacji społecznych z mieszkańcami w formie 
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budżetu obywatelskiego, przekazania petycji Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska, nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki”, zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, przyznawania świadczenia „Miński bon malucha”. 

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 2021 rok. 

VII. REALIZACJA ZADAŃ W 2021 ROKU 

A. ŁAD PRZESTRZENNY 
Powierzchnia miasta (1 318 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 
burmistrza. Procesem poprzedzającym jest wykonanie analizy dotyczącej zasadności 
przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z 
ustaleniami studium, jak również przygotowywane są materiały geodezyjne do opracowania 
planu oraz ustalany jest niezbędny zakres prac planistycznych. 

W 2021 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 latach poprzednich, tj. zebrano wnioski inwestorów i 
mieszkańców, zawiadomiono instytucje i organy o przystąpieniu do sporządzania projektu 
planu, opracowano ekofizjografię. W trakcie roku kilkukrotnie modyfikowano i sprawdzano 
przygotowaną przez urbanistę koncepcję projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
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środowisko i prognozą finansową. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią przygotowania 
wydłużały się, w maju 2022 roku przeprowadzona została pierwsza dyskusja publiczna nad 
zaproponowanymi rozwiązaniami, termin uchwalenia planu miejscowego przewidywany jest 
na IV kwartał 2022 roku. 

W 2021 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 opinii i uzgodnień z odpowiednimi organami, jak również przeprowadzono 2 
dyskusje publiczne, które zostały przeprowadzone zdalnie, z uwagi na panującą pandemię 
koronawirusa. W związku ze skomplikowaną procedurą oraz orzecznictwem w zakresie 
obszaru mpzp, podjęto uchwałę Nr XXXIX.351.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
20 grudnia 2021roku, która powiększyła obszar planu jak również podzieliła go na dwa 
obszary, co ma usprawnić procedowanie.  

Osiągnięte rezultaty (Obszar B): zebranie po raz drugi wniosków inwestorów i mieszkańców, 
zawiadomienie po raz drugi instytucji i organów o przystąpieniu do sporządzania projektu 
planu, opracowanie koncepcji projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
oraz prognozą finansową, wystąpienie i uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień, trzecie 
wyłożenie projektu planu wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko do publicznego 
wglądu, rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu planu 
miejscowego, drugie przedłożenie na sesję Rady Miasta uchwały w sprawie planu.  Zgodnie 
z umową z 23.01.2020 roku przewidywany termin uchwalenia planu miejscowego to 
czerwiec 2022 roku. 

Osiągnięte rezultaty (Obszar A):  zawiadomienie instytucji i organów o przystąpieniu do 
sporządzania projektu planu miejscowego. Zgodnie z umową z 19.01.2022 roku 
przewidywany termin uchwalenia planu miejscowego to grudzień 2022 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 była zmieniana co w połączeniu z epidemią 
koronawirusa doprowadziło do przedłużenia procedur, niemniej jednak Rada Miasta Mińsk 
Mazowiecki 11.04.2022 roku podjęła Uchwałę Nr XLIII.403.2022 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki. 
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W 2021 roku skomunalizowano 21 działek drogowych o łącznej powierzchni ok. 2,0 ha oraz 
2 działki nie drogowe stanowiące pl. Kilińskiego oraz teren rekreacyjny przy ul. Zygmunta 
Kazikowskiego. 

W 2021 roku w użytkowaniu wieczystym pozostawało 85 nieruchomości, w dzierżawie 15 
nieruchomości lub ich części, w zasobie mienia komunalnego znajdowało się ok. 1 600 
nieruchomości,  funkcjonowało ok. 5 650 numerów porządkowych nieruchomości 

 

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, punkty przedszkolne i szkoła podstawowa. 

W 2021 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. 4 
przedszkola publiczne, 12 przedszkoli niepublicznych, 3 punkty przedszkolne i 1 szkołę 
podstawową.  

Rok szkolny 2020/2021 był trzecim rokiem funkcjonowania ośmioletnich szkół podstawowych 
w związku z wprowadzoną reformą oświaty. Uchwałą Nr XXVII.252.2017 z dnia 6 marca 
2017 roku Rada Miasta Mińsk Mazowiecki dostosowała sieć szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz przekształciła Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. 
Jana Pawła II w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II. Zostały też podjęte 
przez Radę Miasta uchwały stwierdzające przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich 
szkół podstawowych i zespołów szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe. Podejmując 
uchwałę miasto Mińsk Mazowiecki utworzyło ośmioletnie szkoły podstawowe o pełnej 
strukturze organizacyjnej funkcjonujące w jednym budynku. Konieczne jest jednak w latach 
szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 wskazywanie uczniom części oddziałów klas VI ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 i Nr 5 miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w 
Szkole Podstawowej Nr 3.  

W roku szkolnym 2020/2021 trzy 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. 
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Zgodnie z ustawą o systemie oświaty  dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 
lub innej formie wychowania przedszkolnego. Burmistrz Miasta jest obowiązany pisemnie 
wskazać rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego. Obowiązek 
ten Burmistrz Miasta spełnia poprzez wskazanie rodzicom miejsca w przedszkolach 
miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w przypadku wystąpienia 
wolnych miejsc lub w przedszkolach niepublicznych – po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert i wyborze placówek. W naszym mieście zabrakło miejsca dla 16 dzieci 6-
letnich. W dniu 22 kwietnia 2021 roku Burmistrz Miasta ogłosił konkurs ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Dwa przedszkola niepubliczne 
zainteresowane udziałem w konkursie złożyły oferty. W dniu 17 maja 2021 roku Burmistrz 
Miasta powołał Komisję Konkursową do oceny ofert. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu 
ofert nastąpiło 18 maja 2021 roku. Zadanie publiczne zostało zlecone placówce pod nazwą 
Domowe Przedszkole z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej 74. 
Właściciel placówki został zobowiązany 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 został poinformowany 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 2020/2021 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 zakończyła się i wszystkie sześciolatki poszły obowiązkowo do 
pierwszej klasy (poza odroczonymi) została odwrócona. W związku z tym od 1 września 
2016 roku zaistniała konieczność zapewnienia wychowania przedszkolnego dla większej 
liczby grup dzieci. Wprowadzona zmiana tj. utworzenie oddziałów przedszkolnych przy 
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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 2020/2021 na takich samych zasadach organizowane było kształcenie dzieci 
6-letnich. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych cieszą się dużym uznaniem 
wśród rodziców. Nadal jest zauważalna 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 

2014 
(wg 

zameldowania) 

Liczba dzieci w wieku 6 lat faktycznie uczęszczających: 

na 10 godzin na 5 godzin 

w przedszkolach w oddziałach 

przedszkolnych 

w przedszkolach w oddziałach 

przedszkolnych 

prowadzonych 

przez jednostkę 

samorządu 

terytorialnego 

niepublicznych 

i  publicznych 

prowadzonych 

przez osoby 

fizyczne 

w szkołach 

podstawowych 

(w tym oddział w 

Szkole 

Salezjańskiej) 

prowadzonych 

przez jednostkę 

samorządu 

terytorialnego 

w szkołach 

podstawowych 

502 24 151 

(w tym 18 

spoza miasta) 

343 

(w tym 15 

spoza miasta) 

- 58 

(w tym 2 spoza 

miasta) 

Analizując ogólną liczbę uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 
prowadzonych przez miasto na przestrzeni ostatnich sześciu lat można zauważyć, że liczba 
dzieci w przedszkolach stopniowo wzrastała od roku szkolnego 2015/2016, natomiast od 
roku szkolnego 2019/2020 można zaobserwować nieznaczny jej spadek.  Liczba uczniów w 
szkołach podstawowych po wzroście w latach 2013-2016 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. 
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Rok szkolny Przedszkole w tym 

obowiązek rocznego 

przygotowania 

przedszkolnego 

Szkoła 

Podstawowa 

Gimnazjum 

2013/2014 1 118 2 535 1249 
2014/2015 990 2 799 1297 
2015/2016 943 3 043 1302 
2016/2017 1 085 2 778 1313 
2017/2018 1 169 3 205 860 (oddz. gimn. w SP) 
2018/2019 1 196 3 705 420 (oddz. gimn. w SP) 
2019/2020 1 183 3 774 - 
2020/2021 1 171 3 871 - 
2021/2022 1 150 3 933 - 

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli miejskich (jedno 
w zespole) i oddziały przedszkolne w 6 szkołach podstawowych, łącznie 50 oddziałów, do 
których uczęszczało 1171 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 – 172 dzieci, w którym 
znajduje się oddział specjalny i oddział integracyjny, do którego uczęszczało łącznie 24 
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. 

Na terenie miasta jest bardzo rozwinięta sieć placówek niepublicznych, co znacząco 
wpłynęło na stopień zaspokojenia potrzeb na miejsca wychowania przedszkolnego.  
W placówkach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne – 
przedszkolach (16) i punktach przedszkolnych (3) liczba miejsc w roku szkolnym 2020/2021 
wynosiła 1121. Do przedszkoli tych uczęszczało 985 dzieci. Najwięcej dzieci uczęszczało do 
Publicznego Przedszkola „Wesoła Ciuchcia” – 231, przedszkole to dysponowało 250 
miejscami. Drugim w kolejności było Przedszkole Publiczne „Michałek” – 94 dzieci (liczba 
miejsc – 102), a następnie Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” – 84 dzieci (liczba 
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miejsc – 94) i Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” – 81 dzieci (liczba miejsc – 89). 
Najmniej dzieci w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało do Przedszkola Publicznego 
„Kredka” – 22 dzieci (36 miejsc), do Przedszkola Prywatnego „Chatka Puchatka” – 24 (38 
miejsc) i do Przedszkola Niepublicznego Montessori „Delfinek” – 25 (liczba miejsc – 31). W 
przypadku przedszkoli: „Domowe Przedszkole”, „Funny Kids”, „Mali Giganci”, „Nasza 
Akademia”, „TIK-TAK”  i Punktu Przedszkolnego „Domowe Nutki” liczba dzieci 
uczęszczających była równa liczbie dostępnych miejsc. Analizując liczbę wolnych miejsc w 
przedszkolach niepublicznych ogólna liczba miejsc wychowania przedszkolnego jest 
wystarczająca. W trakcie roku szkolnego miejsca te są zajmowane przez dzieci osiągające 
2,5 roku. Wolne miejsca w tych przedszkolach zajmowane są również przez dzieci 
zamieszkałe poza miastem. Jest to liczba około 120 dzieci.  

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie miasta funkcjonowało 6 szkół podstawowych 
prowadzonych przez miasto Mińsk Mazowiecki oraz Miejska Szkoła Artystyczna. Łącznie do 
wszystkich szkół podstawowych w ramach 174 oddziałów uczęszczało 3871 uczniów, a do 
Miejskiej Szkoły Artystycznej w ramach 11 oddziałów 259 uczniów. Średnia liczba uczniów w 
oddziałach szkół podstawowych kształtowała się na poziomie 22 wychowanków. Oddziały 
integracyjne funkcjonowały przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 16 uczniów, Szkole 
Podstawowej Nr 3 – 117 uczniów, Szkole Podstawowej Nr 4 – 36 uczniów, Szkole 
Podstawowej Nr 6 – 124 uczniów. Najwięcej uczniów uczęszczało do Szkoły Podstawowej 
Nr 1 – 735, następnie do Szkoły Podstawowej Nr 2 – 726 i Szkoły Podstawowej Nr 4 – 710, 
zaś najmniej do Szkoły Podstawowej Nr 3 – 498 uczniów (jest to spowodowane 
zakończeniem nauki klas gimnazjalnych i jednocześnie brakiem oddziałów na każdym 
poziomie szkoły podstawowej).   

 
Przedszkola 
2019/2020 

Przedszkola 
2020/2021 

Szkoła 
Podstawowa z 

oddziałami 
rocznego 

przygotowania 
2019/2020 

Szkoła 
Podstawowa z 

oddziałami 
rocznego 

przygotowania 
2020/2021 

Miejska 
Szkoła 

Artystyczna 
2019/2020 

Miejska 
Szkoła 

Artystyczna 
2020/2021 

Liczba uczniów 841 820 4115 4222 257 259 
Liczba 
oddziałów 

37 35 182 189 11 11 

Liczba etatów 
nauczycielskich 

83,15 79,87 439,07 438,87 31,24 30,54 

Liczba etatów 
administracji 

9,17 5,38 28,48 28,12 3,75 3,75 
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Liczba etatów 
obsługi 

67,89 62,25 129,11 125,15 11,25 10,25 

Uczniowie na 
oddział 

22,73 23,43 22,61 22,34 23,36 23,55 

Etaty 
nauczycielskie 
na oddział 

2,25 2,28 2,41 2,32 2,84 2,78 

Uczniowie na 
etat 
nauczycielski 

10,11 10,27 9,37 9,62 8,23 8,48 

Uczniowie na 
etat 
administracji 

91,71 152,42 144,49 150,14 68,53 69,07 

Uczniowie na 
etat obsługi 

12,39 13,17 31,87 33,74 22,84 25,27 

Od 26 października uczniowie klas IV-VIII rozpoczęli naukę w trybie zdalnym. Klasy I-III 
dołączyły do nich 9 listopada. Drugie półrocze roku szkolnego 2020-2021 rozpoczęło się od 
18 stycznia. Do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym wrócili jedynie uczniowie 
klas I-III, natomiast uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach w trybie zdalnym. Od 1 
lutego wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na 
terenie szkoły. Uczniowie klas ósmych wzięli w nich udział w dniach od 17 do 19 marca 2021 
roku. Od 15 marca. uczniowie klas I-III szkół podstawowych mieli zajęcia prowadzone w 
trybie hybrydowym. Dzieci i młodzież ze starszych klas nadal uczyły się zdalnie Od dnia 22 
marca 2021 dla uczniów klas I-III ponownie wprowadzono zajęcia w trybie zdalnym. 
Nauczyciele  realizowali zajęcia w tych oddziałach, wykorzystując metody i techniki 
nauczania na odległość. Od dnia 29 marca 2021 roku również zajęcia dla grup 
przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkole były prowadzone w trybie zdalnym. Od 
19 kwietnia przywrócono stacjonarną działalność przedszkola oraz oddziałów 
przedszkolnych w Szkole, przy zachowaniu wytycznych opracowanych przez MEiN, MZ i 
GIS w sprawie reżimu sanitarnego. Uczniowie klas I-VIII nadal brali udział w zajęciach 
prowadzonych zdalnie zgodnie z tygodniowym planem nauczania. Od 26 kwietnia 2021 roku 
lekcje dla uczniów klas I-III prowadzone były hybrydowo, przy zachowaniu wytycznych 
opracowanych przez MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego. Od 4 maja wszyscy 
uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach prowadzonych stacjonarnie, przy zachowaniu 
wytycznych opracowanych przez MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego. Od 17 maja 
br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przeszli na naukę w tzw. systemie 
hybrydowym (50 proc./50 proc.). Od 31 maja zajęcia dla wszystkich uczniów klas I-VIII 
prowadzone były stacjonarnie, przy zachowaniu wytycznych opracowanych przez MEiN, MZ 
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i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas i zgodnie z tygodniowym planem 
nauczania.  

Analizując przebieg nauczania zdalnego, stwierdzono, że duża liczba uczniów zawsze brała 
udział w zajęciach online. Najczęstszym powodem braku uczestnictwa w lekcjach były 
kłopoty z łączem internetowym. Wszyscy uczniowie posiadali sprzęt niezbędny do 
uczestnictwa w zajęciach (niektórzy korzystali ze sprzętu szkolnego). W tym jakże długim i 
trudnym dla uczniów, szczególnie klas IV-VIII, nauczyciele, wykorzystując metody i techniki 
nauczania na odległość, starali się poprzez dziennik elektroniczny i aplikację Teams, 
Classroom  podtrzymywać komunikację ze swoimi uczniami, wzmacniać relacje między nimi i 
ich wspierać. Dbali o utrzymanie poczucia wspólnoty – na poziomie klasy i szkoły. W czasie 
izolacji społecznej uczniowie byli wspierani przez pedagogów szkolnych i psychologa na 
spotkaniach indywidualnych lub grupowych drogą zdalną. Ponadto uzyskiwali wsparcie w 
przezwyciężaniu pojawiających się problemów i wskazówki do właściwego funkcjonowania 
społecznego w nowej rzeczywistości od swoich wychowawców. Pedagodzy i psycholog 
kierowali do rodziców porcję informacji w formie Poradnika Wychowawczego z dziedziny 
wychowania, rozwoju i wspierania dziecka. Mieli zajęcia z uczniami, na których to 
pokazywali, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.  

Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony od 25 do 27 maja 2021 roku. Każdy 
ósmoklasista pisał egzaminy z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, 
matematyki, języka angielskiego.  

Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu uczniowie opanowali 
wymagania ogólne i szczegółowe określone w wymaganiach egzaminacyjnych. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021  
JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK 

ANGIELSKI 

POLSKA 60 47 66 

MAZOWSZE 64 52 71 

POWIAT MIŃSKI 64 53 71 

MIASTO MIŃSK 

MAZOWIECKI 

66 57 74 

 
stanin Język polski matematyka Język angielski 
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1 najniższy 7-41 9-25 15-35 
2 bardzo niski 42-48 26-31 36-44 
3 niski 49-52 32-36 45-51 
4 niżej średni 53-57 37-41 52-58 
5 średni 58-61 42-47 59-65 SP6 
6 wyżej średni 62--65 SP1, SP3, 

SP4, SP5, SP6 
48-53 SP1, SP3 66-72 SP1, SP4 

7 wysoki 66-69  SP2 54-60 SP2, SP4, 
SP6 

73-79 SP2, SP3 

8 bardzo wysoki 70-74 61–69  SP5 80-88 SP5, 
Salezjanie 

9 najwyższy 75-90 Salezjanie 70–94 Salezjanie 89-100 

W roku szkolnym 2020/2021 w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Mińsk 
Mazowiecki pracowało 544 nauczycieli, z czego ponad 60% to nauczyciele dyplomowani.  
Z nauczycielami z dużym doświadczeniem pracują nauczyciele młodzi, co przy odpowiednim 
kierowaniu pracą przez dyrektora szkoły powinno zapewniać pożądaną, dobrą jakość pracy. 
Warto zwrócić uwagę, zwłaszcza biorąc pod uwagę nałożone liczne zadania w związku z 
regulacjami prawnymi dotyczącymi organizowania i udzielania uczniom w przedszkolach, 
szkołach i placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dużą liczbą uczniów z 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, że uczeń w każdej placówce szkolnej ma 
zapewnioną opiekę specjalistów takich jak: pedagog, psycholog i logopeda w szkołach 
podstawowych i przedszkolach oraz innych specjalistów zatrudnionych do zajęć 
rewalidacyjnych.  

Poziom zatrudnienia  w placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela. 
Placówka Pełnoza-

trudnieni 

Liczba 

osób 

Pełnoza-

trudnieni 

Liczba 

etatów 

Niepełno-

zatrudnieni 

Liczba osób 

Niepełno-

zatrudnieni 

Liczba 

etatów 

Procent 

niepełno-

zatrudnio-

nych 

Liczba 

osób 

Procent 

niepełno-

zatrudnio

-nych 

Liczba 

etatów 

Przedszkole Miejskie 
Nr 1 

9 9 2 0,46 18,18 4,86 

Przedszkole Miejskie 
Nr 2 

7 7 0 0 0 0 
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Przedszkole Miejskie 
Nr 3 

10 10 3 0,64 23,08 6,02 

Przedszkole Miejskie 
Nr 4 

23 23 5 3,67 17,86 13,76 

Przedszkole Miejskie 
Nr 5 

12 12 2 0,59 14,29 4,69 

Przedszkole Miejskie 
Nr 6 

12 12 4 1,54 25 11,37 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 

57 57 14 6,16 19,72 9,75 

Szkoła Podstawowa 
Nr 2 

66 66 13 6,44 16,46 8,89 

Szkoła Podstawowa 
Nr 3 

47 60,74 8 6,26 14,5 9,34 

Szkoła Podstawowa 
Nr 4 

65 73,59 3 0,89 4,41 1,19 

Szkoła Podstawowa 
Nr 5 

50 50 15 7,87 23,08 13,60 

Szkoła Podstawowa 
Nr 6 

71 82,16 11 5,54 13,41 6,32 

Miejska Szkoła 
Artystyczna 

18 18 17 12,54 48,57 41,06 

Razem 447 480,49 97 52,6 17,83 9,87 

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 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,  w roku szkolnym 2019/2020 kwota 1 745 140,57 zł, a w 
roku 2020/2021 kwota 5 707 706,10 zł.  

Przeważająca część wydatków w roku szkolnym 2020/2021 została poniesiona na budowę 
przedszkola miejskiego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1. Część 
przedszkolna została wykonywana  pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły i sali 
gimnastycznej.  Jest to obiekt w części jednokondygnacyjny z ekologicznym tarasem oraz 
świetlikiem oraz  w części dwukondygnacyjny. Budynek połączony jest  łącznikami  z salą 
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gimnastyczną na poziomie I piętra oraz z zapleczem kuchni na poziomie parteru. Po prawej 
stronie od wejścia znajdują się  sale dla dzieci z łazienkami i pomieszczeniami na leżaki. Na 
parterze wykonano 5 sal dla 25 dzieci w tym dwie sale podzielone ścianą składaną. Po lewej 
stronie od wejścia głównego znajduje się część administracyjna, sala 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 ok. 200 dzieci. Obiekt wyposażony  jest w platformę dla 
niepełnosprawnych, dźwig towarowy.  W ramach zadania wykonano instalację 
fotowoltaiczną. Powierzchnia użytkowa budynku przedszkola 1.423,56 m3, kubatura 4.635 
m3. Zadanie realizowane było  w ramach pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Inwestycje i remonty szkolne i przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021 zrealizowane ze 
środków budżetu miasta 

Nazwa 
placówki 

Opis inwestycji i 
remontu 

Koszt  (w zł)  

ogółem 

Koszt (w zł.) 

W roku 
szkolnym 
2020/2021 

Źródła 
finansowania 
inwestycji lub 
remontu 

Zespół 
Szkolno-
Przedszkolny 
Nr 1 

Rewitalizacja 
terenu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 
1 w Mińsku 
Mazowieckim 

6 753 489,03  5 666 790,14  budżet miasta 

Zespół 
Szkolno-
Przedszkolny 
Nr 1 

Modernizacja 
przyłącza 
wodociągowego w 
Szkole 
Podstawowej  
Nr 2 

35 995,96  35 995,96  budżet miasta 
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Szkoła 
Podstawowa  
Nr 3 

Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej wraz z 
budową boiska 
wielofunkcyjnego w 
SP Nr 3 

513 000 4 920 budżet miasta 

RAZEM  7 302 484,99 5 707 706,10  budżet miasta 

Inwestycje w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 polegały na: 
1) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – pobudowaniu lekkiej ścianki działowej z drzwiami z 

ognioodpornego tworzywa w celu wydzielenia pomieszczenia do pracy z dziećmi z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zakupie i montażu obudowy na 
grzejniki w dwóch salach zajęć, zakupie dwóch bujaków na plac zabaw dla dzieci, 

2) w Przedszkolu Miejskim Nr 3 – malowaniu pomieszczeń kuchennych, wykonaniu 
oświetlenia w kuchni przedszkolnej, zakupu taboretu gazowego do kuchni, remontu 
dwóch sal przedszkolnych, 

3) w Przedszkolu Miejskim Nr 4 – wymianie nawierzchni zniszczonego chodnika i 
wykonaniu ścieżki sensorycznej, 

4) w Przedszkolu Miejskim Nr 5 – naprawie sprzętu terenowego na placu zabaw, 
5) w Przedszkolu Miejskim Nr 6 – remoncie kanalizacji odwodnienia zaplecza kuchni 

wraz z remontem posadzek pomieszczenia kuchni i malowaniem magazynu 
żywnościowego, remoncie urządzeń w kuchni, zakupie klimatyzatora 
ewaporacyjnego, zakupie stojaków na rowerki, 

6) w Szkole Podstawowej Nr 1 – remoncie sufitu w łazienkach, przekładaniu parkietu w 
sali lekcyjnej, malowaniu korytarzy i trzech sal lekcyjnych, 

7) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – wykonaniu robot remontowo-budowlanych 
pomieszczeń księgowości, sekretariatu, gabinetu dyrektora, wykonaniu modernizacji 
rozdzielnicy do pieca i aktualizacji dokumentacji powykonawczej elektryki, zakupu 
pieca konwekcyjnego do stołówki, 

8) w Szkole Podstawowej Nr 3 – wykonaniu remontu sali lekcyjnej i gabinetu 
pielęgniarki, remontu podłogi w sali lekcyjnej, remontu dachu świetlicy, 

9) w Szkole Podstawowej Nr 4 – wymianie części urządzeń do monitoringu, malowaniu 
sali lekcyjnej, 

10) w Szkole Podstawowej Nr 5 – wykonaniu robót elektrycznych – montażu lamp, 
wykonaniu naprawy schodów, wykonaniu instalacji oświetleniowej, wymianie drzwi i 
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ułożeniu paneli, remoncie pomieszczenia socjalnego, zaplecza i pomieszczeń 
administracyjnych, 

11) w Szkole Podstawowej Nr 6 – remoncie pomieszczeń administracyjno-biurowych, 
remoncie stołówki szkolnej, 

12) w Miejskiej Szkole Artystycznej – wykonaniu oświetlenia auli wraz z projektem 
powykonawczym. 

Projekt „Torami nowej edukacji” 

Od 2019 rok 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 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:  

a) realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających, 
b) stworzenie zaplecza do nauczania metodą eksperymentu poprzez doposażenie 

pracowni nauk przyrodniczych w szkołach, 
c) zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez 

doposażenie szkół w sprzęt TIK,  
d) zwiększenie kompetencji zawodowych 157 nauczycieli z zakresu włączania narzędzi 

TIK do nauczania przedmiotowego oraz kształtowania umiejętności uniwersalnych u 
uczniów.  

W 2021 roku w ramach projektu prowadzono 1547 godzin zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych z: języka angielskiego, matematyki, przyrody (klasy I-III), nauk 
przyrodniczych – biologii, chemii, geografii, fizyki (klasy IV-VIII) oraz zajęć dla uczniów z 
dysfunkcjami. W ramach zajęć rozwijających przeprowadzono łącznie 3355 godzin: języka 
angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, informatyki, przyrody oraz nauk 
przyrodniczych.  

W 2021 roku szkoły zostały doposażone w sprzęt komputerowy m.in.: tablice interaktywne, 
projektory, tablety, laptopy, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, głośniki, oprogramowanie 
za kwotę 536.903,53 zł. W ramach doposażenia pracowni nauk przyrodniczych do nauczania 
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metodą eksperymentu zostało zakupione laboratorium mobilne do Szkoły Podstawowej Nr 2 
za kwotę 39.100 zł.  

Przy udziale Partnera projektu – Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska prowadzone 
były zajęcia wspierające rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 
uczniów w formie blended learnigu (zajęcia w formie mieszanej - zajęcia stacjonarne i praca 
na mobilnej platformie): kurs rozwijania 6 umiejętności uniwersalnych; zajęcia 
psychoedukacyjne - budowanie zespołów; zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia - Młody 
kreator; zabawy psychoedukacyjne rozwijające odbieranie informacji w sposób rysunkowy i 
obrazkowy, warsztaty CYM (praca z obrazem, rysunkiem i symbolem);  zajęcia z robotyki i 
informatyki z wykorzystaniem klocków LEGO – IROBOT; kurs ICT – obsługa narzędzi 
informatycznych i urządzeń mobilnych do nauki; warsztaty z zakresu zagrożeń w 
cyberprzestrzeni; szkolenie Młody inżynier; trening zapobiegania agresji. Projekt będzie 
realizowany do końca 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 dzień 31.12.2021 roku na terenie miasta funkcjonowało 14 niepublicznych żłobków, zaś 
do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych było wpisanych 15 niepublicznych żłobków, gdyż 
jeden żłobek został wpisany w dniu 29.12.2021 roku, ale swoją działalność rozpoczynał od 
01.01.2022 roku oprócz żłobków w ww. Rejestrze figurował 1 klub dziecięcy. Opiekę nad 
dziećmi sprawowało 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 2021 roku do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych zostały 
wpisane 2 nowe placówki, zaś 1 placówka na swój wniosek została wykreślona. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku żłobki funkcjonujące na terenie miasta 
dysponowały 403 miejscami dla dzieci, a do żłobków zapisanych było 303 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 Niepublicznym Żłobku 
„Maluszkowo” oraz w Żłobku Niepublicznym „Michałek”- 35, a najmniej w Niepublicznym 
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Żłobku Montessori „Delfinek” – 5. 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 rachunek na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki ustaliła dotację celową w kwocie 400 zł na dzieci zamieszkałe w 
mieście Mińsk Mazowiecki. W roku 2021 wysokość tej dotacji nie uległa zmianie.  
Dotacja celowa udzielana była 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 2020 roku 
wypłacone zostało 1 316 000 zł dotacji celowej z budżetu miasta Mińsk Mazowiecki na 
podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce oraz dziennego opiekuna. W roku 2021 kwota 
ta wyniosła 1 475 000 zł i przeznaczona została na żłobki, kluby dziecięce oraz dziennych 
opiekunów. 

Dnia 27 września 2021 roku uchwałą Nr XXXIII.308.2021 Rada Miasta Mińsk Mazowiecki z 
dniem 1.01.2022 roku uchyliła ww. uchwałę Nr XXXVI.339.2017 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 roku i równocześnie podjęła uchwałę w sprawie 
określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny 
pod nazwą „Miński Bon Malucha” (uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 
XXXIII.309.2021 z dnia 27 września 2021 r.).  

C. POMOC SPOŁECZNA 

W 2021 roku plan dochodów i wydatków na realizację zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej prezentował się następująco: 

1) dochody w kwocie 110 459,13 zł. z czego uzyskano 129 393,71 tj. 117,14% planu; 
2) wydatki w kwocie 72 932 251,10 zł., z czego wydatkowano 71 804 319,74 zł. tj. 

98,45% planu. 
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W porównaniu do roku 2020 wysokość dochodu wzrosła o 3 027,27 zł., pozycje wykonane 
wydatków były o 1 876 785,48 zł niższe. 

Liczbę rodzin i osób objętych działaniami systemu pomocy społecznej w Mińsku 
Mazowieckim w roku 2021 przedstawia poniższa tabela. 

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) 

787 596 1 189 

w tym:  

świadczenia pieniężne 

535 522 1 014 

świadczenia niepieniężne 320 235 615 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych bez względu na ich 

rodzaj, formę  

i liczbę 

2 2 4 

Pomoc udzielona w postaci pracy 

socjalnej - ogółem 

X 544 1 120 

 
 

Praca socjalna 

prowadzona w oparciu o: 

Liczba kontraktów socjalnych/ 

projektów socjalnych 

Liczba osób objętych 

kontraktami 

socjalnymi/projektami socjalnymi 

kontrakt socjalny 24 24 
projekt socjalny 9 208 

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, rodziny niepełne oraz alkoholizm.  
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Najpoważniejsze problemy i trudności występujące u klientów korzystających z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia poniższa tabela. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

Ubóstwo 295 507 

Sieroctwo 1 1 
Bezdomność   26 26 
Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym:  
wielodzietność  

65 
28 

300 
147 

Bezrobocie 226 483 
Niepełnosprawność  190 328 
Długotrwała lub ciężka choroba 295 481 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego w tym: 
Rodziny niepełne 
Rodziny wielodzietne 

200 
 

116 
32 

591 
 

343 
172 

Przemoc w rodzinie 16 54 
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 
Alkoholizm 97 136 
Narkomania 7 11 
Trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu  Zakładu Karnego 

29 38 

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

2 4 

Zdarzenie losowe 3 7 
Sytuacja kryzysowa 0 0 
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Świadczenia pieniężne i w naturze przyznawane z pomocy społecznej: 

1. Zasiłek stały 
Zasiłki stałe w 2021 roku otrzymało 125 osób, w tym: 108 to osoby samotnie gospodarujące 
a 17 to osoby pozostające w rodzinie. Ogólna liczba udzielonych świadczeń tego typu 
wyniosła 1 409 na kwotę 690 308 zł., w tym 1 235 świadczeń wypłaconych zostało osobom 
samotnym na kwotę 636 579 zł i 174 wypłaconych osobom w rodzinie na kwotę 53 729 zł. W 
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stosunku do roku 2020 nastąpił spadek wydatków spadek wydatków o 16 329 zł oraz spadek 
liczby beneficjentów o 10 osób. 

2. Zasiłek okresowy 
W 2021 roku 6 osobom wypłacono 22 zasiłki okresowe na kwotę 6.504 zł. Jest to 

spadek w stosunku do roku 2020 o 10.962,00 zł. W stosunku do roku 2020 z tej formy 
pomocy skorzystało 6 osób mniej. 

3. Zasiłek celowy 
W roku 2021 na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 677 051 zł. Ogółem z  tej formy pomocy 
skorzystało 496 rodzin. W stosunku do roku 2020 zmniejszyła się o 24 liczba rodzin 
korzystających z zasiłków celowych, w związku z czym nastąpił także spadek wydatków o 
141 942 zł  

4. Dożywianie 
W ramach programu „Posiłek  w szkole i w domu” w 2021 roku z gorącego posiłku w formie 
obiadu skorzystało 217 dzieci. Na podstawie Uchwały Nr IV.27.2019 w sprawie 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 63 dzieciom, a na podstawie programu osłonowego „Posiłek  w 
szkole i w domu” dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2023 zrealizowano pomoc dla 
3 dzieci. W 2021 roku z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystały także 4 osoby 
dorosłe. W ramach programu z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności skorzystało 2 rodziny, w tym 2 dzieci.  

Ponadto w 2021 roku ze względu na szczególną sytuację w kraju wynikającą  z czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono możliwość żywienia dzieci 
poprzez odbieranie posiłku ze stołówki szkolnej i spożywania go w miejscu zamieszkania. Z 
takiej formy pomocy skorzystało 8 dzieci.  

Łącznie z pomocy skorzystało 289 osób, a wydatki na realizację całego zadania wyniosły 
łącznie 167 946,89 zł. Jest to wzrost wydatków o 35 942,30 zł, a spadek liczby 
świadczeniobiorców o 66 osób w stosunku do 2020 roku. 

5. Kierowanie do domów pomocy społecznej 
W roku 2021 w domach pomocy społecznej przebywało 33 mieszkańców miasta Mińsk 
Mazowiecki. Roczny koszt ich pobytu w placówkach wyniósł 1 144 335 zł. W porównaniu do 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 118 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

roku 2020, z uwagi na zwiększoną liczbę osób potrzebujących wsparcia w formie pobytu w 
DPS, a także zwiększoną opłatę miesięczną za pobyt, koszt wydatków wzrósł o 121 627 zł. 

6. Usługi opiekuńcze 
W 2021 roku usługami opiekuńczymi objęto łącznie 52 mieszkańców miasta na łączną kwotę 
354 968 zł. Jest to spadek wydatków o 22 663 zł w stosunku do roku 2020 oraz wzrost liczby 
świadczeniobiorców o 2 osoby. Usługi opiekuńcze w 2021 roku świadczyło 10 opiekunek  
zatrudnionych w ośrodku, zajmujących się udzielaniem pomocy w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb, zapewnianiem podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacją według wskazań 
lekarza, zapewnianiem kontaktów z otoczeniem. 
W związku z okresem obowiązywania stanu epidemii Covid-19 oraz z wprowadzonymi 
czasowymi obostrzeniami, usługi opiekuńcze w miesiącu styczniu i grudniu 2021 roku były 
świadczone w ograniczonym zakresie, w formie zakupów lub posiłku. Natomiast osoby, które 
wymagały pomocy osoby drugiej były świadczone  
w miejscu zamieszkania. 

7. Sprawienie pogrzebu 
W roku 2021 sprawiono pogrzeb 5 osobom na kwotę 17 890 zł. Jest to wzrost o 2 osoby w 
stosunku do roku 2020 oraz wydatków o 12 097 zł. 

8. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 
W okresie wakacji w 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w pokryciu 
kosztów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W 2021 roku z tej formy pomocy 
skorzystało łącznie 24 dzieci (w tym 5 dzieci bezpłatnie) na kwotę 22 800 zł. Jest to wzrost o 
18 dzieci, a wydatków  o 16 500 zł w stosunku do roku 2020.  

9. Jadłodajnia dla potrzebujących 
W roku 2021 z jadłodajni skorzystało 46 osób, które spożyły łącznie 6 304 posiłki. Jest to 
spadek osób do roku poprzedniego o 1 osobę, liczba wydanych posiłków spadła o 673 w 
stosunku do roku 2020. 
W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz czasowego zawieszenia 
działalności jadłodajni posiłki były odbierane przez osoby uprawnione i spożywane poza 
jadłodajnią. 

10.  Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych 
W ciągu całego 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 20 osób, którym wydano 2 290 
posiłków i zapewniono udział w terapii zajęciowej oraz innych formach aktywności. W 
stosunku do roku 2020 jest to wzrost o 1 059 posiłków przy  takiej samej liczbie osób.  
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Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się Covid-19 
Decyzją Wojewody Mazowieckiego czasowo została zawieszona działalność ośrodków 
wsparcia. Funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych z terenu miasta 
Mińsk Mazowiecki zostało dostosowane do zaistniałych warunków. W okresie styczeń - maj 
2021 roku seniorzy pozostali w domu. Codziennie dowożone były im obiady oraz paczki 
żywnościowe, z których seniorzy przygotowywali śniadanie. Łącznie do domów seniorów 
dowieziono 381 paczek żywnościowych oraz 754 obiady. 

11. Realizacja pracy socjalnej 
W roku 2021 pracą socjalną objęte były 544 rodziny tj. 1 120 osób w tych rodzinach. W 
porównaniu do roku 2020 nastąpił wzrost o 72 rodziny tj. o 93 osoby w rodzinach. 

12. Bezdomność w mieście Mińsk Mazowiecki 
W roku 2021 do schronisk i noclegowni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 
decyzją administracyjną 26 osób. W stosunku do roku 2020 jest to wzrost o 9 osób. Na ten 
cel została wydatkowana kwota 123 173 zł. Jest to wzrost wydatków o 23.886 zł. w 
porównaniu do roku 2020. 

13. Wolontariat 
W Ośrodku działa Wolontariat. W roku 2021 pracę w charakterze wolontariusza świadczyło 7 
osób. Praca świadczona była przy dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 FEAD - 4 osoby oraz przy realizacji Programu „Wspieraj 
Seniora” - 3 osoby.  

14. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 
W roku 2021 wydano 77 decyzji umożliwiających korzystanie z bezpłatnych usług publicznej 
służby zdrowia. Jest to wzrost o 7 decyzji w stosunku do roku 2020. 

15. Stypendia i zasiłki szkolne 
W roku szkolnym 2020/2021 102 uczniom mińskich szkół wypłacono stypendia szkolne na 
łączną kwotę 84 187,32 zł. W stosunku do roku 2020 wypłacono o 18 947,03 zł niższą kwotę 
stypendiów. O 18 osób zmniejszyła się liczba uczniów, którym wypłacane były stypendia.  

16.  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2021 
W ramach programu ośrodek dystrybuował żywność dla 460 osób. Łącznie wydano 2 754 
paczki żywnościowe, o wadze 24 210,96 ton na kwotę 118 641,34zł. Jest to wzrost o 504 
paczki w stosunku do roku 2020. 

17. Konsultacje psychologiczne 
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W 2021 roku dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki świadczona była pomoc 
psychologiczna w miejscu zamieszkania i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Skorzystało z niej 166 osób, którym udzielono 574 konsultacje. Jest to wzrost o 50 osób oraz 
spadek o 69 konsultacji w stosunku do roku 2020. 

18. Zespół Interdyscyplinarny 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021 roku przedstawia tabela: 
Lp. Wyszczególnienie Liczba 

1.  Suma wszystkich aktualnie prowadzonych procedur na dzień 31.12.2021 r. 27 

2.  Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego  13 

3.  Liczba szkoleń Zespołu Interdyscyplinarnego 2 

4.  Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przez przedstawicieli 
poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę w 2020 roku: 

 

Policja 67 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 20 

Oświata 4 

Ochrona zdrowia 1 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 

OGÓŁEM 92 

5.  Liczba Niebieskich Kart A, które zostały założone ponownie w 2021 roku w 
toku trwania tej samej procedury  

9 

6.  Liczba powołanych Grup Roboczych w 2021 roku 70 

7.  Liczba prowadzonych procedur z 2020 roku 31 

8.  Liczba spotkań Grup Roboczych  301 

9.  Liczba zakończonych procedur z 2020 roku 30 

10.  Liczba zakończonych procedur z 2021 roku 65 

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

11 

12.  Osoby, którym zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia 0 
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13.  Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

0 

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

0 

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

1 

19. Działalność Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” 
Klub Integracji Społecznej „Aktywni” działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim od dnia 11 marca 2013 roku na podstawie Uchwały Nr 
XXVII/280/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki. Głównym zadaniem Klubu Integracji 
Społecznej „Aktywni” 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.  
W roku 2021 w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” prowadzone były 
prace społecznie użyteczne. Na podstawie Uchwały Nr XXVI.244.2021 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 18 stycznia 2021 r. przyjęto roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych w 2021 roku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Realizatorem 
działań był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.  
Prace społecznie użyteczne wykonywane były przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie skierowania przez 
Powiatowy Urząd Pracy w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. 
Bezrobotnemu przysługiwało świadczenie w wysokości 9,00 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 Mińsk Mazowiecki w obiektach użyteczności 
publicznej. Osoba bezrobotna jest zobowiązana do wykonywania prac społecznie 
użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez kierownictwo obiektów 
użyteczności publicznej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status 
osoby bezrobotnej w okresie wykonywania prac. 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. Pozwala zbliżyć 
do rynku pracy osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Prace 
społecznie użyteczne dają możliwość kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, jak 
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najlepszego zaprezentowania się na rynku pracy, odnowienia kontaktów społecznych. 
Prace społeczno-użyteczne mają na celu aktywizację oraz motywację osób bezrobotnych 
do podjęcia pracy, a także do prowadzenia regularnego i systematycznego schematu dnia.  

W 2021 roku łącznie do prac społecznie użytecznych zostało skierowanych 16 osób 
bezrobotnych. Z tego 4 osoby podjęły pracę zarobkową. Ostatecznie prace społecznie 
użyteczne zakończyło 15 osób. Wypracowano łącznie 5 597 godzin. 
Prace społecznie użyteczne wykonywane były w okresie od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 
grudnia 2021 roku  w następujących placówkach użyteczności publicznej: 

L.p. Miejsce 
wykonywania 

pracy 

Liczba osób 
bezrobotnyc

h 

Rodzaj wykonywanych prac 

1.  Miejski Dom Kultury 7 Proste prace porządkowe wokół  i 
wewnątrz obiektu, prace pielęgnacyjne i 
nasadzania roślin. 

2.  Muzeum Ziemi 
Mińskiej 

4 Proste prace porządkowe wokół obiektu, 
prace pielęgnacyjne i nasadzania roślin. 

3.  Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji 

2 Proste prace porządkowe wokół  i 
wewnątrz obiektu, prace pielęgnacyjne i 
nasadzania roślin.  

4.  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

3 Proste prace opiekuńcze wobec osób 
samotnych, starszych i 
niepełnosprawnych, pomoc w rodzinach 
otrzymujących świadczenie „Za życiem”. 

Ogólny koszt prac społecznie użytecznych w 2021 roku wyniósł 51 272,10 zł. Koszty 
organizacji prac społecznie użytecznych finansowane były z dwóch źródeł. 60% kwoty 
refundował Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ze środków Funduszu Pracy 
natomiast 40% kosztów stanowił udział miasta. 

W roku 2021 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał łącznie 11 245 decyzji 
administracyjnych. Jest to więcej o 83 decyzje w stosunku do roku 2020.  

W 2021 roku  w ramach realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 
przyznawano:  

1. Dodatki mieszkaniowe 
W 2021 roku naliczono 3 062 dodatki mieszkaniowe na kwotę 673 313 zł, wydano 564 
decyzje. W stosunku do roku 2020 naliczono o 126 dodatków więcej oraz wydatkowano o  
76 379 zł więcej. 
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2. Dodatki energetyczne 
W 2021 roku naliczono 414 dodatków energetycznych na kwotę 5 885 zł, wydano 97 decyzji. 
Jest to wzrost o 18 dodatków oraz wzrost wydatków o 492 zł w stosunku do roku 2020. 

3. Świadczenia rodzinne 
1) Zasiłek rodzinny 

W 2021 roku naliczono 15 396 zasiłków na ogólną kwotę 1 744 557,23 zł (spadek zasiłków o 
2 892 oraz wydatków o kwotę 332 287,39 zł w stosunku do roku 2020) oraz dodatków do 
zasiłku rodzinnego z tytułu: 

a) urodzenia dziecka - naliczono 73 dodatki na kwotę 54 298,29 zł (spadek dodatków o 
18 i spadek wydatków o kwotę 7 604,83 zł w stosunku do roku 2020), 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - naliczono 549 
dodatków na kwotę 208 783,24 zł (spadek dodatków o 64 oraz wydatków o kwotę 27 
687 zł w stosunku do roku 2020). 

c) samotnego wychowywania dziecka - naliczono 972 dodatki na kwotę 181 811,66 zł 
(spadek dodatków o 9 oraz wydatków o kwotę 218,01 zł w stosunku do roku 2020). 

d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - naliczono 926 dodatków na 
kwotę 96 805,79 zł (liczba dodatków spadła o 20, spadek wydatków  o kwotę  
1 252,18 zł w stosunku do  roku 2020). 

e) rozpoczęcia roku szkolnego - naliczono 1 523 dodatków na kwotę 82 831,04 zł 
(spadek dodatków o 228 oraz wydatków o kwotę 21 648,03 zł w stosunku do roku 
2020). 

f) podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - naliczono 240 dodatków 
na kwotę 15 599,99 zł (spadek dodatków o 89 oraz spadek wydatków  
o kwotę 7 590,87 zł w stosunku do roku 2020). 

g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - naliczono 2 628 dodatków na kwotę 
243 289,52 zł (spadek dodatków o 231 oraz wydatków o kwotę 23 378,85 zł w 
stosunku do roku 2020). 

h) świadczenia rodzicielskie – liczba decyzji – 83, naliczono 1 039 świadczenia na 
kwotę 943 698,80 zł. 

i) świadczenie „Za życiem” – liczba decyzji – 4, naliczono – 4 świadczenia na kwotę, na 
kwotę 16 000 zł.  

j) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - naliczono 227 zapomóg na 
kwotę 227 000 zł (spadek o 20 świadczeń oraz spadek wydatków o kwotę 20 000 zł 
w stosunku do roku 2020). 
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k) świadczenie pielęgnacyjne - naliczono 1 814 świadczeń na kwotę 3 569 046,90 zł 
(wzrost świadczeń o 111 oraz wydatków o kwotę 469 255,90 zł w stosunku do roku 
2020). 

l) zasiłek dla opiekuna – w 2021 roku nie naliczono zasiłku (bez zmian w stosunku do 
roku 2020). 

m) specjalny zasiłek opiekuńczy - naliczono 126 zasiłków, na kwotę 76 734,10 zł 
(spadek zasiłków o 60 oraz wydatków o kwotę 38 286,60 zł w stosunku do roku 
2020). 

n) zasiłek pielęgnacyjny - naliczono 8 624 zasiłków na kwotę 1 861 401,97 zł (wzrost 
zasiłków 181 oraz wydatków o kwotę 51 486,59 zł w stosunku do roku 2020). 

Ogółem w sprawach świadczeń rodzinnych wydano 1 351 decyzji. W stosunku do roku 2020 
liczba wydanych decyzji zmniejszyła się o 424. 

4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
W 2021 roku naliczono 3 052 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 300 122 
zł, wydano 281 decyzji. Ponadto, po przeprowadzonych postępowaniach wydano 8 decyzji 
uznających dłużników za uchylających się od płacenia zobowiązań oraz podjęto ogółem 1 
480 działań wobec dłużników alimentacyjnych. Na koniec 2021 roku łączny stan należności 
wraz z odsetkami od dłużników alimentacyjnych wynosił 24 061 028,36 zł, spłacone wraz z 
odsetkami – 5 136 933,09 zł., do spłaty pozostało 18 924 95,27 zł. W powyższych sprawach 
złożono 87 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 209 Kodeksu 
karnego, z czego 20 zostało umorzonych.  

5. Świadczenia wychowawcze 
W 2021 roku wypłacono 103 657 świadczeń wychowawczych dla 9 322 dzieci na łączną kwotę 
51 588 625 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 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. 
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1. Miejska Biblioteka Publiczna 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim jest samorządową instytucją kultury 
utworzoną uchwałą Nr XXVII/188/92 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z dnia 27 
października 1992 roku. Wpisana jest 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. Uzgodnienie zadań 
rzeczowych określono odrębnym dokumentem, zaktualizowanym 18 stycznia 2021 roku. 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. 

W 2021 roku organizacja działalności biblioteki była utrudniona przez trwającą pandemię 
COVID-19, co spowodowało ograniczenia w pracy biblioteki. MBP była zamknięta dla 
użytkownika od 15.03. do 15.04.2021 roku oraz od 8.12. do 12.12.2021 roku. Od 1.09.2021 
roku Biblioteka Główna wróciła do pierwotnych godzin otwarcia dla czytelników 8:00-20:00, a 
także naliczania kar za przetrzymane zbiory. Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, od 
15.06.2021 roku wrócił swobodny dostęp czytelników do regałów oraz zniesiono obowiązek 
kwarantanny zbiorów. Wypożyczanie zbiorów nadal odbywało się z ograniczonym kontaktem 
osobistym - każde stanowisko obsługi czytelnika było zabezpieczone ekranem ochronnym 
oraz zapewnione środkami dezynfekcji. Dzięki zmianie programu bibliotecznego 
wprowadzono możliwość wcześniejszego zamawiania i rezerwacji zbiorów internetowo 
poprzez katalog online.  
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Do 31.05.2021 roku biblioteka nie organizowała stacjonarnie żadnych wydarzeń kulturalnych, 
warsztatów ani zajęć dla dzieci.  

W 2021 roku promocja czytelnictwa i działalność biblioteczna przeniosła się w przestrzeń 
miasta, szczególnie wykorzystując skwer przy bibliotece – Plac Kilińskiego. W plenerze 
odbyły się takie wydarzenia jak Wakacje z Biblioteką , Narodowe Czytanie (czytano 
„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej) z udziałem Starosty i przedstawicieli Powiatu 
Mińskiego oraz Burmistrza Miasta. Aleja Gwiazd Literatury połączona była z Piknikiem 
Czytelniczym z udziałem ogólnopolskich wydawnictw i gwiazdy literatury – p. Wiesława 
Myśliwskiego. Na skwerze Placu Kilińskiego odbywały się także teatrzyki, plenerowa 
czytelnia, spotkanie Klubu Czytelnika, gra terenowa, lepowanie kasztanowców, Dzień 
Dziecka, spacery literackie, Międzynarodowy Dzień Bookcrossingu, Dzień bez samochodu 
oraz 3 duże wystawy zewnętrzne na elewacji budynku poświęcone Konstantemu Laszczce, 
twórczości Wiesława Myśliwskiego oraz społeczności żydowskiej naszego miasta. 
Systematycznie pojawiały się także wystawki tematyczne w oknach biblioteki. Z okazji 600-
lecia miasta biblioteka wzięła udział w projekcie Mińsk na Kółkach, w ramach którego 
pracownicy 6 razy promowali miasto w okolicznych gminach. biblioteka była również obecna 
na Zielonym Pikniku organizowanym przez Urząd Miasta z okazji m.in. otwarcia punktu 
Europe Direct. biblioteka włączyła się w akcję ratowania pomników kultury #JanekProtest 
oraz wspólnie z Muzeum Ziemi Mińskiej zorganizowała wystawę z okazji 600-lecia miasta. 

Działalność edukacyjno-kulturalna była różnorodna, nawet o charakterze ogólnopolskim i 
powiatowym jak Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”. 
W 2021 roku zorganizowano 135 wydarzeń kulturalnych, 74 zajęcia edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży, 4 lekcje biblioteczne oraz szkolenia bibliotekarzy i studenta, praktykanta 
Uniwersytetu Warszawskiego. W sumie liczba uczestników imprez organizowanych przez 
bibliotekę w sposób tradycyjny wyniosła 11 333 osoby. 

Ze wzglądu na pandemię COVID-19, niektóre wydarzenia kulturalne prowadzono w sieci, na 
portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz YouTube. Studio Filmowe „Między 
Półkami” dobrze wpisało się w promocję czytelnictwa biblioteki. Zyskaliśmy kilku młodych 
wolontariuszy, osób chętnych do współpracy i publikacji swoich recenzji. Liczba 
uczestników/wyświetleń imprez organizowanych przez Bibliotekę w formie online wyniosła 4 
990 osób.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników, biblioteka podczas pandemii zmieniła 
program biblioteczny, co pozwoliło na wprowadzenie wielu nowych możliwości i rozwiązań 
zdalnych dla czytelników: rejestracja czytelnika online, zamówienia i rezerwacje przez 
katalog internetowy, intuicyjna wyszukiwarka w katalogu online, szybki dostęp do nowości 
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wydawniczych i przyjazny interfejs. Unowocześniona została strona internetowa biblioteki, 
dostosowana do urządzeń mobilnych. biblioteka poprawiła swój wizerunek w internecie 
również poprzez wizytówkę na Google oraz wirtualny spacer Google Street View.  

Dzięki dotacji celowej Urzędu Miasta, w tygodniu rozpoczynającym wakacje, 2.07.2021 roku 
uruchomiony został Książkomat. Jest to urządzenie samoobsługowe, bezkontaktowe i 
całodobowe. Cieszy się ogromnym powodzeniem i daje możliwość zachowania ciągłości 
pracy w podstawowej działalności bibliotecznej. Do końca roku 2021, czyli przez 6 miesięcy 
funkcjonowania, Książkomat obsłużył 3 210 czytelników, wypożyczeń było 3 152, podobnie 
jak zwrotów - 3 255. Zyskaliśmy nowe miejsce swojej działalności i nowych czytelników. 

Zakupiono drukarki paragonowe, rezygnując z papierowych potwierdzeń wpłat za 
przetrzymane zbiory. Zakupiono dwa czytniki kodów kreskowych dostosowanych do 
urządzeń mobilnych oraz skaner OpticBook. Zakupiono 27 zestawów komputerowych wraz z 
oprogramowaniem MS Office 2019, szczególnie dzięki pozyskanej dotacji zewnętrznej PSE. 
Uruchomiono Domenę wewnętrzną dla wszystkich komputerów w sieci, zgodnie z 
wymaganiami RODO. We współpracy z IODO zaktualizowano nowe zobowiązanie przy 
rejestracji czytelnika. Zakupiono nowy projektor i rzutnik na salę konferencyjną. 

W ramach promocji i unowocześnienia wizerunku biblioteki zakupiony został rower towarowy 
do promocji czytelnictwa w przestrzeni miasta. Zakupiono również wrzutnię do zwrotu 
książek dla Filii nr 2, a także szafki depozytowe dla czytelników w holu biblioteki. 
Uruchomiono Backup danych z komputerów pracowniczych na serwerze Synology. 
Dostosowano kserokopiarkę w czytelni dla pracowników zgodnie z RODO, poprawiono 
funkcjonowanie sieci komputerowej poprzez wymianę urządzeń (Switch) oraz podłączenia 
ich do światłowodów, wymieniono telefony na urządzenia VOIP-owe; zakupiono do Filii 
urządzenie wielofunkcyjne do pracy w istniejącej sieci komputerowej. Podłączono Filię do 
domeny wewnętrznej biblioteki. Podczas trwającej pandemii niezbędny okazał się zakup 
mobilnego głośnika na wydarzenia plenerowe oraz mikrofony krawatowe. 

Utrzymano zdalny, nieograniczony dostęp do książek elektronicznych e-booków i 
audiobooków z oferty LEGIMI z Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek Publicznych 
Województwa Mazowieckiego (60 kodów miesięcznie), a także bezpłatny dostęp do nauki 
języków obcych na platformie zewnętrznej dla dorosłych i dzieci - LERNI FunMedia (97 
kodów). Do 31.08.2021 roku Czytelnicy mogli skorzystać również z internetowej czytelni 
naukowej, szczególnie książek akademickich - IBUK LIBRA (135 kodów). 
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W 2021 roku liczba zarejestrowanych czytelników biblioteki wzrosła, wynosiła 11 578 osób, 
liczba wypożyczonych książek to 110 000 woluminów, a zbiorów specjalnych (filmów  
i audiobooków) 5 089 wol. Ogólna liczba wejść do biblioteki i filii w 2021 roku wynosiła 
190 086, to jest o 22 040 osób więcej niż w poprzednim roku. 

Liczba osób korzystających z biblioteki w latach 2020/2021 

Wybrane zestawienie 2020 2021 Różnica 

Czytelnicy 10 516 11 578 + 1062 

Wypożyczenia książek 101 228 110 000 + 8 772 

Wypożyczenia zbiorów 
specjalnych 

4 596 5 089 + 615 

Zakup książek 5 035 5 650 + 615 

Odwiedziny 168 046 190 086 + 22 040 

Czytelnicy 2020/2021 

Biblioteka Czytelnicy 2020 Czytelnicy 2021 Różnica 

Wypożyczalnia 4 919 5 578 + 659 

Oddział dla Dzieci 3291 3 645 + 354 

Czytelnia 1 537 1 502 - 35 

Filia nr 2 769 853 + 84 

Ogółem 10 516 11 578 + 1 062 

Wypożyczenia 2020/2021 

Biblioteka Wypożyczenia 2020 Wypożyczenia 2021 Różnica 

Wypożyczalnia 61 825 60 322 - 1503 

Oddział dla Dzieci 27 505 34 437 + 6932 
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Biblioteka Wypożyczenia 2020 Wypożyczenia 2021 Różnica 

Czytelnia 183 3 000 + 2817 

Filia 11 715 12 241 + 526 

Ogółem 101 228 110 000 + 8772 

W 2021 roku księgozbiór biblioteki powiększył się o 6 136 książek i 459 zbiorów specjalnych 
(audiobooki, filmy, rękopisy). Wartość nabytków wyniosła ogółem 16 5436,66 zł. Wskaźnik 
zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 14,69%. 

Miejska Biblioteka Publiczna pełniąca też zadania biblioteki powiatowej gromadzi zbiory o 
profilu  ogólnym. Są to książki oraz zbiory specjalne (m. in. audiobooki, filmy, płyty 
muzyczne, dokumenty elektroniczne, zbiory kartograficzne, rękopisy). Czytelnicy biblioteki 
mają możliwość skorzystania z dostępu do e-booków i audiobooków na platformach Legimi, 
Ibuk Libra i testowo EmpikGO. 

Biblioteka oferuje również dostęp do systemu wypożyczeń cyfrowych Academica  
zarządzanego przez Bibliotekę Narodową.  Dezyderaty czytelników,  potrzeby lokalnego 
środowiska  (typ szkół, bliskość ośrodków akademickich, wymagania przedsiębiorców, usługi 
informacyjne, edukacyjne i rozrywkowe dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego oraz 
powiatu mińskiego). Zasadnicza część zbiorów bibliotecznych to literatura piękna dla 
czytelników dorosłych, dzieci i młodzieży. W bibliotece znajdują się także publikacje 
popularnonaukowe i naukowe, które służą samokształceniu. Powiększany jest też 
księgozbiór obcojęzyczny. W 2021 roku zakupiono książki w języku rosyjskim, ukraińskim i 
białoruskim.  MBP systematycznie uzupełnia swój księgozbiór w nowości wydawnicze. 
Zasadniczy trzon zbiorów drukowanych to literatura piękna. Zbiory wzbogacono również w 
publikacje popularnonaukowe z zakresu medycyny, psychologii, wychowania, historii, 
polityki, ekonomii, informatyki, religioznawstwa. Zakupiono też książki Wiesława 
Myśliwskiego – laureata VII edycji Alei Gwiazd Literatury. Księgozbiór uzupełniono w książki 
uhonorowane w 2021 roku nagrodami literackimi. 

Zbiory Czytelni Regionalnej wzbogacone zostały głównie w drodze darów w publikacje 
dotyczące Mińska Mazowieckiego i  Ziemi Mińskiej. W 2021 roku pojawiły się w bibliotece 
nowe tytuły mińskich autorów (Beata i Julek Paszkowscy „Niedziela w Zuzeli. Śladami Stefka 
Wyszyńskiego”, Mariusz Kulma „ Wkrętośrubek. W poszukiwaniu szczęścia”, Paula Er 
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„Kształt dźwięku”, Magdalena Bernat-Protaziuk „ Mińsk mi się śni. Wiersze dla dzieci”, 
Bartłomiej Baranowski „Ania, klechdy i wielomrok”).  

Biblioteka współpracuje z 12 innymi bibliotekami publicznymi powiatu mińskiego. W 2021 
roku przekazano 14 publikacji o charakterze regionalnym od lokalnych wydawców oraz 8 
tytułów wydawnictw ciągłych we współpracy z Urzędem Gminy i innymi instytucjami. 
Zbierane przez instruktora dostarczane są do czytelni regionalnej MBP w Mińsku 
Mazowieckim. 

Miejska Biblioteka Publiczna otacza szczególną troską młodych czytelników. Do 
księgozbioru Oddziału dla Dzieci trafiły poszukiwane przez dzieci i młodzież tytuły. 

W 2021 roku przygotowano także protokoły zwrotu książek będących depozytami Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Sprawdzono też i przygotowano protokół depozytu płyt 
analogowych dla Mińskiego Towarzystwa Muzycznego. 

Biblioteka ciągle poszerza ofertę dla Czytelników z dysfunkcjami wzroku, którzy mają 
możliwość korzystania z książek wydanych dużym drukiem, audiobooków i filmów DVD z 
audiodeskrypcją. W 2021 roku zakupiono 47 książek z serii WielkieLitery.pl, 260 
audiobooków i 7 filmów DVD z audiodeskrypcją. 

Od drugiego kwartału 2021 roku MBP rozpoczęła pracę w zintegrowanym systemie 
bibliotecznym Sowa Sokrates. Nowy system oferuje zautomatyzowanie wielu procesów 
bibliotecznych, w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – od złożenia zamówienia, 
poprzez opracowanie zbiorów z wykorzystaniem kartotek haseł wzorcowych biblioteki 
Narodowej, pobieranie faktur, tworzenie dowodów wpływu, pobieranie okładek, ewidencję z 
automatycznym nadawaniem numerów inwentarzowych, generowanie ksiąg 
inwentarzowych, rejestrów przybytków, aż po zgłaszanie zbiorów  do ubytkowania, 
ubytkowanie z automatycznym nadawaniem numerów ubytków i automatyczną denominacją 
wartości protokołów ubytków. 

Wszystkie zbiory zainwentaryzowane biblioteka ma opracowane w systemie informatycznym. 
Po konwersji rekordów bibliograficznych z systemu KOHA do Systemu SOWA SOKRATES 
baza liczy  128 860 rekordów bibliograficznych i 278 018 egzemplarzy. W 2021 roku 
wprowadzono do niej 6 595 numerów  inwentarzowych.   

W 2021 roku biblioteka aktywizowała grupy wykluczone i zagrożone wykluczeniem 
społecznym poprzez szereg wielu różnorodnych propozycji: edukacyjne wizyty u seniorów, 
warsztaty komputerowe z Latarnikiem Polski Cyfrowej, internetowe zajęcia dla seniorów, 
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seanse filmowe z audiodeskrypcją tzw. „Kinoteka dla Niewidomych”, spotkania 
Niewidomych, Spotkania osób Głuchych i z niepełnosprawnością słuchu „Co możemy dla 
Was zrobić?”. Zapobiegając wykluczeniu biblioteka wspierała osoby ze szczególnymi 
potrzebami, osoby starsze i niepełnosprawne. W 2021 roku, z uwagi na pandemię, w 
ograniczonym zakresie biblioteka kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami 
wspierającymi osoby niepełnosprawne lub zajmujące się nimi zawodowo: 

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 (115 udostępnionych książek). 

2. Polski Związek Niewidomych posiada swoje Koło w Mińsku Mazowieckim, dla których 
biblioteka organizowała seanse filmowe z audiodeskrypcją tzw.: „Kinoteka dla 
Niewidomych” (12 spotkań, 77 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 (aktywne 
uczestnictwo w warsztatach manualnych i komputerowych, udział spotkaniach 
autorskich oraz użyczanie sali konferencyjnej i sprzętu na prelekcje i integrację 
rozpoczynającą rok akademicki). 

4. Współpraca biblioteki z seniorami dwóch placówek w Mińsku Mazowieckim: 
Dziennego Domu Opieki Caritas oraz Dziennego Domu Opieki Medycznej.  
Spotkania pracowników Czytelni MBP z seniorami odbywały się stacjonarnie w 
placówce biblioteki oraz poza nią, zawsze o określonej tematyce -  wspólne 
czytanie, rozmowy, warsztaty manualne, gry towarzyskie, itp. (10 spotkań, 125 
uczestników). 

W dniach 4-15.01.2021 roku w Oddziale dla Dzieci MBP miały miejsce warsztaty 
edukacyjno-rekreacyjne w ramach zimowych Ferii w Bibliotece, które odbyły się online. 
Zorganizowaliśmy 13 wydarzeń, których liczba wyświetleń wynosiła 3 500. W ramach 
programu biblioteka Realizacje zadania, w wysokości 2 000 zł. dofinansowała Miejskiej 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W okresie letnim (od lipca do sierpnia 2021 roku) biblioteka przeprowadziła cykl zajęć 
rekreacyjnych i wydarzeń kulturalnych promujących zdrowy i bezpieczny styl życia w ramach 
alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, uwzględniając 
działania profilaktyczno - wychowawcze. Grupą docelową były dzieci i młodzież 13-17 lat z 
terenu miasta Mińsk Mazowiecki, szczególnie czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
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Odbyło się 9. różnych wydarzeń plenerowych i stacjonarnych powtarzanych kilkakrotnie, w 
sumie 51 spotkań, z których skorzystało 1222 osoby. Na ten cel otrzymano dotację w 
wysokości 12 900 zł.  

W 2021 roku biblioteka otrzymała dotację w wysokości 27 500 zł (27 204 zł na książki i 296 
zł na zbiory specjalne) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025. Zakupiono 1 101 książek i 15 zbiorów specjalnych. biblioteka pozyskała również 
środki finansowe za sponsoring z Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) na zakup 
komputerów i rzutnika o łącznej wartości 19 700 zł. 

Punkt Informacji Turystycznej działa w bibliotece od 2015 roku. Cieszy się zainteresowaniem 
zarówno mińszczan jak i turystów spoza miasta, powiatu, a nawet z zagranicy.  W 2021 roku 
ze względu na stan pandemii, 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 były materiały informacyjne: plany 
miasta i ulotki dotyczące 600-lecia miasta i powiatu mińskiego jako Stolicy Kultury 
Mazowsza. 

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, nakładającą na instytucje publiczne szereg obowiązków 
związanych z zapewnieniem ułatwień osobom niepełnosprawnym w 2021 roku na stronie 
internetowej biblioteki została zaktualizowana deklaracja dostępności, która opisuje bieżący 
stan instytucji. Zarządzeniem Dyrektora 9/2021 wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. 
poszczególnych dostępności. 
Zgodnie z Ustawą i przystosowaniem placówki, zakupiony został przycisk zewnętrzny CALL- 
HEAR do wezwania pracownika przed budynek oraz zamontowany został moduł informacji 
głosowej w windzie. Wymienione zostało również oznakowanie na drzwiach szklanych 
wyróżnione kolorami działów. Na głównej stronie internetowej biblioteki umieszczony został 
komunikat w języku migowym o dostępności z zaproszeniem i opisem miejsca im 
przyjaznego.  

W 2021 roku dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania budynku biblioteki 
przeprowadzono niezbędne przeglądy i prace remontowe m.in.: przegląd instalacji 
przeciwpożarowych oraz instalacji oddymiania klatki schodowej; wymiana uszkodzonych 
lamp oświetlenia ewakuacyjnego oraz niesprawnych lamp w pomieszczeniach MBP. 
Wykonano przeglądy budowlane budynku i badanie UDT dźwigu osobowego. Odnowiono 
powłoki malarskie w pomieszczeniach: księgowość, działu gromadzenia, instruktora ds. 
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bibliotek w powiecie, holu. Budynek jest chroniony całodobowo przez firmę ochroniarską 
SERIS KONSALNET SECURITY. Budynek objęty jest systemem monitoringu, który wymaga 
modernizacji. 

W 2021 roku w zakresie poprawy stanu infrastruktury przeprowadzono kilka modernizacji i 
zakupu wyposażenia MBP. Dzięki dwóm dotacjom celowym z Urzędu Miasta udało się 
wymienić instalację klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i UPS (25 000 zł), a także 
zakupić Książkomat - urządzenie niezbędne do podstawowej działalności biblioteki w czasie 
pandemii (160 000 zł). W ciągu pół roku okazało się, że należało zakupić również 
zadaszenie do Książkomatu. Sukcesywnie uzupełniane było wyposażenie meblowe i 
biurowe dla poszczególnych działów. Zakupiono baterię kompensacyjną mocy biernej 
oddanej. Na elewacji budynku wykonany został stelaż do ekspozycji większych wystaw 
zewnętrznych.  

2. Miejski Dom Kultury 

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim posiada osobowość prawną i działa na 
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz zgodnie ze statutem nadanym przez Radę 
Miasta Mińsk Mazowiecki Uchwałą Nr XVIII/153/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. 

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 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 oraz dorosłych - w ramach rozwoju osobistego i 
efektywnego spędzania wolnego czasu; organizację konkursów i przeglądów (recytatorskich, 
teatralnych, muzycznych) mających na celu popularyzację danej dziedziny sztuki oraz 
wyłonienie i promowanie talentów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; prowadzenie i 
organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i teatralnych; współdziałanie i 
wspieranie innych instytucji kultury, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych oraz 
organów władz publicznych, zajmujących się działalnością kulturalną w ramach 
współorganizacji ważnych przedsięwzięć kulturalnych. 

W ramach wypełniania zadań statutowych Miejski Dom Kultury zajmuje się również 
działalnością administracyjno - gospodarczą polegającą na zarządzaniu Pałacem wraz 
z mieniem.  
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Od czerwca 2021 roku w Miejskim Domu Kultury znajduje się Centrum Młodzieżowe 
„Międzyczas”. Jest to inicjatywa młodzieżowa realizowana w ramach budżetu 
obywatelskiego. To miejsce spotkań stworzone dla młodzieży oraz przez nią współtworzone. 
Odbywają się tam warsztaty, spotkania, ale przede wszystkim młodzież może spędzać tam 
czas wedle własnego uznania – grając, czytając, dyskutując.  

Na działalność Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim w roku 2021 miała wpływ 
pandemia COVID-19. Wprowadzony w listopadzie 2020 roku ponowny lockdown 
uniemożliwił prowadzenie stacjonarnej działalności kulturalnej i artystycznej do końca 
kwietnia 2021 roku.  
Zawieszone zostały zajęcia: baletowe, pałacowy teatr dziecięcy, plastyka dla dzieci 
młodzieży, rysunek i malarstwo, szachy, wokalne, fitness, joga, robotyka, taneczne. 
Warsztaty zostały wznowione dopiero w październiku 2021 roku  

Przez pierwsze cztery miesiące roku 2021 wydarzenia kulturalne odbywały się w formule 
online. Doświadczenie z roku 2020 umożliwiło sprawne i elastyczne dostosowanie oferty. 
Głównym miejscem organizowania wydarzeń stał się fanpage Miejskiego Domu Kultury 
(@mdkmmz), na którym od stycznia do kwietnia odbyły się emisje: ferii zimowych (przez 10 
dni odbyły się warsztaty, spektakl oraz turniej Minecrafta), 4 spotkania–wykłady, 5 
koncertów, 5 spektakli oraz 12 warsztatów.  

Powolne luzowanie obostrzeń w maju 2021 roku umożliwiło organizowanie wydarzeń z 
udziałem publiczności. Odbywały się one zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym 
momencie wytycznymi sanitarnymi.Było to ważne w kontekście trwających obchodów 600 - 
lecia Mińska Mazowieckiego. W związku z jubileuszem MDK organizował samodzielnie bądź 
we współpracy w innymi jednostkami następujące wydarzenia: „Aż tu nagle…!” – mapping, 
odsłonięcie pomnika Piotra Skrzyneckiego, 3 spektakle plenerowe w ramach Mazowieckiego 
Tryptyku Teatralnego, potańcówka międzypokoleniowa z DJ Wiką, koncert „W pamięci 
naszej – ta pieśń” w ramach Mińskiego Dnia Wolności, Festiwal M4M – Mińszczanie dla 
muzyki, muzyka dla Mińszczan. 

Wydarzenia cykliczne zorganizowane przez MDK w 2021 roku: 

1. PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA 
Piknik z okazji Dnia Dziecka był pierwszym dużym wydarzeniem plenerowym po przerwie 
związanej z pandemią. Przez cały dzień odbywały się wydarzenia artystyczne skierowane do 
dzieci i młodzieży. Były to: przedstawienie muzyczne „Mistrzowie Maluchom – czyli jak 
Lutosławski ożywił wiersze Tuwima”, pokazy iluzji i baniek mydlanych, etiuda pantomimiczna, 
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pokaz akrobatyczno – cyrkowy, warsztaty cyrkowe, pokaz trików we freestylu z warsztatami, 
spektakl „Mama bohatera” oraz koncert Viki Gabor.  

2. LETNIE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-REKREACYJNE  
Wakacje w Pałacu (12 - 16 lipca) odbyły się pod nazwą „Wakacyjna przygoda z historią w 
Pałacu”. Było to pięć dni czterogodzinnych warsztatów dla dzieci nawiązujących do 600 
letniej historii Mińska Mazowieckiego.  

3. WAKACYJNE CYKLE: 
a) Kino plenerowe - 8 projekcji filmowych; 
b) Scena dziecięca - 2 spektakle, 2 koncerty; 
c) Scena plenerowa - 5 koncertów; 
d) Park Handlowy Aleja - wyprzedaż garażowa i antykwaryczna - 4 spotkania; 
e) joga w plenerze - 5 zajęć. 
4. FESTIWAL HIMILSBACHA  

W dnia -12 wrzesnia 2021 roku, po raz 13. odbył się pięciodniowy Festiwal, łączący różne 
dziedziny sztuki. Zorganizowane zostały: 

a) warsztaty aktorskie z Janem Grządzielą dla młodzieży i dorosłych,  
b) wystawa ceramiki Iwony Tomusiak, 
c) warsztaty ceramiki, 
d) spektakl Multivisual, 
e) warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży – portret Jana Himilsbacha, 
f) spotkanie autorskie nt. książki „Mikrotyki” – Paweł Sołtys i Paweł Goźliński,  
g) koncert Pablopavo i Ludziki, 
h) koncert WaluśKraksaKryzys, 
i) wręczenie nagrody Monidło 
j) koncert Joanny Kołaczkowskiej, 
k) pokazy Festiwalu Grand Off 2021 – Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata, 
l) spektakl „Skarb wdowy Schadenfreude” w wyk. Teatru Modrzejewskiej z Legnicy. 

Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa plakatów autora grafiki festiwalowej Alana Kamińskiego, 
wystawa plansz – komiksy Himilsbach – galeria Polish Comic Art. Oraz zlot food trucków 
Żarciowozy 

5. FESTIWAL PIOTRA SKRZYNECKIEGO 
Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią powróciło wielkie święto sztuki. W ramach 12. 
Festiwalu odbyły się: 

a) warsztaty z  krótkimi formami literackimi I warsztaty kreatywnego pisania z Loesje,  
b) spektakl „Sekret panny Kazimiery” Beata Malczewska, 
c) koncert “Cohen i kobiety kameralnie” - Lipnicka, Kukulska, Damięcka, 
d) recital „Intymne” Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, 
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e) Przegląd Piosenki Poetyckiej im. Piotra Skrzyneckiego, 
f) recital kabaretowy Artura Andrusa, 
g) gra miejska z Loesje, 
h) koncert galowy Piwnicy pod Baranami.  

Ponadto oprócz wymienionych odbyło się: 8 koncertów; 9 spektakli, (w tym 3 dla dzieci); 15 
warsztatów artystycznych rodzinnych i dla dorosłych; 9 projekcji w ramach Kina 
kameralnego;12 projekcji filmów dla dzieci i młodzieży w ramach Nowych Horyzontów 
Edukacji Filmowej; Weekend z Lemem.  

W 2021 roku MDK pozyskał środki pozabudżetowe w ramach: sponsoringu - 80 000 zł, 
dofinansowania - 61 500 zł, darowizny 60 000 zł, dofinansowania Narodowego Centrum 
Kultury - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi 
Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z 
e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów 
podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej” dotycząca realizacji projektu systemowego pn. Konwersja 
cyfrowa domów kultury: 129 400 zł; dofinansowania Województwa Mazowieckiego - 
przedsięwzięcie społeczno-kulturalne pn.: „Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Województwa 
Mazowieckiego: 112 899,04 zł 

Zestawienie wydarzeń kulturalnych 2021 roku, których głównym organizatorem był Miejski 
Dom Kultury 

STAŁE WARSZTATY Data Frekwencja 

BALET październik - grudzień 242 

DJ MASTER  październik 4 

FITNESS październik - grudzień 54 

GIMNASTYKA SŁOWIAŃSKA październik 20 

CERAMIKA październik - grudzień 130 

RYSUNEK I MALARSTWO październik - grudzień 165 

PAŁACOWY TEATR DZIECIĘCY październik 22 

PLASTYKA - DZIECI październik - grudzień 190 
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PLASTYKA - MŁODZIEŻ październik - grudzień 84 

SZACHY październik - grudzień 198 

TANIEC WSPÓŁCZESNY I JAZZOWY  październik - grudzień 176 

WOKAL BEZ TAJEMNIC październik - grudzień 77 

Próby i spotkania amatorskiej grupy teatralnej Teatr 
po Godzinach  

wrzesień - grudzień 112 

Udostępnienia sal na organizację wydarzeń przez 
placówki oświatowe i organizacje społeczne 

styczeń-grudzień 2 010 

STYCZEŃ działalność kulturalna w formie online Data Frekwencja 

Ferie w Pałacu- warsztaty dla dzieci i młodzieży 4 - 15 10 862 

Rozmowy w koronie - Ewa Woydyłło - spotkanie 5, 12, 19 3 360 

Posłuchaj - koncert 23 2 436 

Teatr amatorski - spektakl 30 1 035 

LUTY-działalność kulturalna w formie online Data Frekwencja 

Makramowy kwietnik - warsztaty 6 2 203 

Rozmowy w koronie - Paweł Holas - spotkanie 9, 16, 23 2 702 

Brzydkie kaczątko - spektakl dla dzieci 14 912 

Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży 20 792 

Kabaret Kici Koci - monodram 21 1 115 

Gniewomir Tomczyk - koncert 27 3 101 

MARZEC działalność kulturalna w formie online Data Frekwencja 

Wiosenne szlifowanie formy - warsztaty fitness 5, 12, 19, 26 2 876 

Teatralna bawialnia - warsztaty teatralne dla dzieci i 
młodzieży 

6 968 

Śladami kobiety - koncert 8 1 064 
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Zakochany miś - spektakl dla dzieci 14 1 825 

Jak się wszystko dziwnie plecie - spektakl  16 920 

Od ziarenka do espresso - warsztaty baristyczne 27 1 442 

KWIECIEŃ - działalność kulturalna w formie online Data Frekwencja 

Wielkanocny wianek - warsztaty 1 827 

Pies Mazowiecki - premiera teledysku 7 3 993 

Stąd nasz ród - warsztaty genealogiczne 8, 15 2 988 

Backhand Slap - koncert 23 1 900 

Wspaniała skóra na wiosnę - 4251 24 4 251 

MAJ -  działalność kulturalna w formie online i 
stacjonarnej 

Data Frekwencja 

Muzyka końca lata - koncert online 9 22 134 

Stąd nasz ród - warsztaty genealogiczne online 13, 27 803 

W to mi graj - spektakl dla dzieci 16 150 

Zmysł powiększenia - wystawa fotografii 18 100 

Wiosenny makeup - warsztaty online 22 6 380 

Czy modna pani powinna rodzić - spektakl  23 400 

Aż tu nagle…! -mapping 29 2 000 

Odsłonięcie pomnika Piotra Skrzyneckiego  30 200 

CZERWIEC Data Frekwencja 

Dzień Dziecka - piknik 1 3 000 

Mały jubiler - warsztaty 5 15 

Palm Springs - kino kameralne 5 25 
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Moja Nina - spektakl 6 21 

Stąd nasz ród - warsztaty genealogiczne online 10, 24 1 222 

Słudzy - kino kameralne 11 6 

Grzegorzowi Siekyrze rodacy - happening i premiera 
komiksu 

12 30 

Słowianie - widowisko plenerowe  19 1 500 

Na rauszu - kino kameralne 20 61 

Pietrzyk/Świątek/Waszkiewicz - koncert 25 50 

Papierowy kolaż - warsztaty 26 3 

Portret kobiety w ogniu - kino kameralne 26 16 

LIPIEC  Data Frekwencja 

Food Truck Festival 2 - 4 5 000 

Toni Erdmann - wakacyjne kino plenerowe 3 30 

Hotel dla pszczół - warsztaty  4 40 

Kobiecym głowem na dwa serca - wakacyjna scena 
plenerowa - koncert 

4 150 

Skarb - wakacyjne kino plenerowe 9 70 

Potańcówka międzypokoleniowa  10 500 

Park Handlowy Aleja - wyprzedaż garażowa i 
antykwaryczna  

11, 25 600 

Etui na telefon - warsztaty 11 40 

Gary Moore Tribute Band - wakacyjna scena 
plenerowa - koncert 

11 150 

Wakacje w Pałacu 12 - 16 105 

Zagubieni - wakacyjne kino plenerowe 17 40 
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Opowieści wagantów - wakacyjna scena dziecięca - 
spektakl 

18 150 

Tomek "Kowal" Kowalewski Jeszcze wiatr odmieni się 
- wakacyjna scena plenerowa - koncert 

18 300 

Martwe wody - wakacyjne kino plenerowe 24 40 

W krainie Brzechwy i Tuwima - wakacyjna scena 
dziecięca - koncert 

25 150 

Co niedziela gra kapela - wakacyjna scena plenerowa 
- koncert 

25 500 

Arab Blues - wakacyjne kino plenerowe 31 40 

SIERPIEŃ Data Frekwencja 

W pamięci naszej - ta pieśń - koncert  1 500 

Bogumiła Delimata - malarstwo - wystawa 2 450 

Joga w plenerze 2, 9, 16, 23, 30 150 

Tam gdzieś musi być niebo - wakacyjne kino 
plenerowe 

6 40 

Park Handlowy Aleja - wyprzedaż garażowa i 
antykwaryczna  

8, 22 600 

Koty trzy - wakacyjna scena dziecięca - spektakl 8 150 

Teraźniejszość - widowisko plenerowe 8 600 

Deerskin - wakacyjne kino plenerowe 13 40 

(łan)slow day - festiwal  14 1 500 

Klasa czarodziejów - po marzenia - wakacyjna scena 
dziecięca - widowisko plenerowe 

15 400 

Maki i chłopaki - 15 lecie działalności - koncert  15 300 

Szczęśliwy Lazzaro - wakacyjne kino plenerowe 20 40 

Lalka baletnica - warsztaty 21 40 
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79. Rocznica likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim 
- koncert i wystawa  

22 600 

M4M - Mińszczanie dla muzyki, muzyka dla 
mińszczan  

27 - 29 4 500 

WRZESIEŃ Data Frekwencja 

Przyszłość - widowisko plenerowe 4 200 

XIII Festiwal Himilsbacha 8 - 12 8 410 

Reed Connection - koncert 19 60 

Teatralny weekend - widowiska plenerowe 24 - 26 1 500 

Dziadek do orzechów - spektakl dla dzieci 26 100 

PAŹDZIERNIK Data Frekwencja 

Melodie dla Anny - koncert 1 150 

Trumba Ensemble - koncert multimedialny 2 600 

Skąd nasz ród? - warsztaty genealogiczne 7, 21 22 

Stand up Maciej Adamczyk 8 69 

Sweat - kino kameralne 9 14 

Pchła Szachrajka - spektakl dla dzieci 10 112 

Projekcje kinowe dla szkół w ramach projektu Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej 

11, 13, 19 188 

Flamenco - warsztaty 16 - 17 14 

Iluzoryczne światy - wystawa 21 70 

Jesienne witraże - warsztaty 23 21 

Ludzki głos - kino kameralne 23 17 

Koncert klarnetowy 26 80 

Tapicerowanie pufy - warsztaty 30 24 
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LISTOPAD Data Frekwencja 

Skąd nasz ród? - warsztaty genealogiczne 4,25 18 

Tango - warsztaty 6 - 7 24 

Projekcje kinowe dla szkół w ramach projektu Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej 

8, 9, 15 241 

Polański, Horowitz. Hometown - kino kameralne 13 18 

12. Festiwal Piotra Skrzyneckiego 16 - 20 986 

Weekend z Lemem 26 - 28 180 

GRUDZIEŃ Data Frekwencja 

Projekcje kinowe dla szkół w ramach projektu Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej 

1, 2, 16 237 

Skąd nasz ród? - warsztaty genealogiczne 2, 16 16 

Tango - warsztaty 4 - 5 20 

Anawa 2020 - koncert 10 345 

Ozdoby świąteczne - warsztaty 11 5 

Moje wspaniałe życie - kino kameralne 11 17 

Mapela Małego Stasia - koncert 12 150 

Stand up Szumowski i przyjaciele  16 93 

Kolędowanie dla Igora - koncert charytatywny 18 150 

Anioł, Diabeł i Śmierć kolędują na dawną nutę - 
koncert 

19 33 

Podsumowanie 
 

125 171 

STATYSTYCZNE ZESTAWIENIE WYDARZEŃ 2021 
WSPÓŁORGANIZACJE, UDOSTĘPNIENIA I 
WYNAJĘCIA 

Data Frekwencja 

Próba Przedszkola Miejskiego nr 1 5.05 20 
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Próba Przedszkola Miejskiego nr 4 7.05 20 

Nagranie występu przedszkoli nr 1, 2 10.05 40 

Nagranie występu przedszkoli nr 3, 4 11.05 40 

Nagranie występu przedszkoli nr 5, 6 12.05 40 

Ludowiacy - próba 21.05 30 

Nagranie dla Szkoły Podstawowej w Dobrem 7.06 20 

Nagranie dla zespołu Daniela Gałązki  9.06 10 

Szkoła Yamaha koncert 13.06 100 

Zakończenie roku Przedszkole Miejskie nr 4  22, 23.06 300 

Zespół Szkół Specjalnych Ignaców - koncert 
plenerowy 

27.06 150 

Próba Manufaktura Dźwięku 14.07 20 

Recital Emila Ławeckiego  30.07 100 

Stowarzyszenie Polska Wschód - spotkanie 25.08 40 

ZHP - benefis 17.09 150 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki - sesja rady oraz 
projekt Mińsk sensorycznie  

27 - 28.09 300 

Przegląd Teatrów Amatorskich  15 - 17.10 450 

Koncert Chóru Kameralnego MTM  12.12 150 

Konferencja prasowa Urzędu Miasta 15.12 30 

SUMA 
 

2010 

W 2021 roku na wyposażenie Miejskiego Domu Kultury zakupiono: słup reklamowy, 
projektor, krzesła składane, stoły i ławki składane, drukarkę, barierkę ochronną, myjkę 
ciśnieniową, parawan akustyczny, zestaw komputerowy, osuszacze powietrza, laminator. 
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W 2021 roku wykonano remonty i modernizacje pomieszczeń w pałacu m.in.: montaż kurtyn 
na scenie w Sali Kameralnej, cyklinowanie i lakierowanie schodów na głównej klatce 
schodowej, wymiana parkietu w korytarzu na I piętrzę, wymiana instalacji kanalizacyjnej 
poziomej i pionowej w pomieszczeniach piwnicznych, wymiana instalacji elektrycznej na 
korytarzu ( I piętro), odnowienie korytarza na I piętrze, odnowienie głównej klatki schodowej, 
wykonanie pomieszczenia socjalnego i łazienki w piwnicy do użytku Centrum Młodzieżowego 
,,Międzyczas”, czyszczenie rynien. Ponadto wykonano bieżące prace porządkowe wokół 
pałacu, nasadzenia kwiatów wokół pałacu, wynajęto toaletę przenośną, i wykonano nowy 
trawnika przy dziedzińcu. W Zielonym Domku wykonano czyszczenie kominów i wymianę 
orynnowania.  

W 2021 roku w Zielonym Domku trzy pomieszczenia użytkowane były przez Mińskie 
Towarzystwo Muzyczne, oraz dwa pomieszczenia przez Stowarzyszenie Radość Trzeciego 
Wieku.  

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 pry ul. Sosnkowskiego 4 (MZM Dział 7. 
Pułku Ułanów Lubelskich). W zbiorach Muzeum znajdują się kolekcje poświęcone historii 
miasta i rejonu, pamiątki fotograficzne, dokumenty, kolekcja ikonograficzna i mapy. 
Ekspozycje stałe prezentują: dzieje miasta w malarstwie i grafice artystów mińskich oraz 
dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Muzeum Ziemi Mińskiej 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 Muzeum, tworząc unikalna 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 i 
uroczystości patriotycznych. Ponadto muzeum organizuje wystawy czasowe, 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 oraz wydaje 
publikacje: „Mensko – źródła pisane” Andrzej Marek Nowik, „Projekt 600” – katalog wystawy, 
„Mińsk mi się śni” Magdalena Bernat-Protaziuk, „Pocztówki z Mińska od początku XX w. z 
kolekcji Janusza Kuligowskiego” – katalog wystawy, „Rzeźby z kolekcji Pawła Wąsowskiego” 
– katalog wystawy, „VI Wieków Mińska Mazowieckiego, Mińsk Mazowiecki w XVI-XVIII w. 
Tom III.”, „Art Deco Mariusz Żyła” – katalog wystawy, „Mińsk Mazowiecki i okolice w 
gazetach polskich z lat 1825-1939 ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej.” 
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Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim współpracuje z: Bractwem Rycerskim Ziemi 
Mińskiej, Klubem Dawnych Motocykli MAGNET, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejską 
Szkołą Artystyczną I-go stopnia, Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i 
Rekreacji, Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Orkiestrą 
Dętą Miasta Mińsk Mazowiecki, Towarzystwem Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, 
Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Tygodnikiem Mazowieckim NOWY 
DZWON, Wirtualnym Mińskiem Mazowieckim, Zespołem Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim, Zespołem Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy, Szkołą 
Podstawową nr 4 w Mińsku Mazowieckim, 23 Bazą Lotnictwa Taktycznego. 

W 2021 roku Muzeum pozyskało dochody z następujących źródeł: dotacja z Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki, sprzedaż publikacji, wynajem pomieszczeń (m.in. dla TPMM), sprzedaż 
biletów wstępu, organizację lekcji muzealnych i warsztatów dla przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych 

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 2021 roku w willi dr Huberta stale funkcjonowało 5 sal wystawowych prezentujących 
dzieje 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz 1 mała sala wystawowa wraz z korytarzem 
prezentujące pamiątki po 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej. Natomiast w ogrodzie 
muzealnym ustawionych jest 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, pięć drewnianych 
kopijników: dwa upamiętniające projekty wystawiennicze realizowane przez Muzeum we 
współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury, dwa poświęcone 150. rocznicy urodzin Józefa 
Piłsudskiego i Carla Gustafa Mannerheima wraz z tablicą prezentującą 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 7PUL 
(armata Bofors wz 36, wóz taborowy). W ogrodzie stoi również Dzwon Niepodległości na 
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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 w aluminium – tablica prezydencka).  Przy 
bramie wejściowej stoją również trzy tablice informacyjno-historyczne dotyczące 
znajdujących się w Mińsku Mazowieckim miejsc związanych z Bitwą Warszawską 1920 roku 
(tablice wchodzą w skład Szlaku  Bitwy Warszawskiej 1920 roku). Na terenie ogrodu stoją 
również wielkoformatowe rzeźby w drewnie z motywami patriotyczno-wojskowymi, które są 
pokłosiem zorganizowanego w 2020 roku pleneru rzeźbiarskiego. 

W 2021 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 Maz.; 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, kolekcji 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 2021 roku Muzeum Ziemi Mińskiej zorganizowało 6 wystaw czasowych: „Raz na ludowo – 
wystawa patchworków” zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskiego Patchworku 
(MZM); „Jacek Siudziński 1957-2021” wystawa poświęcona zmarłemu w marcu 2021 roku 
mińskiemu artyście (MZM); „Artyści Andersa” wystawa planszowa zorganizowana wspólnie 
z „Towarzystwem Projektów Edukacyjnych” pod patronatem minister Anny Marii Anders, 
senator Rzeczypospolitej, córki Generała Władysława Andersa (MZM); 
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„Pocztówki z Mińska od początku XX w. z kolekcji Janusza Kuligowskiego” wystawa, która 
rozpoczęła cykl 6 Wielkich Kolekcji z okazji 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki, na których 
prezentowane były zbiory mińskich kolekcjonerów (MZM): „Rzeźby z kolekcji Pawła 
Wąsowskiego”, Kolekcja 2 z cyklu 6 Wielkich Kolekcji z okazji 600-lecia miasta Mińsk 
Mazowiecki (MZM) oraz  „Art Deco Mariusz Żyła” Kolekcja 2 z cyklu 6 Wielkich Kolekcji z 
okazji 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki (MZM) 

W 2021 roku Muzeum zorganizowało 1 wystawę plenerową: „Stan wojenny, 13 grudnia 
1981, 40 lat” wystawa z okazji 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego prezentowana przy 
rondzie gen. J. Hallera. 

W 2021 roku Muzeum współorganizowało 6 koncertów:  „Piątkowe spotkania muzyczne z 
okazji 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki” koncert plenerowy muzyki poważnej w ogrodzie 
MZM w wykonaniu: Katarzyna Boniecka – skrzypce, Maksymilian Grzesiak – skrzypce, Rafał 
Łuc – akordeon (MZM), „Piątkowe spotkania muzyczne w okazji 600-lecia miasta Mińsk 
Mazowiecki” koncert muzyki poważnej w wykonaniu: Katarzyna Boniecka – skrzypce, Iwona 
Sukienik - fortepian (MZM), Koncert „Kapeli Małego Stasia” podczas Targu Janowego na 
starym Rynku, „Koncert multimedialny Trumba Ensemble – muzyka do obrazów Pawła 
Wąsowskiego” koncert zorganizowany przez MZM zaprezentowany w Miejskim Domu 
Kultury w Mińsku Mazowieckim, Koncert fortepianowy Małgorzaty Lewandowskiej podczas 
wernisażu wystawy „Art Deco Mariusz Żyła” (MZM), „Koncert niepodległościowy – wspólne 
śpiewanie pieśni legionowych” koncert  z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości 
(MZM 7PUL) 

W 2021 roku Muzeum zorganizowało 3 spotkania autorskie: ze Sławomirem Kuligowskim 
prezentujące publikację jego autorstwa wydaną przez MZM pt. „ VI Wieków Mińska 
Mazowieckiego. Mińsk Mazowiecki w latach 1939-1944 (wojna i okupacja). Tom VI” (MZM 
7PUL); z Lillą Małgorzatą Kłos prezentujące publikację jej autorstwa wydaną przez MZM pt. 
„Włodarze Mińska Mazowieckiego XIX-XXI wiek”. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej; w ramach obchodów 103. rocznicy odzyskania niepodległości w MZM odbyło się 
spotkanie, w ramach którego uczestnicy robili sobie zdjęcia przy popiersiu Józefa 
Piłsudskiego (autorstwa Konstantego Laszczki), a następnie wizerunek przenoszono na 
kubek, który był pamiątką ze spotkania (MZM) 

W 2021 roku Muzeum zorganizowało 2 seanse filmowe: pokazy filmu „WIKTORIA 1920” 
CINEMATIC VR. Dzięki nowoczesnym technologiom, za pomocą gogli VR widzowie mogli 
przenieść się w czasie i poczuć się uczestnikiem dawnych wydarzeń (MZM 7PUL) oraz 
Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” wirtualna wystawa na Starym Rynku. 
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W 2021 roku MZM wraz z Klubem Dawnych Motocykli i 7PUL współorganizowało: 
„Motocyklowy Rajd 600-lecia”, „Plener rzeźbiarski – piłami spalinowymi”, „5. Miński Rajd 
Motocyklowy - VI runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM Pojazdów Zabytkowych”  

W 2021 roku MZM pozyskało łącznie 183 sztuki obiektów, które zostały wpisane do zbiorów 
muzealnych, w tym 174 sztuk to zakup, 9 sztuk darowizna. Wśród nabytych obiektów 
najliczniejszą grupę stanowią przedwojenne czasopisma (lokalne i ogólnopolskie) opisujące 
ówczesny Mińsk Mazowiecki i okolice (powiat miński). Został rozpoczęty proces 
wykupywania obrazów z „Projektu 600 – impresje malarskie”. 

W 2021 roku Muzeum Ziemi Mińskiej złożyło 3 wnioski o dofinansowania ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na które dofinansowania nie zostały 
przyznane:  

1. „Piłsudska: Unmuted – opowieść dostępna" . Wartość projektu 100.000  
zł., wnioskowana kwota dofinansowania 80.000 zł. 

2. „VI Symfonia Święty Boże – koncert z okazji 600-lecia Mińska Mazowieckiego". 
Wartość projektu 416.450,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 297.600,00 zł.  

3. „Złote szable II RP – wystawa szabel pamiątkowych prymusów szkół oficerskich” –  
Wartość projektu 68.840,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 52.400,00 zł.  

Muzeum Ziemi Mińskiej w 2021 roku było współorganizatorem przedsięwzięcia 
artystycznego związanego z namalowaniem murali: z okazji 600-lecia miasta Mińsk 
Mazowiecki pt. „Vintage 600” na budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 8 oraz z okazji 100-lecia 
Pułku Lotniczego przy ul. Siennickiej 9. Przeprowadziło proces związany z postawieniem 
pomników Jana z Gościańczyc oraz Anny Mińskiej, przeprowadziło odtworzenie postaci Jana 
Himilsbacha z ławeczki jego imienia, a także było współorganizatorem wraz z Bractwem 
Rycerskim Ziemi Mińskiej Pikniku Rycerskiego. 

Muzeum przygotowało wystawę „Projekt 600 – impresje malarskie” ukazującą prace 
mińskich artystów wykonane w ramach projektu z okazji 600-lecia miasta Mińsk Mazowiecki. 
Wystawa prezentowana była w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przeprowadziło, wraz z 
Towarzystwo Pamięci 7PUL uroczystości związane ze 100-leciem przybycia 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich do Mińska Mazowieckiego - zorganizowano defiladę na ulicach miasta oraz 
pokazy sprawności ułańskich na terenie Żandarmerii Wojskowej. Przygotowało internetowy 
projekt „Urodziny Miasta” udostępniony na facebooku miasta. Przeprowadziło projekt  
rzeźbiarski z okazji 600-lecia miasta polegającego na wyrzeźbieniu ławeczek bajkowych dla 
miejskich przedszkoli. Przy pl. Kilińskiego posadowiono ławeczki historyczne przypominające 
działalność znanych przedsiębiorstw Mińska Mazowieckiego: Fabrykę Rudzkiego, FUD, 
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Fabrykę Syrena, ZNTK oraz Drzewodar. Zorganizowało Targ Janowy oraz Targ 
Bożonarodzeniowy – Kupieckie Mensko. Muzeum Ziemi Mińskiej obejmowało Patronatem 
działalność artystyczno-historyczną młodzieży szkół mińskich: Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespołu Szkół nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego. 
W roku 2021 liczba osób korzystających z wielokierunkowej działalności Muzeum wyniosła   
15 241 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). 
W 2021 roku w dniach 18-21 listopada odbyło się spotkanie w Saint- Égrève we Francji w. 
Na zaproszenie mera Laurenta Amadieu delegacja naszego miasta uczestniczyła w wizycie 
studyjnej, miasto reprezentowali: burmistrz Marcin Jakubowski, kierownik Wydziału Promocji, 
Kultury i Sportu Katarzyna Łaziuk oraz mińszczanki Beata Antończak (warsztaty terapii 
zajęciowej) i Iwona Tomusiak (Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej ). Panie miały 
okazję pokazać swoje prace podczas targów rzemiosła artystycznego. Zaprezentowaliśmy w 
ten sposób nasze lokalne dziedzictwo kulturowe.   
Gośćmi spotkania byli także przedstawiciele samorządu z Telšiai na Litwie. Burmistrzowi  
Kęstutisowi  Gusarovasowi towarzyszyli pracownicy litewskiego biura turystycznego i 
muzeum. Wizyta wpisywała się w cykliczne spotkania miast partnerskich, które ostatnio z 
powodu pandemii nie odbywały się regularnie. Spotkania miast partnerskich odbywają się 
przede wszystkim w celu wymiany doświadczeń  w obszarze samorządności, kultury i spraw 
społecznych. Są także okazją do podzielenia się pięknem krajobrazu danego kraju. 
Jednym z najważniejszych punktów programu pobytu  był udział w debacie na temat polityki 
europejskiej Polski, Francji i Litwy. Gośćmi spotkania oprócz burmistrzów miast partnerskich 
była europosłanka Gwendoline Delbos-Corfield i przedstawiciel Punktu Europe Direct.  
Spotkanie w bibliotece publicznej zgromadziło wielu radnych i mieszkańców Saint-Égrève. 
Rozmawialiśmy o praworządności i wartościach istotnych dla lokalnych samorządów. 
Burmistrz Marcin Jakubowski odpowiadał na pytania publiczności. Mówił o korzyściach z 
członkostwa dla naszego miasta i wyzwaniach, z jakimi się mierzymy. Wartością spotkania 
była różnorodność wyrażanych poglądów i zgoda co do potrzeby dialogu w celu zrozumienia 
zjawiska eurosceptycyzmu. 
Podczas wizyty burmistrz Saint-Égrève zaprosił gości do zwiedzenia instytucji i zobaczenia  
inwestycji, z których nasze partnerskie miasto jest szczególnie dumne. Odwiedziliśmy 
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między innymi nowo wybudowany basen. Ciekawym rozwiązaniem jest współfinansowanie 
tej inwestycji przez Saint-Égrève i dwie okoliczne miejscowości, dzięki czemu na różne 
podmioty rozkładają się koszty utrzymania basenu. 
Przyjrzeliśmy się też straży pożarnej. Jest ona bardzo dobrze wyposażona. Dysponuje 
różnorodnymi samochodami do zadań na lądzie i wodzie. Ponadto, na wyposażeniu 
instytucji jest także ambulans. Praca jednostek pożarniczych jest regulowana przez centralę. 
System komputerowy pozwala na skuteczne i szybkie działania. 
W kręgu naszych zainteresowań było także  funkcjonowanie centrum młodzieżowego. 
Zależało nam na poznaniu specyfiki działalności tej placówki. W naszym mieście w czerwcu 
został otwarty Międzyczas i jego charakter cały czas się kształtuje. Podpytywaliśmy o dobre 
praktyki placówki, aby przenieść ja na grunt naszego miasta. 

Zachwyceni byliśmy funkcjonowaniem centrum opieki dziennej dla dzieci do trzeciego roku 
życia. Instytucja otwarta jest także dla osób prowadzących prywatne żłobki. Dwa razy w 
tygodniu nianie-wychowawczynie mogą korzystać z infrastruktury centrum. Najmłodsi 
mieszkańcy Saint-Égrève podczas takich spotkań mają okazję uczyć się zachować 
społecznych. 
Program obfitował także w wydarzenia kulturalne. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wernisażu 
Annie Chemin,  której akwarele zostały wyeksponowane w przestrzeni urzędu miasta. 
Wystawy lokalnych artystów  zmieniają się co miesiąc. W Muzeum Rewolucji Francuskiej 
zlokalizowanym w zamku w Vizille zapoznaliśmy się z przyczynami, które doprowadziły do 
zrywu. Poznaliśmy rozwój kultury oświecenia pod koniec XVIII wieku oraz postaci 
przywódców ruchu. W muzeum znajdują się także dokumenty, obrazy przedstawiające 
przebieg rewolucji oraz pamiątki po jej uczestnikach. Zamek położony jest w otoczeniu 
przedgórza Alp.  
Burmistrzowie miast mieli czas na wymianę doświadczeń i rozmowy na temat zarządzania 
miastami. Takie wizyty są okazją  do uczenia się od siebie nawzajem i podpatrywania 
ciekawych rozwiązań. 
Ze względu na trwającą w 2021 roku pandemię pracownicy wydziałów odpowiedzialnych za 
współpracę zagraniczną zainicjowali spotkania online. Odbyły się trzy spotkania,  podczas 
których omówione zostały wyzwania miast związane z pandemią. Samorządy zrealizowały 
także wspólne aktywności w przestrzeni Internetu. Miasta wymieniły się zdjęciami 
obrazującymi życie mieszkańców w dobie pandemii i zamieściły ich prezentacje na swoich 
stronach internetowych i mediach społecznościowych.  
Możliwość współpracy w obszarze  kultury jest dla nas bardzo istotna. Wierzymy, że sprzyja 
ona zrozumieniu naszych tożsamości. 
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F. INWESTYCJE 

W roku 2021 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

1. Budowa ul. por. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda Okulickiego w ramach projektu 
pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim – I etap”. 

W grudniu 2020 roku  zawarto umowę z wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego 
wykonawcą  - RDB Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego. Zlecono sprawowanie 
nadzorów inwestorskich nad realizacją robót budowlanych we wszystkich branżach. 
Przekazano wykonawcy teren budowy. W pierwszej połowie 2021 roku realizowano roboty 
budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej, budową kanałów technologicznych, 
przebudową oświetlenia ulicznego  i budową nawierzchni jezdni, chodników i parkingów oraz 
urządzeniem terenów zieleni. Inwestycję  zakończono i rozliczono do 30.06.2021 roku. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła  3 925 087 zł. 

2. Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej, Łąkowej i ul. Dźwigowej. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano 
wyboru wykonawcy robót: RDB Mirosław Krysiuk Mińsk Mazowiecki. W dniu 07.06.2021 roku 
zawarto umowę z wykonawcą. Roboty budowlane rozpoczęto  w drugiej połowie 2021 roku. 
Do końca roku wykonano  kanalizację deszczową, kanał technologiczny oraz podbudowę 
pod nawierzchnię drogi. Inwestycja  realizowana jest w systemie dwuletnim. Jej zakończenie 
i rozliczenie zgodnie z umową planowane jest do 30.05.2022 roku.  

3. Budowa ul. dr. Jana Huberta. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano 
wyboru wykonawcy robót: RDB Mirosław Krysiuk Mińsk Mazowiecki. W dniu 01.06.2021 roku 
zawarto  umowę nr WI.272.2.2021 z wykonawcą. Przekazano wykonawcy teren budowy. 
Zlecono sprawowanie nadzorów inwestorskich. Roboty budowlane  realizowane były w 
drugiej połowie 2021 roku. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, 
utwardzoną nawierzchnię jezdni, chodników i parkingów. Inwestycję zakończono 14.10.2021 
roku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  1 077 640,95 zł . 

4. Aktualizacja projektu przebudowy ul. Kusocińskiego na odcinku od ul. Ignacego 
Krasickiego do ul. Leśnej.  

W dniu 20.05.2021 roku zawarto umowę nr WI.7011.2.2021 z wykonawcą robót: Biuro Usług 
Inżynierskich Bartłomiej Małetka, Halinów. Wartość umowy - 39 975 zł. Do  2021 roku 
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prowadzone były prace projektowe, ich zakończenie i rozliczenie zgodnie z zawartą umową 
nastąpiło 20.12.2021 roku. 

5. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Arynowskiej.  

W dniu 1.06.2021 roku zawarto umowę nr WI.7011.5.2021 z wykonawcą robót: Biuro Usług 
Inżynierskich Bartłomiej Małetka, Halinów. Wartość umowy - 64 575,00 zł. Do 20.12.2021 
roku  trwały prace projektowe. Ich zakończenie i rozliczenie zgodnie z zawartą umowa 
nastąpiło do końca 2021 roku. Do końca 2021 r. wykonano również geodezyjny  podział 
działek dla projektowanej przez Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka - budowy drogi 
gminnej ul. Arynowskiej . 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od ul. A. 
Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej. 

W dniu 20.05.2021 roku zawarto  umowę nr WI.7011.3.2021 z wykonawcą robót: Biuro Usług 
Inżynierskich Bartłomiej Małetka, Halinów. Do 2021 roku prowadzone były prace projektowe. 
Ich zakończenie i rozliczenie zgodnie z zawartą umową nastąpi do 30.06.2022 roku. Wartość 
umowy - 70.000 zł  

7. Budowa kanalizacji deszczowej i utwardzenie ul. Mikołaja Reja.  

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i dokonano wyboru 
wykonawcy robót: „Kostex” Rafał Czerepiński. W dniu 20.10.2021 roku zawarto umowę z 
wykonawcą. Wartość wybranej oferty 183 368,63 zł. Do końca 2021 roku wykonano 
kanalizację deszczową i podbudowę pod nawierzchnię drogi. Zakończenie i rozliczenie 
finansowe inwestycji nastąpi w I połowie 2022 roku 

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Mińsku 
Mazowieckim na ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” na drodze nr 
DG221812W. 

Uzyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
przejściach dla pieszych. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót 
budowlanych  zlecono w trybie z wolnej ręki Zarządowi Dróg Miejskich Sp. z o. o. w Mińsku 
Mazowieckim. Wartość umowy 68 000 zł. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w I 
połowie 2022 roku. 

9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w  Mińsku 
Mazowieckim na ul. Tadeusza Kościuszki, Daszyńskiego i Pięknej na drogach nr 
DG221596W / DG221593W / DG221512W. 
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Uzyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
przejściach dla pieszych. Wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót 
budowlanych zlecono w trybie z wolnej ręki  Zarządowi Dróg Miejskich Sp. z o. o. w Mińsku 
Mazowieckim. Wartość umowy 253 000 zł. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w I 
połowie 2022 roku. 

10. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa i budowa sieci kanalizacji 
deszczowej od ul. Kościelnej poprzez teren kościoła NNMP do ul. Ogrodowej. 

Inwestycja została zrealizowana w drugiej połowie 2021 roku  przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Mińsku Mazowieckim. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 357 553, 12 zł. 

11. Rozbudowa istniejącego  placu zabaw przy dworcu PKS . 

W dniu 5 marca 2021 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą 
„4 Pory Roku” Katarzyna Fidura – Tratkiewicz. Do 30.06.2021roku odebrano dokumentację 
projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość umowy 4 489,50 zł brutto. W drugiej 
połowie roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych firmę Free Kids z Zawoni. Roboty 
budowlane związane z rozbudową placu zabaw zakończono i odebrano 15.10.2021 roku.  W 
ramach inwestycji na placu zabaw zamontowano: zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, 
karuzelę ukośną typu orbita, karuzelę typu kręciołek dla chomika, huśtawkę 
trzystanowiskową. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię bezpieczną typu pole 
piaskowe. Łączna wartość inwestycji wyniosła 152 745,47 zł. 

12. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta. 

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 
130 000 zł. Wyłoniono wykonawcę robót: Janusz Kowalski Comfortclima Serwis z Mińska 
Mazowieckiego. W dniu  01.02.2021 roku zawarto z wykonawcą umowę nr WI.7013.3.2021 
na realizację zadania. Roboty odebrano 16.04.2021 roku. Inwestycję zakończono i 
rozliczono finansowo. Wartość inwestycji: 89 898,52 zł. 

13. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej Nr 3.  

Zadanie wprowadzone do budżetu 19 kwietnia 2021 roku. Złożono wniosek o 
dofinansowanie zadania. W dniu 11.06.2021 roku zawarto umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej z firmą Woźnicki Zdanowicz Architekci s.c. z Warszawy. 
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Do 30.06.2021 roku odebrano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. 
W drugiej połowie roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na budowę boiska. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Sport Grupa Sp. z o. o. i w 
dniu 20.09.2021 roku zawarto z nim umowę na realizację inwestycji. Do końca 2021 roku 
wykonano roboty ziemne, podbudowę i ogrodzenie boiska. Na początku 2022 roku ułożono 
nawierzchnię. Realizację zadania zakończono 31.03.2022 roku. Umowna wartość inwestycji 
505 036,57 zł. 

14. Rewitalizacja terenu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 

W pierwszej i drugiej połowie 2021 roku kontynuowano roboty budowlane związane z 
budową budynku przedszkola przy ZSP Nr 1. Wykonywano tynki wewnętrzne, zabudowy 
płytami gipsowo-kartonowymi, roboty wykończeniowe oraz drogowe. Zakończenie robót 
budowlanych, oddanie obiektu do użytkowania oraz rozliczenie inwestycji nastąpiło w drugiej 
połowie 2021 roku . Wartość zadania wyniosła 8 598 388,31 zł . 

15. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 5. 

W dniu 20.05.2021 roku zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych z firmą 
Przedszkole z klasą Izabela Zyśk z Małkini Górnej. W sierpniu 2021 roku na plac zabaw 
dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe. Całkowita wartość zadania wyniosła 
20.650 zł.  

16. Budowa placu zabaw przy ZSP Nr 1 wraz z rozbiórką istniejącego budynku 
przedszkola. 

Do 30 czerwca 2021 roku opracowano dokumentację projektową na rozbiórkę istniejącego 
budynku przedszkola i uzyskano pozwolenie na rozbiórkę. Do końca 2021 roku trwały prace 
projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej budowy placu zabaw. Wykonanie 
robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku przedszkola rozpoczęto we wrześniu 
2021 roku Wykonawcą robót była firma RENOVEX Mateusz Jałocha. Roboty rozbiórkowe 
zostały zakończone i rozliczone finansowo. Wartość robót 119 310 zł. 

17. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla czterech 
dzielnic i budowa przestrzeni wspólnej dla dzielnicy I w ramach projektu pn. „Mińsk 
Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów 
funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. 

1) Realizacja projektu pn.: „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych ”Dzielnica I”. 
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W grudniu 2020 roku zawarto umowę z firmą „BROS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe PIOTR POROSA z Poznania na wykonanie wielobranżowej 
dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy przestrzeni wspólnej w dzielnicy I. 
Termin opracowania dokumentacji projektowej 24.05.2021 roku. Wynagrodzenie brutto  
36 039 zł. Do 24.05.2021 roku realizowane były prace projektowe. Odebrano dokumentację 
od wykonawcy. Uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu 2021 roku przeprowadzono 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót budowlanych. 
Postępowanie unieważniono ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekraczała środki 
finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na realizacje inwestycji. 
Wszczęto kolejne postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację 
inwestycji. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.08.2021 roku. W wyznaczonym 
terminie nie wpłynęła żadna oferta. Udzielono zamówienia z wolnej ręki, wykonawcy „A&M 
PARTNERS, EKO-PARTNER”. Po negocjacjach w dniu 29 września 2021 roku zawarto 
umowę na realizację zadania z terminem wykonania 29 grudnia 2021 roku. Do końca 2021 
roku trwały roboty budowlane związane z wykonaniem przyłącza wodociągowego, instalacji 
oświetlenia terenu i monitoringu, wykonaniem górek terenowych. 

2) Realizacja projektu pn.:„Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych Dzielnica III 
W maju 2021 roku zawarto umowę z firmą Active Line Marcin Taczalski z Lublina na 
wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla budowy przestrzeni 
wspólnej w dzielnicy III. Do końca 30.06.2021 r. trwały prace projektowe i uzgodnienia 
dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu. W drugiej połowie roku zakończono i 
rozliczono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość umowy 37 
138,13 zł.   

3) Realizacja projektu pn. „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych „Dzielnica II i IV” 
W dniu 09.06.2021 roku zawarto umowy z PPHU BROS Piotr Porosa z Poznania na 
opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla budowy II i IV dzielnicy. 
Do 30.06.2021 roku trwały prace projektowe i uzgodnienia dotyczące koncepcji 
zagospodarowania terenu. Prace  projektowe zakończono i rozliczono w listopadzie 2021 
roku. Uzyskano pozwolenie na budowę. 

18. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Mińsk Mazowiecki na wykonanie oświetlenia 
ulicznego ścieżki pieszej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 802 do miasta 
Mińsk Mazowiecki do Huty Mińskiej. 

W dniu 11.02.2021 roku zawarto umowę o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod 
nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk 
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Mazowiecki”. Przekazano środki na realizację inwestycji. W grudniu 2021 roku dokonano 
rozliczenia przekazanej dotacji zgodnie z zawartą umową. 

19. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego na osiedlu 
Kędzierak. 

W dniu 7.05.2021 roku zlecono projektantowi Jerzemu Gałązce Projektowanie Urządzeń 
Elektroenergetycznych z Mińska Mazowieckiego opracowanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicach Osiedlowej, Zielnej, Wrzosowej i Wierzbowej za 
kwotę brutto 3 075 zł. W drugiej połowie roku odebrano dokumentację projektową i zlecono 
firmie Instalatorstwo Elektryczne Maciej Dębiński z Gamratki montaż opraw oświetlenia 
ulicznego na istniejących słupach oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono 
finansowo. Całkowita wartość zadania 14 760 zł. 

20. Zakup i montaż automatycznej toalety w parku miejskim w pobliżu placu zabaw.  

W styczniu 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę toalety publicznej. Środki finansowe 
na budowę toalety publicznej zabezpieczono w budżecie miasta w kwietniu 2021 roku. 

W dniu 1.06.2021 roku wszczęto postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na 
zakup, dostawę i montaż automatycznej toalety w parku miejskim w pobliżu placu zabaw. W 
lipcu 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą firmą Budotechnika Sp. z o. o. z Pilchowic o 
wartości 100 860 zł. We wrześniu 2021 roku odebrano dostarczoną i zamontowaną toaletę 
publiczną i przekazano do użytkowania. Na zakup i montaż toalety wydatkowano w 2021 
roku 100 960 zł. 

21. Budowa ogrodu deszczowego. 

W marcu 2021 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” na wykonanie ogrodu deszczowego. Po 
uzyskaniu dofinansowania w czerwcu 2021 roku zadanie wprowadzono do budżetu miasta. 
Budowa ogrodu deszczowego została zlecona w drugiej połowie roku w trybie z wolnej ręki 
„zaprojektuj i wybuduj” Zarządowi Dróg Miejskich Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim. 
Wartość umowy 292 244,00zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono finansowo. 

22. Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich w Mińsku 
Mazowieckim. 

Na początku 2021 roku podpisano list intencyjny z Zarządem Powiatu Mińskiego w sprawie 
budowy Centrum Sportów Miejskich na terenie działki o nr ew. 865/16. W dniu 15 marca 
2021 roku zawarto umowę użyczenia terenu na potrzeby budowy obiektu sportowego – 
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ogólnodostępnego centrum sportów miejskich. W dniu 17.05.2021 roku zawarto umowę z 
SLO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w 
miejscowości Krzysztoforzyce na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 
Centrum Sportów Miejskich w Mińsku Mazowieckim. Wartość umowy na prace projektowe 97 
170,00 zł. Po konsultacjach w sierpniu 2021 roku uzgodniono przedłożoną przez 
projektantów koncepcję Projektu Zagospodarowania Terenu Centrum Sportów Miejskich. Do 
końca 2021 roku trwały prace projektowe. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 
I połowie 2022 roku.  

G. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 roku 

W 2021 roku miasto Mińsk Mazowiecki złożyło 29 wniosków o dofinansowanie: 
1. Wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 

dofinansowanie w formie dotacji i w formie pożyczki zadania pn. „Zakup 6 autobusów 
elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia 
wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek został oceniony 
pozytywnie. Umowa o dofinansowanie zadania w formie dotacji została zawarta 23 
listopada 2021 roku, zaś umowa o dofinansowanie zadania w formie pożyczki 17 
grudnia 2021 roku. W ramach zadania planowany jest zakup 6 autobusów elektrycznych 
oraz utworzenie 6 innych niż ogólnodostępne punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych typu plug in. Zadanie będzie realizowane w latach 2022 – 2023 zł. 
Źródłem finansowania zadania w kwocie 18 673 245 zł będą: dotacja w wysokości 9 834 
311 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
pożyczka w wysokości 8 838 934 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o udzielenie 
pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 
MAZOWSZE 2021” dla PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, ROD im. 
„Andriollego” na wykonanie pokrycia dachowego świetlicy Domu Działkowca. Wniosek 
został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł. Umowa o 
udzielenie pomocy finansowej została zawarta 7 lipca 2021 roku. Zadanie nie zostało 
zrealizowane z powodu rezygnacji ROD z wykonania zadania. 

3. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2021” na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, przeznaczonego do gry w piłkę ręczna, piłkę 
nożna, koszykówkę i siatkówkę. Wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał 
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dofinansowanie w kwocie 200 000 zł. Umowa o udzielenie pomocy finansowej została 
zawarta 25 sierpnia 2021 roku. Zadanie będzie realizowane do 30 kwietnia 2022 roku.  

4. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie 
pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na budowę ogrodu deszczowego przy ul. Dąbrówki. 
Wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 59.347,50 zł. 
Umowa o udzielenie pomocy finansowej została zawarta 7 lipca 2021 roku. Zadanie 
zostało zrealizowane w 2021 roku, całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 292 244 zł. 

5. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mińsku 
Mazowieckim na ul. Kościuszki, Daszyńskiego i Pięknej na drogach nr 221596W, 
221593W i 221512W”. Wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w 
kwocie 202.400 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz 
prace budowlane m.in. nowa warstwa ścieralna, zamontowane zostały żółte płyty 
betonowe z wypustkami oraz dodatkowe słupy z oświetleniem LED. Wykonano 
oznakowanie poziome i elementy bezpieczeństwa ruchu zgodnie z zatwierdzonym 
projektem stałej organizacji ruchu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 253 000 zł. 

6. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania pn. 
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mińsku 
Mazowieckim na ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” na drodze nr 
221812W”. Wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 54 
400 zł. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz prace 
budowlane m.in. zamontowano żółte płyty betonowe z wypustkami, dwa komplety 
znaków aktywnych D-6 z lampami LED zasilane instalacją solarną, które doświetliły 
skrzyżowanie, wykonano oznakowanie poziome i elementy bezpieczeństwa ruchu 
zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 68 000 zł. 

7. Wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na dofinansowanie zajęć 
sportowych dla uczniów – „Upowszechnianie sportów zimowych 2021”. W ramach 
projektu odbyły się zajęcia nauki jazdy na łyżwach dla 30 dzieci ze szkół podstawowych. 
Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 720 zł. 

8. Wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na dofinansowanie zajęć 
z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu „Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 2021”. W ramach projektu 
odbyły się 532 godziny zajęć gimnastyki korekcyjnej, w których uczestniczyło 128 dzieci 
ze szkół podstawowych. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 31 536,96 zł. 
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9. Wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na dofinansowanie zajęć 
nauki pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. W 
ramach projektu odbyły się zajęcia nauki pływania dla 174 dzieci ze szkół 
podstawowych. Wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie 21 419 zł. 

10. Wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie o udzielenie wsparcia finansowego na 
realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 
szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w Szkole 
Podstawowej Nr 4. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

11. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o udział Szkoły 
Podstawowej Nr 6 w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. W ramach projektu szkoła otrzyma pakiet 
sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia 
wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet 
oprogramowania wspierającego naukę zdalną. Wsparciem szkoleniowym w zakresie 
nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie szkoły. Wartość 
przyznanego dofinansowania to 80 000 zł. 

12. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 
Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja) w naborze ogłoszonym przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego zadania polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego 
na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Przewidywana wartość inwestycji – 20 200 000 zł. 
Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

13. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 
Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja) w naborze ogłoszonym przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego obejmujący zadanie polegające na zaprojektowaniu i 
wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej miasta Mińsk 
Mazowiecki. Przewidywana wartość inwestycji 3 000 000 zł, dofinansowanie 2 850 000 
zł. W dniu 17 listopada 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił wstępnej 
promesy dotyczącej dofinansowania w/w inwestycji.  

14. Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 
Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja) w naborze ogłoszonym przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego obejmujący zadanie pn. „Przebudowa ul. Świętokrzyskiej w 
Mińsku Mazowieckim”. Przewidywana wartość inwestycji 3 000 000 zł, dofinansowanie 
2 850 000 zł. W dniu 17 listopada 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił 
wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania w/w inwestycji. 

15. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o udzielenie 
pomocy finansowej na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie 
remontu i przywrócenia drożności kanalizacji deszczowej w mieście. Wniosek został 
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oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. Umowa o 
udzielenie pomocy finansowej została zawarta 21 września 2021 roku. Zadanie zostało 
zrealizowane w 2021 roku i dotyczyło usunięcia awarii poprzez wymianę odcinka 
kanalizacji deszczowej ul. Czarnieckiego oraz przeglądu, naprawy i udrożnienia 
kanalizacji w ul. Czarnieckiego. 

16. Wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pn. „Poprawa 
jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Mińsk Mazowiecki” w ramach konkursu 
RPMA.10.01.04-IP.01-14-099/21 na dostosowanie w Przedszkolu Miejskim Nr 2, 16 
miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 
organizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dla 60 dzieci i 
podniesienie kompetencji/kwalifikacji 14 nauczycieli. Wniosek nie otrzymał 
dofinansowania. 

17. Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. M. 
Dąbrowskiej w Mińsku Mazowieckim”. Wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 802 875,16 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. 

18. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie 
realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Sportów Miejskich” w ramach instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. 
Wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 960 000 zł. 
Umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego została zawarta 31 
grudnia 2021 roku. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2024.  

19. Wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie o udzielenie wsparcia finansowego na 
zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, 
Szkoły Podstawowej Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 5 w roku 2021 w ramach rządowego 
programu „Aktywna tablica”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

20. Wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie o udzielenie wsparcia finansowego w 
ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025” – Priorytet 3. Wniosek został oceniony pozytywnie i otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 26.500 zł. W ramach projektu zakupiono nowości wydawnicze 
i wyposażenie do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej 
Nr 6. Księgozbiór biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 4 wzbogacił się o 563 nowości 
wydawnicze, zaś w Szkole Podstawowej Nr 6 o 508 książek, w tym o 305 egzemplarzy 
lektur zgodnych z nową podstawą programową. W Szkole Podstawowej Nr 6 zakupiono 
również 49 książek na nagrody dla uczniów oraz 200 pozycji książkowych do oddziałów 
przedszkolnych. Pomieszczenia bibliotek zostały wyposażone w nowe regały na książki 
oraz elementy kącika czytelniczego (pufy, maty podłogowe).  
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21. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na rozwijanie infrastruktury szkolnej w 
ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Mińskie szkoły otrzymały środki w 
wysokości 1 180 500 zł, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 218 700 zł, Szkoła 
Podstawowa Nr 2 – 208 200 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 184 800 zł, Szkoła 
Podstawowa Nr 4 – 214 500 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 – 189 000 zł, Szkoła 
Podstawowa Nr 6 – 165 300 zł. Podział środków uzależniony był od liczby uczniów 
uczęszczających do danej placówki. W ramach programu zakupione zostanie 
wyposażenie służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i 
młodzieży, zgodnie z zatwierdzonym katalogiem. Projekt będzie realizowany w 2022 
roku.  

22. Wniosek do Kuratorium Oświaty w Warszawie o udzielenie wsparcia finansowego w 
ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025” – Priorytet 3. Wsparcie uzyskały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Przedszkole 
Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 4, Przedszkole 
Miejskie Nr 6 oraz Szkoła Podstawowa Nr 3 i 4 dla oddziałów zerowych. Łączna wartość 
dofinansowania wyniesie 28.400 zł. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. 

23. Wniosek o grant w projekcie „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wniosek został oceniony pozytywnie i 
otrzymał dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. Umowa o powierzenie grantu została 
zawarta 11 marca 2022 roku. Zadanie polegające na zakupie stacji roboczych i 
komputerów, organizacji szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników 
Urzędu oraz przeprowadzeniu audytu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w 2022 
roku. 

24. Wniosek do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o dofinansowanie robót 
budowlanych w budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim. W 
ramach projektu planowany jest remont pomieszczenia gospodarczego użytkowanego 
obecnie przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Terenowe Mińsk 
Mazowiecki, w tym m.in. wykonanie posadzki z izolacjami, tynków i okładzin, okładzin 
podłogowych, sufitu podwieszanego z podkonstrukcją i izolacją, malowanie oraz 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, uporządkowanie 
terenu przed budynkiem. Wnioskowana kwota dofinansowania – 158 157,47 zł. Wniosek 
w trakcie oceny. 

25. Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania 
polegającego na remoncie budynku przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowiecki, 
zwanego „zielonym domkiem”. W ramach projektu planowana jest: termomodernizacja, 
wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku, wykonanie instalacji c.o. 
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oraz wybudowanie kotłowni, wymiana uszkodzonych elementów drewnianych elewacji 
oraz odnowienie ścian i podłóg, wymiana istniejącego oświetlenia, wykonanie schodów 
wejściowych do budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wnioskowana 
kwota dofinansowania – 448 800 zł. Wniosek w trakcie oceny. 

26. Wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na dofinansowanie zajęć 
nauki pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”. W 
ramach projektu planowana jest organizacja zajęć nauki pływania dla 315 dzieci ze szkół 
podstawowych. Wniosek w trakcie oceny. 

27. Wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na dofinansowanie zajęć 
sportowych dla uczniów – „Upowszechnianie sportów zimowych 2022”. W ramach 
projektu planowano organizację  zajęć nauki jazdy na łyżwach dla 150 dzieci ze szkół 
podstawowych. Projekt nie będzie realizowany, gdyż Unia Związków Sportowych 
Warszawy i Mazowsza nie otrzymała z Ministerstwa Sportu środków na realizację tego 
programu w 2022 roku. 

28. Wniosek do Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza na dofinansowanie zajęć 
z gimnastyki korekcyjnej w ramach programu „Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla 
uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 2022”. W ramach projektu 
planowana jest organizacja zajęć gimnastyki korekcyjnej dla 240 dzieci ze szkół 
podstawowych. Wniosek w trakcie oceny. 

Miasto Mińsk Mazowiecki realizuje również projekty na podstawie umów o dofinansowanie 
zawartych w 2021 roku i w latach poprzednich: 

1. Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz 
ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Instrumentu 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, 
na podstawie umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z 
dnia 13 lipca 2020 roku. Wysokość przyznanego  dofinansowania to 3 000 000 zł. W 
2021 roku rozliczono dotację w wysokości 1 675 000 zł.  

2. Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej – od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej”. 
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na podstawie umowy o 
udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2021 roku. 
Wysokość przyznanego dofinansowania to 4 000 000 zł. Zadanie będzie realizowane 
w latach 2021-2023. W 2021 roku prowadzone były prace projektowe związane z 
opracowaniem dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od ul. 
Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej. 
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3. Zadanie pn. „Rewitalizacja terenu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim”. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Umowa z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego o udzielenie pożyczki na kwotę 6 360 000 zł została podpisana 3 stycznia 
2020 roku. Zadanie polegało na budowie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 i 
zostało zakończone w 2021 roku.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 8 598 
388,31 zł. 

4. Zadanie pn. „Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic". Zadanie uzyskało 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, 
Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, na podstawie umowy z 
dnia 29 maja 2019 roku. Wysokość przyznanego dofinansowania to 2 136 657 zł. W 
2021 roku zrealizowano następujące działania: wykonano projekty budowlane i 
wykonawcze przestrzeni wspólnych w dzielnicy II, III oraz IV; wykonano 
dokumentację projektową budowlaną i dokumentację projektową powykonawczą dla 
przestrzeni wspólnej w dzielnicy I; przy udziale mieszkańców przeprowadzono 
diagnozę potrzeb, audyt urbanistyczny oraz opracowano koncepcje funkcjonalno-
przestrzenne dla dzielnic VI, VII, VIII i IX; zrealizowano dwa pikniki sąsiedzkie. 
Rozpoczęto także budowę przestrzeni wspólnej wg koncepcji opracowanych w 
działaniach partycypacyjnych obejmującą m.in. nasadzenia zieleni, montaż ławek i 
elementów małej architektury, montaż oświetlenia, budowę ścieżek. Planowana data 
zakończenia inwestycji to 30 kwiecień 2022 roku. 

5. Zadanie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Zadanie 
realizowane od 2015 roku w partnerstwie z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zrealizowano: utworzenie i 
wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zakup 
sprzętu komputerowego i oprogramowań systemowych. 

6. Zadanie pn. „Utworzenie Punktu Informacji Europejskiej - Europe Direct”. Zadanie 
uzyskało dofinansowanie w wysokości 145 067 euro i będzie realizowane w latach 
2021 – 2025. W 2021 roku w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej 
zorganizowano m.in. imprezę plenerową Dzień Europy, debatę oksfordzką dla 
młodzieży na temat przyszłości UE, pikniki sąsiedzko-europejskie, Młodzieżowy 
Panel Klimatyczny, wykłady europejskie dla seniorów, wydatkowano 21 953, 38 euro. 

7. W 2020 roku miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych środki w wysokości 3 539 246 zł. W 2021 roku kwotę w wysokości 2 435 
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242,36 zł przeznaczono na budowę ul. por. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda 
Okulickiego. 

H. BEZPIECZEŃSTWO i PORZĄDEK 

Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego realizowane były na terenie 
miasta przez Straż Miejską.  

W 2021 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 1 036 zgłoszeń od mieszkańców, strażnicy z inicjatywy 
własnej podejmowali czynności służbowe w 508 przypadkach. 

RODZAJE ZGŁOSZEŃ na stanowisko Dyżurnego Straży 
Miejskiej 

skierowano 
patrol 

zlecono 
innym 

służbom 
zakłócanie porządku publicznego i spokoju 01 38 1 
zagrożenia w ruchu drogowym 02 454 - 
ochrona środowiska i gospodarka odpadami  03 53 - 
zagrożenie zdrowia i życia 04 49 - 
zagrożenia pożarowe (katastrofy) 05 1 - 
awarie techniczne 06 1 - 
Zwierzęta 07 120 2 
- czystość i estetyka 08 41 - 
- sople-nawisy, śnieg (zimowe) 09 22 - 
- spożywanie alkoholu 10 37 - 
- prowadzenie handlu w miejscach zabronionych 11 5 - 
- żebractwo i bezdomność 12 14 - 
- uszkodzenia infrastruktury miejskiej 13 58 - 
- reklamy, graffiti 14 1 - 
- pojazdy (art.50a/130a PRD) 15 16 - 
- spalanie odpadów w piecu C0 16 109 - 
- inne 17 14 - 
RAZEM 1033 - 

W trakcie służb strażnicy podjęli 508 interwencji własnych, z czego 326 dotyczyło zagrożenia 
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w ruchu drogowym, 34 spalania odpadów w piecach CO, 29 zagrożenia zdrowia i życia, 27 
spożywania alkoholu, 20 czystości i estetyki, 17 uszkodzenia infrastruktury miejskiej, 
pozostałe dotyczyły m.in. nieprzestrzegania przepisów związanych z Covid-19, ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami, usunięcia pojazdów z drogi. 

Rodzaje interwencji podjętych przez strażników miejskich w 2021 roku przedstawia poniższa 
tabela: 

Rodzaje interwencji 
podjętych przez strażnika 

interwencja 
własna 

interwencja 
zlecona 

notatka wezwanie Interwencja 
niepotwierdzona 

zakłócanie porządku 

publicznego i spokoju 
12 38 1 1 5 

zagrożenia w ruchu drogowym 326 454 14 744 174 
ochrona środowiska i 

gospodarka odpadami  

 

4 53 1 3 7 

zagrożenie zdrowia i życia  49 1 - 15 
zagrożenia pożarowe 

(katastrofy) 
 1 - - - 

awarie techniczne  1 - - - 
zwierzęta  120 - 1 39 
- czystość i estetyka  41 - - 13 
- sople-nawisy, śnieg (zimowe)  22 - - 8 
- spożywanie alkoholu  37 5 2 12 
- prowadzenie handlu w 

miejscach zabronionych 
 5 - - - 

- żebractwo i bezdomność  14 - - - 
- uszkodzenia infrastruktury 

miejskiej 
 58 - 31 19 

- reklamy, graffiti  1 - - - 
- pojazdy usunięte art. 50a 

PRD 
 16 - - 6 

- pojazdy usunięte art.130a 

PRD 
 - - - - 

- spalanie odpadów w piecu 

CO 
 109 - - 102 

- Covid-19   - 1 - - 
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Rodzaje interwencji 
podjętych przez strażnika 

interwencja 
własna 

interwencja 
zlecona 

notatka wezwanie Interwencja 
niepotwierdzona 

- palenie papierosów na 

terenie placówki oświatowej 
 - - - - 

-inne  14 - - 2 
RAZEM 508 1033 23 782 402 

Dzięki monitoringowi wizyjnemu ujawniono 21 zdarzeń. Informacja o ujawnionym zdarzeniu 
została przekazana dyżurnemu Straży Miejskiej i zrealizowana przez strażników. W wyniku 
podjętych interwencji ujawniono 62 czyny zabronione.  
W związku z prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim 
czynnościami wyjaśniającymi zabezpieczono i przekazano 65 nagrań zawierających materiały 
z monitoringu miejskiego. 

Poniższa tabela przedstawia ewidencję działań Straży Miejskiej podjętych w 2021 roku. 

Lp

. 

Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

Pouczenia 

(art. 41 k.w.) 

Mandaty Wnioski o 

ukaranie 

Razem 

liczba kwota 
1.  ustawie Kodeks wykroczeń      
 wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

- 7 980 2 9 

wykroczenia przeciwko 

instytucjom państwowym, 

samorządowym  

i społecznym 

- - - 1 1 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób  

i mienia 

2 6 1150 - 8 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu  

i porządkowi  

w komunikacji, 

332 472 51 250 131 935 

wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 

25 20 1 520 - 45 
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wykroczenia przeciwko 

interesom konsumentów 

- 1 100 - 1 

wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 

2 1 100 2 5 

wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

7 15 1 350 4 26 

2.  ustawie o wychowaniu  

w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

13 31 3 100 12 56 

3.  ustawie o ochronie zdrowia 

przed następstwami 

używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych 

- 5 500 - 5 

4.  ustawie o utrzymaniu 

czystości 

i porządku w gminach 

1 - - 3 4 

5.  ustawie o odpadach 3 13 2 300 2 18 

6.  ustawie - Prawo ochrony 

środowiska 

- 1 100 - 1 

7.  ustawa o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt 

1 - - - 1 

OGÓŁEM 386 572 62 450 157 1 115 

 

Utrzymanie czystości na terenie miasta Ilość 
kontroli 

Kontrola odśnieżania ciągów pieszo jezdnych, usuwania nawisów lodowych 

stanowiących zagrożenie dla przechodniów 

41 

Kontrola terenu posesji nieruchomości w zakresie  realizacji obowiązku sprzątania 63 

Kontrola stanu technicznego i czystości wiat przystankowych 34 
Ujawnianie, monitorowanie i likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów 

komunalnych 

2 
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Kontrola stanu porządkowego parków, zieleńców 32 

Kontrola czystości placów zabaw dla dzieci jak również w ich obrębie 21 

Kontrola czystości ciągów komunikacyjnych 19 

Kontrola spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania 99 
Kontrola spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania przy użyciu drona 125 
Kontrola egzekwowania przepisów o umieszczaniu plakatów i ogłoszeń w 

miejscach zabronionych 

8 

Kontrola udokumentowania wywozu odpadów ciekłych 15 

inne 6 
RAZEM 465 

 

Utrzymanie porządku na terenie miasta Ilość 
kontroli 

Kontrola prawidłowego oznakowania miejsc dla inwalidów  12 

Kontrola parkowania pojazdów przez osoby nieuprawnione na miejscach 

przeznaczonych dla inwalidów w tym holowanie pojazdów 

199 

Kontrola przestrzegania prawidłowego parkowania 611 
Kontrola miasta pod kątem porzuconych pojazdów 20 

Reagowanie na przypadki niszczenia urządzeń użyteczności publicznej 24 
Kontrola rejonów placówek sprzedających i podających napoje alkoholowe oraz 

miejsc objętych zakazem spożywania 

719 

Kontrola obszarów miasta szczególnie narażonych na zakłócenie porządku 

publicznego 

261 

Kontrola oświetlenia miasta 6 

Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez pieszych 11 
Kontrola transportu publicznego - 
Kontrola targowiska miejskiego 19 
Kontrola Parku Miejskiego p/k nieletnich zagrożonych demoralizacją 12 

Inne 5 
RAZEM 1 899 
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Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta Ilość 
kontroli 

Kontrola przestrzegania przez mieszkańców miasta zachowania środków 

ostrożności przy trzymaniu zwierząt 

30 

Reagowanie na nieprawidłowości związane z wyprowadzaniem psów bez 

nakazanych środków ostrożności, w tym kontrola szczepień 

1 

Powiadamianie Zarządu Gospodarki Komunalnej oraz Wydziału Gospodarki 

Komunalnej o bezpańskich psach i innych zwierzętach, branie udziału w odłowie  

10 

Prewencyjne patrolowanie terenów przyszkolnych  252 
Reagowanie na przejawy demoralizacji w środowisku rówieśniczym, zaniedbania 

opiekuńczo-wychowawcze oraz naruszanie porządku prawnego przez uczniów 

3 

Kontrola terenu miasta pod kątem osób bezdomnych lub zagrożonych 

bezdomnością 

95 

Kontrola zbiornika wodnego/dzikie kąpieliska 34 
Kontrola obowiązku zakrywania ust i nosa COVID-19 204 
Kontrola komunikacji miejskiej 15 
COVID-19- kontrola miejsc przebywania osób będących na izolacji oraz 

kwarantannie domowej 

1774 

RAZEM 2418 

 

W 2021 roku, podobnie jak w roku 2020 Straż Miejska, na podstawie upoważnienia 
wydanego przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, w ramach akcji „Kontrola spalania w 
piecach CO”, 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 99 kontroli z czego 43 było 

Współpraca Straży Miejskiej z mieszkańcami, instytucjami i organami 
administracji publicznej 

Ilość 
spotkań 

Realizacja porozumienia o współpracy Policji i Straży Miejskiej. 47 

Współpraca z przedstawicielami placówek oświatowych. 19 
Spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną (pogadanki), 22 
Udzielenie pomocy CARITAS 18 
RAZEM 106 
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podjętych w związku z informacjami uzyskanymi od mieszkańców miasta, którzy 
podejrzewali sąsiadów o spalanie śmieci w piecach domowych. Pozostałe 56 zostało 
wytypowanych i skontrolowanych przez strażników rejonowych na podstawie ich obserwacji. 
Przeprowadzono również 125 kontroli czystości powietrza przy użyciu drona. W trakcie 
przeprowadzanych kontroli przypominano mieszkańcom, że spalanie odpadów jest 
nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia. Ujawniono 18 przypadków spalania odpadów, z 
których 3 zakończono pouczeniem, 13 nałożeniem mandatu karnego, skierowano również 2 
wnioski o ukaranie do Sądu. 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w 2021 roku Straż Miejska prowadziła akcję 
„Bezpieczne ferie 2021”. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, w okresie ferii zimowych, w 
codziennych patrolach prowadzili kontrole „dzikich lodowisk” w szczególności zbiornika 
wodnego przy ul. Budowlanej. Przeprowadzano również cykliczne kontrole miejsc 
zagrożonych, miejsc gromadzenia się młodzieży tj. Park Miejski, dworzec PKP i PKS, rejon 
Aquaparku przy ul. Wyszyńskiego, placów zabaw i osiedli mieszkaniowych. 
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 2021 roku zaplanowano 36 patroli szkolnych, z czego 9 nie odbyło się  z powodu 
odwołanych zajęć szkolnych w związku z wprowadzonym zagrożeniem epidemiologicznym, 
1 z powodu innych czynności służbowych funkcjonariusza Policji i Straży. 

Podczas realizowanych patroli szkolnych dokonano 151 kontroli placówek oświatowych ze 
zwróceniem uwagi na młodzież zagrożoną demoralizacją. Przeprowadzano cykliczne 
kontrole miejsc zagrożonych, miejsc gromadzenia się młodzieży tj. Park Miejski, dworzec 
PKP i PKS, Targowisko Miejskie. 

Przeprowadzono 37 interwencji własnych, podczas, których nałożono 33 mandaty karne 
kredytowane i 4 mandaty karne gotówkowe. W 18 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. Dokonano również 120 kontroli sklepu monopolowego przy 
ul. 1 Maja pod kątem ładu i porządku oraz przestrzegania Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Patrol Szkolny zrealizował 2 nakazy 
zatrzymania i doprowadzenia nieletniego wydanego przez Sąd dla Nieletnich do MOW w 
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miejscowości Skarżysko Kamienna oraz 1 nakaz zatrzymania i doprowadzenia nieletniego 
wydanego przez Sąd dla Nieletnich do MOW w miejscowości Malbork. 

W 2021 roku Patrol Szkolny przeprowadził 14 spotkań z uczniami klas VI-VIII Szkoły 
Podstawowej Nr 6 przy ul. Sosnkowskiego na temat „Odpowiedzialności Karnej Nieletnich” 
oraz „Cyberprzemocy”. Patrol szkolny przeprowadził 3 interwencje zlecone, 2 w stosunku do 
dwóch nieletnich będących pod wpływem alkoholu, przebywających na terenie Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Sosnkowskiego, jedną osobę przewieziono do szpitala w 
Mińsku Mazowieckim, drugą przewieziono do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim w celu dalszych czynności. W Zespole Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim przy 
ul. Budowlanej podjęto 1 interwencję, dotyczącą uczniów innych szkół palących papierosy w 
budynku szkoły. Wszelkie czynności, jakie podejmował patrol szkolny odbywały się mając na 
uwadze głównie dobro dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. Przeprowadzono 
również 30 spotkań z pedagogami szkolnymi na temat problemów wychowawczych z 
uczniami. W styczniu, kwietniu, maju i grudniu Patrol Szkolny został zawieszony z powodu 
epidemii COVID-19.  

W związku z trwającą pandemią, w 2021 roku Straż Miejska kontrolowała nakaz noszenia 
maseczek w przestrzeni publicznej. W wyniku tych działań 16 osób ukarano mandatami 
karnymi, 34 pouczono, a 542 osobom zwrócono uwagę. Ponadto, Straż Miejska dostarczała 
żywność osobom przebywającym na kwarantannie lub izolacji domowej, zgłaszającym taką 
potrzebę. 

W roku 2021 Straż Miejska zabezpieczała: pracę samorządowego powszechnego punktu 
szczepień COVID-19 przy ul. Wyszyńskiego 56, Obchody setnej rocznicy przybycia 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich do Mińska Mazowieckiego, Obchody Święta Chorągwi Mazowieckiej, 
Capstrzyk przy Pomniku Lotników w Mińsku Mazowieckim z okazji uczczenia 100 rocznicy 
utworzenia 1 Pułku Lotniczego, Ogólnopolski bieg uliczny 25 Mazowiecka Piętnastka, 
Zielony Piknik Miejski odbywający się na ul. Konstytucji 3 Maja, Akcję ZNICZ 2021 roku – 
rejon cmentarza. 

I. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I SPRAWY OBRONNE 

W 2021 roku realizacja zadań z zakresu  zarządzania kryzysowego odbywała się 
poprzez: 

1. Przyjmowanie ostrzeżeń, komunikatów i zgłoszeń o zdarzeniach powodujących 
zagrożenia na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, powiadamianie sił ratowniczych oraz 
podejmowanie działań zmierzających do likwidacji skutków  zagrożeń.  
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2. Zabezpieczenie  logistyczne działań ratowniczych np. zapewnienie wody i żywności  
podczas  długotrwałych działań ratowniczych).  

3. Dostarczenie mieszkańcom miasta 154 162 sztuk maseczek chirurgicznych 
otrzymanych z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych (w dostarczaniu maseczek 
pomagali harcerze z KH ZHP „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim oraz druhowie OSP 
Mińsk Mazowiecki i OSP „Kędzierak”). 

4. 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. 

5. Zaktualizowano „Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Mińsk Mazowiecki”. 
6. Zorganizowano nadzwyczajne posiedzenia Miejskiego Zespołu  Zarządzania 

Kryzysowego.  
7. Bieżące utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania miasta Mińsk Mazowiecki. 
8. Powiadamianie jednostek organizacyjnych oraz zamieszczanie na stronie internetowej 

miasta ostrzeżeń, informacji i komunikatów z zakresu istniejących zagrożeń, 
niebezpiecznych zdarzeń i utrudnień na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.  

9. Monitorowanie zagrożonych obszarów i systemów, analizowaniu otrzymywanych  
informacji, sporządzaniu wniosków i propozycji działań oraz przekazywaniu okresowych 
meldunków do Powiatowego  Centrum  Zarządzania Kryzysowego. 

W zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2021 roku 
1. Dokonano Aktualizacji planów, procedur i opracowań, w szczególności dokumentacji  

Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. 
2. Opracowano: 
1) plan operacyjny funkcjonowania miasta Mińsk Mazowiecki w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 
2) informacje do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań 

Obronnych, 
3) plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań  

obronnych w Mieście Mińsk Mazowiecki w 2021 roku, 
4) plan szkolenia obronnego na 2021 rok, 
5) rejestry, plany i zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 
3. Prowadzono postępowania administracyjne dotyczących nakładania  obowiązków  

świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 
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4. Prowadzono sprawy związane z wypłatą świadczeń rekompensujących dla żołnierzy 
za odbycie ćwiczeń wojskowych. 

5. Realizowano przedsięwzięcia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej. 
Do kwalifikacji wojskowej zgłosiło się 295 osób, w tym 195 mężczyzn z rocznika 
podstawowego i 100 mężczyzn z roczników starszych. Do kwalifikacji wojskowej nie 
zgłosiło się 30 mężczyzn. 

W 2021 roku przyjęto 14 zgłoszeń, z których: 6 dotyczyło zdarzeń z udziałem zwierząt, 3 
lokalnych podtopień, 2 innych zagrożeń. Ponadto otrzymali 84 ostrzeżenia meteorologiczne 
oraz 3 powiadomienia o złej jakości powietrza. W sumie w roku 2021 r. wpłynęło 98 
zgłoszeń. W stosunku do roku 2020 otrzymano 32 zgłoszenia mniej. 

W zakresie obrony cywilnej realizacja zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego i 
Spraw Obronnych w 2021 roku polegała na: 

1. Opracowaniu oceny stanu przygotowań w zakresie ochrony ludności  i obrony 
cywilnej za 2020 roku w mieście Mińsk Mazowiecki. 

2. Opracowaniu i uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Powiatu Mińskiego planu 
działania w zakresie obrony cywilnej na 2021 rok. 

3. Prowadzeniu działań zmierzających do prawidłowego utrzymania i konserwacji 
urządzeń: radiowej sieci zarządzania Wojewody Mazowieckiego, systemu 
ostrzegania i alarmowania ludności, w tym: 9 szt. elektronicznych syren alarmowych, 
budowli  ochronnych i wyposażenia obrony cywilnej. 

4. Uzyskaniu dotacji Skarbu Państwa na uzupełnienie wyposażenia Drużyny 
Wykrywania i Alarmowania - zakup 7 kompletów odzieży ochronnej chroniącej przed 
skażeniem chemicznym i biologicznym; 

5. Dokonania oceny przydatności składników majątku obrony cywilnej na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki.  

W 2021 oku zakresie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej 
przekazano środki finansowe na organizację 83 dodatkowych  służb ponadnormatywnych 
policjantów prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim polegających na 
ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zapewnieniu spokoju w miejscach 
publicznych. Dofinansowano zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w 
Mińsku Mazowieckim. W  celu  zwiększenia motywacji i zaangażowania  w  dociekliwości  
ujawniania i  zwalczania przestępczości przekazano środki finansowe w wysokości 5 000 zł 
na nagrody dla policjantów wyróżniających się zaangażowaniem, wysokim poczuciem 
odpowiedzialności, rozwagą i kulturą osobistą do Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
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Mazowieckim. Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku  Mazowieckim 
przekazano środki finansowe w wysokości 12 000 zł na wymianę węży hydraulicznych w 
zestawie ratownictwa technicznego. Przetwarzano i udostępniano dane jakości powietrza 
za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem: www.map.airly.eu. 

W ramach działań zmierzających do podwyższania gotowości bojowej ochotniczych straży 
pożarnych w 2021 roku: pokrywano koszty badań technicznych, eksploatacji, konserwacji i 
napraw samochodów, przyczep, motopomp, agregatów prądotwórczych oraz narzędzi i 
urządzeń ratowniczych, zakupiono sprzęt ratowniczy, w tym: ze środków finansowych 
Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok oraz dotacji celowej Województwa Mazowieckiego na 
dofinansowanie wyposażenia dla OSP Mińsk Mazowiecki: akumulatorowy rozpieracz 
ramieniowy i kolumnowy, agregat prądotwórczy, radiotelefony Motorola, najaśnica, drabina 
aluminiowa, narzędzia hooligan, pompa do wody brudnej, pilarka, przecinarka do stali i 
betonu, podpory, rolki, aparaty powietrzne z czujnikami bezruchu, mundury koszrowe, 
kombinezon i kaptur na szerszenie oraz elementy umundurowania i akcesoria do hełmów 
strażackich, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1, torba medyczna, pulsoksymetry, 
wąsy tlenowe, maski do tlenoterapii oraz inne środki ochrony, urządzenia i materiały 
medyczne, basak, zestaw do cięcia szyb, czyszczenia kominów, klinów i podkładów, 
gaśnice, węże strażackie, rozdzielacze, klucze do hydrantów i łączników,  zakupiono paliwo 
do pojazdów, urządzeń ratowniczych oraz nagrzewnicy, dokonano napraw i zakupiono 
części do samochodów specjalnych pożarniczych, przeprowadzono remont pomieszczenia 
magazynowego OSP;  pokryto koszty selektywnego powiadamiania strażaków OSP 
„Kędzierak”; pokryto koszty platformy gromadzenia danych, alarmowania i powiadamiania 
dla ochotniczych straży pożarnych „e-Remiza”, zakupiono wodę do celów 
przeciwpożarowych, ubezpieczono członków ochotniczych straży pożarnych (w 
szczególności 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. Wypłacano ekwiwalenty pieniężne strażakom ochotniczych 
straży pożarnych za udział działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych 
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto Mińsk Mazowiecki. 

Ochotnicze straże pożarne z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w 2021 roku brały udział 
w 105 działaniach ratowniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz w 42 
działaniach ratowniczych organizowanych przez miasto Mińsk Mazowiecki, m.in.: gaszenie 
pożarów; układanie worków z piaskiem, pompowanie wody z piwnic i garaży; usuwanie 
powalonych drzew i gałęzi z pasa drogowego; usuwanie plam oleju, działania porządkowe 
po wypadkach i kolizjach drogowych; działania związane z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: m.in.: odkażanie powierzchni i obiektów 
publicznych (w szczególności ozonowanie przedszkoli miejskich), transport osób do punktów 
szczepień, dystrybucja środków ochrony osobistej i środków odkażających do placówek 
leczniczych oraz maseczek dla mieszkańców; inne działania (np. udzielanie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy, zabezpieczenie lądowiska LPR, usuwanie gniazd szerszeni). 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK MIEJSKICH W 2021 ROKU 

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim istnieje od 1 lutego 1990 
roku. Powstało w wyniku wyodrębnienia z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Siedlcach. W 1992 roku utworzono 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. Prezesem Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. jest Jarosław Belkiewicz.  
Spółka prowadzi intensywne działania modernizacyjne, zarówno w źródłach ciepła, jak i w 
majątku sieciowym. Tradycyjne sieci kanałowe są sukcesywnie przebudowywane na 
nowoczesne sieci preizolowane. Obecnie Spółka posiada ponad 90% sieci zbudowanej w 
tej technologii. Spółka sukcesywnie wdraża rozwój inteligentnej sieci ciepłowniczej, 
rozbudowując zdalne sterowanie i wizualizację węzłów cieplnych oraz sterowanie 
automatyczne procesów technologicznych i obiegów hydraulicznych w źródłach ciepła. 
Szybki rozwój miasta stawia przed przedsiębiorstwem potrzebę powiększania potencjału 
wytwórczego i dalszej poprawy jakości i zakresu świadczonych usług, które Spółka 
uzyskuje poprzez ciągły rozwój technologiczny, organizacyjny i osobowy. 
Podstawowymi zadaniami Przedsiębiorstwa jest zapewnienie odpowiedniego do potrzeb 
miasta rozwoju systemu ciepłowniczego poprzez modernizację i rozbudowę sieci 
ciepłowniczej w celu ograniczenia strat energii oraz maksymalizowania ilości przyłączonych 
odbiorców, a także modernizację źródeł ciepła w celu ograniczenia zużycia energii, 
zmniejszenia oddziaływania (emisji) oraz dywersyfikacji zaopatrzenia w energię. 

W obszarze modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczej w latach 2019 – 2021 wykonane 
zostały zadnia charakteryzujące się wskaźnikami opisanymi w tabelach poniżej. 

Charakterystyka zadań rok 2 019 2 020 2 021 
sieci nowe - ilość m 20,00  30,30  545,59  
sieci przebudowane m 158,00  283,95  51,35  
razem sieci nowe i przebudowane  m 178,00  314,25  596,94  
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przyłącza nowe - długość m 759,90  179,70  663,51  
przyłącza przebudowane  - długość m 154,70  69,90  0,00  
ilość przyłączy nowych  szt. 7  6  10  
ilość przyłączy przebudowanych  szt. 4  4  0  
Razem sieci i przyłącza nowe  m 779,90  210,00  1 209,10  
Razem sieci i przyłącza przebudowane m 312,70  353,85  51,35  
Razem sieci i przyłącza nowe i 
przebudowane 

m 1 092,60  563,85  1 260,45  

Wartość wykonanych zadań zł 1 253 124,42  590 263,00  1 085 
617,00  

 Przyłączenia uruchomione rok 2 019  2 020  2 021  
ilość przyłączonych nowych odbiorców szt. 6  5  3  
moc przyłączonych nowych obiektów kW 895,30  527,50  609,70  

Przedsiębiorstwo nie posiada szczegółowych danych pozwalających na obliczenie ilości 
przyłączanych do sieci ciepłowniczej lokali mieszkalnych / użytkowych ponieważ punktem 
przyłączeniowym jest cały budynek (z zasady wielorodzinny) a nie pojedyncze lokale. 

W obszarze modernizacji posiadanych źródeł ciepła istotna zmiana nastąpiła w grudniu 2020 
roku,  kiedy została oddana do użytku elektrociepłownia gazowa zlokalizowana na terenie 
dotychczasowej ciepłowni gazowej przy ul. 1 PLM Warszawa 1. Nowoczesne źródło 
kogeneracyjne energii cieplnej i elektrycznej w znaczący sposób wpłynęło na charakterystyki 
produkcyjne i emisyjne systemu ciepłowniczego znajdującego się w posiadaniu Spółki. Od 
stycznia 2021 roku elektrociepłownia stała się podstawowym źródłem ciepła, a pełniąca 
dotychczas taką rolę ciepłownia węglowa jest wykorzystywana jako źródło szczytowe. W 
efekcie udział ciepła wytworzonego z niskoemisyjnego paliwa gazowego wzrósł z około 5% 
w latach wcześniejszych do ponad 50 % w pierwszym roku użytkowania elektrociepłowni, 
zaś (w konsekwencji) udział ciepła wytworzonego z paliwa węglowego zmalał z 
wcześniejszych 95% na poniżej 50%. Jednocześnie Spółka uzyskała nowy produkt 
energetyczny wytwarzany lokalnie. Roczna produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowni 
wyniosła w 2021 r ponad 44 GWh, co jest wielkością porównywalną z konsumpcją energii 
elektrycznej na terenie miasta.  

Syntetyczna charakterystyka zmian w produkcji i zużyciu paliw przedstawiona jest w 
poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie jm ROK 

produkt 2019 2020 2021 
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sprzedaż ciepła GJ 235 969 238 031 278 788 

sprzedaż energii el.  MWh 
 

6 441 43 337 

sprzedaż energii razem GJ 235 969 261 218 434 802 
zmiana rok n/(n-1) % 

 
110,7003531 166,45 

Zużycie paliw   
   

Węgiel GJ 305 537 306 505 187 628 

Węgiel  Mg 13 619 13 439 8 433 
zmiana n/(n-1) % 

 
98,68 62,75 

Gaz GJ 16 352 56 810 382 375 

zmiana n/(n-1) % 
 

347,42 673,08 

Paliwa ogółem GJ 321 889 363 315 570 003 

zmiana n/(n-1) % 
 

112,87 156,89 

Podkreślenia wymaga: 
a) znaczne zmniejszenie spalania węgla kamiennego w ciepłowniach – o ponad 37%; 
b) wzrost produkcji sprzedanej energii - o ponad 66% (część wzrostu wynika z 

chłodniejszej zimy), 
c) niższe niż wynikałoby ze wzrostu produkcji energii zwiększenie konsumpcji paliwa 

(166,45% do 156,89%) – co oznacza faktyczny wzrost sprawności całkowitej 
systemu. 

Nowa struktura produkcyjna źródeł posiadanych przez Spółkę spowodowała zmianę w 
charakterystyce emisji produktów energetycznego spalania. 

Rok bazowy (2019) zestawiony w tabeli poniżej. 

Emisja produktów spalania  
  paliwo Paliwo Wykonana 

emisja na 

produkcję 

ciepła 

wskaźnik 

emisji 

Rok 2019   miał gaz Suma EQS 

zanieczyszczenie  j.m.       kg/GJ 

pył  Mg 3,12046 0,00049 3,121 0,013226105 

SO2  Mg 67,14413 0,00130 67,145 0,284551983 

NO2  Mg 54,47404 0,05260 54,527 0,231075486 
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Emisja produktów spalania  
  paliwo Paliwo Wykonana 

emisja na 

produkcję 

ciepła 

wskaźnik 

emisji 

CO  Mg 158,81761 0,03130 158,849 0,673177216 

CO2 Mg 28 108,54265 59,00000 28 167,543 119,3697076 

BaP [kg] [kg] 25,411   25,411 0,107687184 

Zmiany emisji wykonanej należy porównywać z uwzględnieniem faktów pojawienia się 
nowego (dodatkowego produktu – energii elektrycznej ) oraz zmienności zapotrzebowania 
na ciepło wynikającej z temperatury zewnętrznej oraz ilości odbiorców pobierających ciepło. 

Emisja wynikająca z produkcji wyłącznie ciepła została określona zgodnie z metodyką 
przyjętą w sprawozdawczości tworzonej na potrzeby Urzędu Regulacji Energetyki oraz 
Agencji Rynku Energii.  

Dane porównawcze emisji przedstawia poniższa tabela  

    Emisja wykonana ogółem   Emisja wykonana na 
produkcję ciepła  

  Rok 2020 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2021 
        
            
pył  Mg 2,0455195 1,538 2,045119511 1,53524 
SO2  Mg 74,568 49,075 74,50373 48,63970 
NO2  Mg 56,516 52,131 55,11639 42,59936 
CO  Mg 156,240 100,429 156,04754 99,12193 
CO2 Mg 30 376,231 38 404,009 28 535,17936 25 964,58504 
BaP [kg] [kg] 24,937 15,660 24,93682 15,660 
            

W celu obiektywnego odwzorowania skutków emisyjnych wynikających z uruchomienia 
produkcji energii elektrycznej w kogeneracji z ciepła odpowiednim wskaźnikiem jest 
przeliczenie emisji na jednostkę sprzedanej energii cieplnej [EQS] i całkowitej (cieplnej i 
elektrycznej) [EQE].  Dane i obliczenia są zawarte w tabelach poniżej. 
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Emisja produktów spalania w roku 2020 – dane szczegółowe. 

 
Rok 2020 

jednostka  

Emisja wykonana z: Emisja 

całkowita 

Ciepło 
Razem 

ciepło + energia 
elektryczna 

Rodzaj paliwa Razem 238 031,3865 261 218,44 

zanieczyszczenie MIAŁ 
GAZ 

OGÓŁEM 

GAZ NA 

CIEPŁO 

PALIWA NA 

CIEPŁO 
Suma EQS EQE 

       kg/GJ kg/GJ 
pył Mg 2,04408 0,001439493 0,0010395 2,045119511 2,0455195 0,008591806 0,0078307 
SO2 Mg 74,44111 0,12662 0,0626257 74,50373 74,568 0,31300 0,2854612 
NO2 Mg 53,75748 2,75885 1,3589065 55,11639 56,516 0,23155 0,2163566 
CO Mg 155,85527 0,38426 0,1922651 156,04754 156,240 0,65558 0,5981183 

CO2 Mg 
27 

176,27287 
3 199,95779 1358,9065 28 535,17936 30 376,231 119,87990 116,2867 

BaP [kg] [kg] 24,93682   24,93682 24,937 0,10476 0,0954635 
                

Emisja produktów spalania w roku 2021 – dane szczegółowe. 

Rok 2021  

 

jednostka 

Emisja wykonana z: 
Produkcja 
sprzedana Ciepło 

Razem 
ciepło + energia 

elektryczna 

Rodzaj paliwa Razem (GJ) 278 788 434 802 

zanieczyszczenie WĘGIEL 
GAZ 

OGÓŁEM 

GAZ NA 

CIEPŁO 

PALIWA NA 

CIEPŁO 

Suma 

emisji 
EQS EQE 
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       kg/GJ kg/GJ 
pył Mg 1,53206 0,00590 0,003176 1,53524 1,538 0,00551 0,0035372 

SO2 Mg 48,23360 0,84185 0,406104 48,63970 49,075 0,17447 0,1128686 
NO2 Mg 33,73196 18,39934 8,867404 42,59936 52,131 0,15280 0,1198967 
CO Mg 97,89918 2,52998 1,222747 99,12193 100,429 0,35555 0,230977 
CO2 Mg 17 097,18104 21 306,82753 8867,404 25 964,58504 38 404,009 93,13396 88,325347 

BaP [kg] [kg] 15,660   15,660 15,660 0,05617 0,0360164 
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B. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Spółką prowadzącą działalność w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i okolic. Spółka 
powstała na mocy aktu założycielskiego z 11 grudnia 1991 roku.  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obsługuje 39 876 mieszkańców 
korzystających z sieci wodociągowej oraz 39 688 mieszkańców korzystających z sieci 
kanalizacji sanitarnej. W roku 2021 Spółka sprzedała 1,998 mln m3 wody (w stosunku do 
roku 2020 odnotowano wzrost o 0,32 %) oraz przyjęła 2,261 mln m3 ścieków (w stosunku do 
roku 2020 odnotowano wzrost o 3,32%). 

Przedsiębiorstwo przykłada olbrzymią wagę do jakości wody dostarczanej odbiorcom. 
Posiada własne laboratorium, z akredytacją wydaną przez Państwowe Centrum Akredytacji, 
które cyklicznie przeprowadza analizy wody przeznaczonej do spożycia. Dążąc do jak 
najwyższej jakości dostarczanej odbiorcom wody, laboratorium wykonuje równocześnie z 
Sanepidem cykliczny monitoring kontrolny wody, kilkakrotne w tygodniu analizy 
technologiczne jakości wody, jak również stałe badania studni głębinowych.  

System zaopatrzenia w wodę miasta Mińsk Mazowiecki jest oparty na dwóch stacjach 
uzdatniania wody (dwóch źródłach zasilania) i sieci wodociągowej pierścieniowo-
rozdzielczej.  

Podstawowe dane finansowe Spółki za 2021 rok. 
a) Aktywa razem 120 115 589,37 zł (wzrost o 50,37 % w stosunku do roku 2020), 
b) Przychody razem 21 644 610,73 zł (wzrost o 9,78  % w stosunku do roku 2020), 
c) Zysk netto 1 331 581,84  zł  (spadek o 0,54 % w stosunku do roku 2020). 

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 
XXXV.335.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 roku. Wysokość 
nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2021 planowano na poziomie 44 922 000 
zł, a zrealizowano w wysokości 41 574 000 zł. Budżet inwestycyjny PWiK Sp. z o.o. powstaje 
z kwoty rocznego odpisu amortyzacyjnego oraz środków zewnętrznych, uzyskanych w 
oparciu o programy pomocowe funduszy. Głownie są to środki z programów finansowanych 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jak 
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również z preferencyjnej pożyczki z w/w Instytucji oraz kredytu obrotowego z Banku Pekao 
S.A.  
W roku 2021 Spółka poniosła nakłady inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na kwotę 
41 574 000 zł. Środki na pokrycie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pochodziły z: dotacji z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 25 054 000 zł, pożyczki 
z Narodowego Funduszu Ośrodowiska i Gospodarki Wodnej – 11 800 000 zł, środków 
własnych - 4 720 000 zł. Najwięcej środków inwestycyjnych (ponad 33 000 000 zł) 
wydatkowano na modernizację oczyszczalni ścieków.  

W 2021 roku sieć wodociągowa wzrosła o 0,804 km, sieć kanalizacyjna o 1,588 km. 
Miejska sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej na koniec 2021 roku stanowiła 16 km 
przewodów wodociągów dosyłowych i magistralnych, 115,36 km sieci wodociągowej 
rozdzielczej, 120,05 km sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 10,8 km sieci kolektorów 
sanitarnych. 

Inwestycje prowadzone w 2021 roku: 
1. Oczyszczalnia ścieków 

Aktualnie realizowane jest zadanie: „Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki 
osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim”. To ogromna inwestycja 
realizowana w latach 2019-2022, która ma dostosować instalację do przyjęcia 
zwiększonego ładunku ścieków oraz udoskonalić gospodarkę osadową zapewniając 
minimalizację odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków. Zadanie jest 
realizowane w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Modernizacja zapewni m.in. ograniczenie 
energochłonności procesów technologicznych, zwiększy odzysk biogazu, który jest 
wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na Oczyszczalni Ścieków. 
Efektem modernizacji będzie również udoskonalenie technologii, poprawa jakości i 
zwiększenia ilości środka nawozowego wytworzonego z przefermentowanych osadów 
ściekowych. 
Spółka zleciła w roku 2021 firmie Envirotech Sp. z o.o. przeprowadzenie analizy oraz 
opracowanie koncepcji kolejnego etapu modernizacji w zakresie ciągu biologicznego 
Oczyszczalni Ścieków. Będzie ona polegać na zwiększeniu objętości i kubatur zbiorników, 
co zapewni zwiększenie przepustowości OŚ. Koncepcja została wykonana i odebrana pod 
koniec 2021 roku.  

2. Uzdatnianie wody 
Celem „Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak” przy ul. Kołbielskiej w Mińsku 
Mazowieckim” jest automatyzacja procesu uzdatniania wody, przy jednoczesnym wzroście 
wydajności stacji z 300 do 350 m ³/h. Dzięki tej inwestycji Spółka zapewni ciągłość dostaw 
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wody dla miasta Mińsk Mazowiecki poprzez wymianę zużytych elementów infrastruktury i 
budowę nowych. W 2021 roku „Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Kędzierak” 
była w fazie wykonawstwa. Dzięki wsparciu finansowemu z pożyczki z NFOŚiGW inwestycja 
może być zrealizowana. Pierwotny termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 
październik 2021. Z powodu pandemii COViD i nieprzewidzianych robót dodatkowych, 
podpisano aneksy wydłużające termin realizacji zadania do końca marca 2022 roku. W 
ramach inwestycji zlikwidowana została stara kotłownia na miał węglowy, którą zastąpiono 
nowoczesną pompą ciepła. 

„Budowa nowej studni głębinowej” realizowana jest w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. 
Zwiększy wydajność ujęć wody co jest niezbędne do modernizacji SUW Kędzierak. 
Wykonawca jest w trakcie realizacji zadania, opracował dokumentacje hydrogeologiczną, 
uzyskał niezbędne pozwolenia wodno-prawne, dokonał geodezyjnego wyznaczenia otworu 
studni głębinowej i przystąpił do wykonania prac wiertniczych. Miasto prowadzi rozmowy z 
PKP S.A., by wyznaczyć dojazd do nieruchomości, na której realizowana jest studnia.  

W ramach modernizacji istniejących i budowy nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych 
zrealizowano następujące zadania: 

1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. 7 
Pułku Ułanów Lubelskich i w ul. Łupińskiego wzdłuż ul. Warszawskiej z przejściem 
poprzecznym drogi krajowej nr 92. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane bez 
uwag. I etap budowy zrealizowany w 2020 roku, II etap tj. ul. Łupińskiego wzdłuż 
Warszawskiej z przejściem poprzecznym wykonano w 2021 roku. Całkowite 
zakończenie inwestycji nastąpiło we wrześniu 2021 roku. 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zuzanny Małaszczyckiej wraz z 
przepompownią – zadanie zrealizowane w lipcu 2021 roku. 

3) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w łączniku od ul. Szpitalnej, a 
ul. Juliana Grzeszaka – obecnie łącznik ten otrzymał nazwę ul. Władysława 
Gucewicza. Zadanie zakończone, w grudniu 2021 roku.  

4) Odpłatne przejęcie przez Spółkę wybudowanych sieci przez firmę „PHU 
PARTNER” na osiedlu Klonowa etap III w ramach programu „Mieszkanie dla 
rozwoju”. Kwota w całości wypłacona w grudniu 2021 roku po uzyskaniu 
służebności przesyłu na tym terenie.  

5) Budowa sieci wodociągowej i przebudowa przyłączy do posesji przy ul. Jasnej 12, 
13, 14 - zadanie zrealizowano w sierpniu 2021 r.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 184 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

6) Przejęcie odpłatne sieci wodociągowej w ul. Górki wybudowane przez Inwestora 
prywatnego. Kwota ustalona i w całości wypłacona w 2021 r. 

7) Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej od ul. Kościelnej do ul. 
Ogrodowej przez teren kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Mińsku Mazowieckim. Zadanie inwestycyjne wykonane i zakończone. Inwestycja 
realizowana przy udziale Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.   

Ponadto dla niżej wymienionych zadań opracowana została dokumentacja projektowa, która 
będzie stanowiła podstawę rozpoczęcia lub kontynuacji w 2022 roku robót budowlanych: 

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Borelowskiego oraz sieci 
wodociągowej w ul. Migdałowej  

2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Chróścielewskiego i w ul. Kołbielskiej – 
zadanie projektowane jest wraz z inwestycją drogową miasta Mińsk Mazowiecki. 

3. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 30 
lipca, Obwodu Armii Krajowej „Mewa – Kamień” i PLM Warszawa.  

4. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej – etap IV.  
5. Przebudowa i budowa wodociągu wody surowej Kędzierak. 

3. Zakup maszyn, urządzeń i systemów informatycznych. 

Zadanie „Zintegrowany System Zarządzania” w 2021 roku było w fazie wdrożeniowej, 
jedynie moduł Laboratorium został poprawiony. Z uwagi na pracę rotacyjną oraz panującą 
sytuację pandemiczną szkolenia z obsługi ZSZ odbywały się ON-LINE. Podpisano aneks z 
wykonawcą na wydłużenie terminu realizacji modułu Laboratorium. Większość modułów 
została już odebrana i wdrożona przez pracowników PWiK Sp. z o.o. Program jest cały czas 
rozwijany i udoskonalany.  
W ramach zadania ”Modernizacja laboratorium wody i ścieków wraz z wyposażeniem” – 
zakupiono nowy redestylator. Ponadto został wybrany dostawca Spektofotometru, realizacja 
nastąpi w roku 2022 z uwagi na braki komponentów na rynku. 
Na potrzeby eksploatacji i utrzymania sieci zakupiono: zagęszczarkę stopową CEDRUS 
ST20, młot hydrauliczny Atlas Copco LH230E, oraz oprogramowania do odczytu zużycia 
energii elektrycznej ENERGIA4. Zamówiono również części osprzętu do koparko-ładowarki 
Komatsu. 
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C. ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH SP. Z O.O. 

Zarząd Dróg Miejskich  Spółka z o.o. została powołana na podstawie Uchwały Nr 
XXXVI/279/93 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim  z dnia 11 grudnia 1993 r. W dniu 
21.12.1993 r. został spisany Akt Założycielski Spółki i zarejestrowany w Sądzie 
Gospodarczym, a następnie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000143803. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy wynosi 671 000 zł, na co składa  
się 671 udziałów każdy o wartości 1 000 zł, których jedynym właścicielem jest miasto Mińsk 
Mazowiecki. Siedziba Spółki mieści się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 7, a 
przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie gospodarki komunalnej Gminy Miasto Mińsk 
Mazowiecki, 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: 
a) 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, 

b) profilowanie równiarką i zagęszczanie walcem drogowym nawierzchni dróg 
nieutwardzonych, 

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. prowadzenia 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, budowy, przebudowy i remontów dróg, 
mostów, placów i pozostałej infrastruktury drogowej, drogowych obiektów 
inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z 
drogą, 

7. utrzymania zieleni i zadrzewień w pasie drogowym, 
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8. obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 

W roku 2021 Zarząd Dróg Miejskich wykonywał zadania statutowe w zakresie bieżącego 
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. W ramach bieżącego 
utrzymania wykonywano naprawę i wymianę zużytych znaków drogowych. 

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH PRAC 
UTRZYMANIOWYCH  

ZAKRES PRAC ROK 

- J.M. 2021 2020 

Remonty nawierzchni bitumicznych m2 2 653,07 771,4 

Naprawy dróg gruntowych:    

Ulepszenie nawierzchni kruszywem 
łamanym 

m2 11480 11154 

Równanie i profilowanie równiarką i 
walcem 

h 120 201 

Oznakowanie pionowe:    

Montaż nowych znaków drogowych szt. 624 737 
Naprawa istniejących znaków 
drogowych 

szt. 140 135 

Oznakowanie poziome: m2 6600 9540 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:    

Montaż i naprawa luster drogowych szt. 29 8 

Ogrodzenia łańcuchowe U-12b mb 200 311 

Słupek U-12c szt. 73 30 

Słupek przystankowy szt. 33 0 

Wiata przystankowa szt. 0 1 

Słupek U-5b szt. 13 1 

Progi zwalniające, separatory szt. 18 18 
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drogowe 

Remonty cząstkowe nawierzchni:    

betonowa kostka brukowa m2 1 010,45 1827 

Krawężniki mb 30 328 

Obrzeża mb 5 252 

Inne:  
szt. 

 
11 

 
0 Montaż ławek parkowych 

W 2021 roku opracowywano i aktualizowano na bieżąco projekty stałych organizacji 
ruchu  wraz z ich wdrożeniem w miarę wynikających potrzeb i zleceń ze strony Urzędu 
Miasta. ZDM każdorazowo zabezpieczał imprezy odbywające się na terenie miasta, 
wprowadzając czasową             organizację ruchu. 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego zakres robót 
budowlanych w roku 2021 został w sposób znaczący ograniczony. Spółka skupiła się 
głównie na wykonaniu zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg, projektowaniu i 
nadzorowaniu robót drogowych zlecanych przez Masto Mińsk Mazowiecki. 

W 2021 roku wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej na następujących ulicach: 
Sosnkowskiego, Chełmońskiego, Limanowskiego, Szczecińskiej, Toruńskiej, Jasnej, 
Konstytucji 3 Maja, rondo Sławińskiego, Jana Pawła II, Bocznej, skrzyżowanie 
Orzeszkowej  i Zachodniej, 1 PLM Warszawa, Florencja, Warszawskie Przedmieście. 

W 2021 roku Spółka wykonała: remont chodnika z kostki brukowej w ulicy Jana Pawła II o 
długości 50 m i budowę Ogrodu deszczowego przy ul. Dąbrówki – 30 m, a także pełniła 
nadzór inwestorski podczas budowy dróg w ulicach: por. Ludwika Wolańskiego, Łąkowej, dr 
Jana Huberta i Mikołaja Reja. 

Zarząd Dróg Miejskich wykonywał również zlecenia zewnętrzne mieszczące się w 
zakresie działalności spółki. Współpracował z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w zakresie remontu zwieńczeń studni kanalizacyjnych i napraw nawierzchni 
bitumicznych. Naprawy nawierzchni wykonywano także dla Urzędu Gminy Mińsk 
Mazowiecki, Zarządu Gospodarki Komunalnej  i dla firm prywatnych. Realizowano również 
na bieżąco czynności administracyjne związane z umieszczaniem infrastruktury niezwiązanej 
z drogą w zakresie wprowadzania w pas drogowy  i jego odbioru po zakończonych pracach. 
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Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. w 2021 r. prowadził kompleksową obsługę strefy płatnego 
parkowania. W związku z tym zatrudniono trzech pracowników jako osoby nadzorujące 
prawidłowość parkowania, a także zapewniono obsługę techniczną, materiałową i księgową. 
Kontrolerzy SPP zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemu informatycznego oraz 
bieżącego „małego” serwisu 47 parkometrów. Pracownicy ZDM, w asyście ochrony ochrony 
opróżniali skarbce  parkometrów i dostarczali pieniądze do placówki bankowej.  
W ramach swojej działalności prowadzono zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 
miasta. Na zlecenie Zarządu Gospodarki  Komunalnej prowadzono usługę w zakresie 
utrzymania zimowego jezdni dróg gminnych, będących w zarządzie Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki. W roku 2021 służba drogowa  interweniowała 42 razy w zakresie 
usuwania śliskości. Dla porównania w roku 2020 3 razy, w roku 2019 – 19 razy. 

W 2021 roku Spółka osiągnęła zysk w wysokości 35 392,09 zł. W porównaniu do roku 2020 
wartość sprzedaży w ramach umowy z miastem wzrosła o 2 442 318,77 czyli o 182 %.  

Dane obrazujące przychody i koszty Spółki prezentują poniższe tabele. 

Przychody, koszty i wynik finansowy za 2021 rok. 
Lp. Wyszczególnienie Sprzedaż Koszty Zysk Strata 
1 Drogi gminne 4 747 986,29 4 756 859,72  8 873,43 

2 Zlecenia obce 29 966,80 11 762,58 18 204,22  

3 Nadzory inwestorskie 40 321,14 23 831,11 16 490,03  

4 Zarządzanie 
pasem drogowym 

68 160,00 70 199,63  2 039,63 

5 Zimowe utrzymanie 57 416,42 52 597,68 4 818,74  

6 Obsługa Strefy 
Płatnego 
Parkowania 

446 400,00 439 607,84 6 792,16  

 ogółem 5 390 250,65 5 354 858,56 46 305,15 10 913,06 

Przychody Spółki i ich dynamika za lata 2021, 2020, 2019. 
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Lp Miejsce 

sprzedaży 
 

Sprzedaż  

2021 

 

Sprzedaż  

2020  

 

Sprzedaż  

2019 

 

% 

21/20 

 

% 

21/19 

 

% 

20/19 

1 Drogi gminne 

miejskie 

4 747 986,29 2 239 398,01 2 600 560,76 212,0 182,6 75,8 

2 Zlecenia obce 29 966,80 202 730,65 120 445,28 14,8 24,9 168,3 

3 Zimowe 

utrzymanie dróg 

57 416,42 2 859,14 21 973,32 2008,3 26,0 13,0 

4 Nadzory 

inwestorskie 

40 321,14 13 388,96 46 420,08 301,2 86,9 28,8 

5 Zarządzanie 

pasem 

drogowym 

68 160,00 68 160,00 62 480,00 100 109,1 109,1 

6 Obsługa SPP 446 400,00 421 395,12 354 460,48 105,9 125,9 118,9 

 Ogółem 5 390 250,65 2 947 931,88 3 206 339,92 182,9 168,1 91,9 

Koszty Spółki i ich dynamika za lata 2021, 2020, 2019. 
Lp Wyszczególnienie 

Koszty 

2021  

Koszty 

2020  

Koszty 

2019  

% 

21/20 

% 

 21/19 

% 

20/19 

1 Drogi gminne 4 756 859,72 2 523 852,34 2 931 319,43 188,5 162,3 79,6 

2 Zlecenia obce 11 762,58 61 109,24 11 200,21 19,3 105,0 545,6 

3 Zimowe 

utrzymanie dróg 

52 597,68 2 019,57 15 587,97 2605,1 337,4 13,0 

4 Nadzory 

inwestorskie 

23 831,11 10 214,20 20 762,11 233,3 114,8 49,2 

5 Zarządzanie 

pasem  

drogowym 

70 199,63 43 575,43 46 561,41 161,1 150,8 93,6 

6 Obsługa SPP 439 607,84 352 668,81 238 130,75 124,7 184,6 148,0 

 O g ó ł e m 5 354 858,56 2 993 439,59 3 263 561,88 178,9 164,1 91,7 
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Struktura majątku Spółki w 2021 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, 74,2 % w 2020 roku i 68,1 w 2021. 

Kapitał własny w 2021 roku wynosił 724 300 zł. Zobowiązania i rezerwy istotnie zmalały, 
mimo, że naliczono rezerwy na świadczenia pracownicze w wartości 20 966,00 zł. 

W skład rzeczowego majątku trwałego Spółki wchodzą następujące aktywa produkcyjne: 

Środek 
trwały 

ilość rok produkcji 

Samochód ciężarowy VOLKSVAGEN 

CRAFTER 

 
1 

 
2010 

Samochód ciężarowy IVECO 1 2010 

Samochód ciężarowy Renault Kerax 1 2006 
Ciągnik 2 2011, 1998 

Koparko-ładowarka 1 2008 

Urządzenie do przerobu zerwanego 
asfaltu 

2 1995, 2013 

Walec drogowy 1 1992 

Równiarka drogowa 1 1992 

Pługi do odśnieżania 3 2012, 2012, 2014 

Przyczepy transportowe 3 1988, 2002, 2012 

Wózek transportowy 3 2007,2009,2012 

Piaskarko-solarka z czołownicą 1 2010 

Samochód ciężarowy 3 2014, 2017 

Spółka zakupiła ze środków własnych trzy samochody ciężarowe, w tym dwa specjalnego 
przeznaczenia do zimowego utrzymania dróg wraz z osprzętem. W ramach leasingu 
operacyjnego spółka zakupiła także malowarkę do znaków poziomych. Podpisano umowę 
na montaż i dostarczenie instalacji fotowoltaiki na potrzeby spółki. 
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Koszty zużycia materiałów stanowią duży udział w stosunku do przychodów ze sprzedaży, 
które kształtowały się na poziomie w kolejno analizowanych latach: 2019 rok 35,9 %, 30,9 % 
w 2020 r. i 44,0 w 2021 r. Wysoki poziom tego elementu jest zgodny ze specyfiką 
działalności branży budownictwa drogowego. W 2021 roku przychody  ze sprzedaży 
wyniosły 5 390 300 zł., w 2020 roku 2 947 900 zł., w 2019 roku 3 206 300 tys. zł. Za 2021 
rok Spółka odnotowała zysk w wysokości 35 392,09 zł. 

D. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 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. W dniu 30 lipca Spółka 
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000852172. 
Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski. Prezesem Zarządu jest Robert Smuga.  

Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych miasta o 
charakterze użyteczności publicznej, 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. 

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 powierzchni użytkowej 453,53 m2, pomieszczenia gospodarcze, sala sportowa 
wielofunkcyjna o kubaturze 650m3 i 148m2 powierzchni użytkowej.  
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W okresie zimowym, a szczególnie w czasie ferii obiekt przy ulicy Sportowej 1 funkcjonuje 
przede wszystkim jako świetlica udostępniana stowarzyszeniom i klubom sportowym oraz 
dzieciom i młodzieży. Na boiskach odbywają się, w zależności od warunków 
atmosferycznych treningi oraz mecze sparingowe drużyn piłki nożnej. W okresie wiosenno-
jesiennym regularnie na obiekcie odbywają się treningi sześciu piłkarskich grup sportowych 
MOSiR, dwóch zespołów MKS Mazovia oraz spotkania ligowe dwóch zespołów sportowych. 
W miesiącu lipcu przeprowadzana jest coroczna renowacja murawy trawiastej głównej płyty 
boiska. Oprócz treningów grup sportowych w ciągu roku szkolnego z boisk oraz bieżni 
korzystają dzieci i młodzież w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz przeprowadzany 
jest szereg imprez rekreacyjno-sportowych, których organizatorem bądź współorganizatorem 
jest MOSiR. Kort tenisowy oraz boisko z nawierzchnią syntetyczną udostępniane są klientom 
indywidualnym zgodnie z harmonogramem wykorzystania oraz cennikiem, zaś boiska do 
siatkówki plażowej udostępniane są nieodpłatnie.  
2. Ośrodek rekreacyjno-sportowy Aquapark z lodowiskiem o łącznej powierzchni 
zabudowy 5 465,5 m2, powierzchni użytkowej 5 113,2 m2 i kubaturze 55 925 m3 (działka o 
powierzchni 1,0203 ha), w skład którego wchodzą: 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.  
Ośrodek rekreacyjno-sportowy Aquapark Miejski z lodowiskiem został oddany do użytku 20 
stycznia 2010 roku 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 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 
Spółka z o.o. z dnia 01.07.2020 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, MOSiR 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 
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sportowych. Ceny najmu omawianych pomieszczeń ustalane są w drodze otwartych zapytań 
o cenę. 
Nieodpłatnie, w ramach programu powszechnej nauki pływania realizowanego na zajęciach 
wychowania fizycznego, z basenu korzystają uczniowie klas czwartych publicznych szkół 
podstawowych, dla których Urząd Miasta jest organem prowadzącym. MOSiR udostępnia 
nieodpłatnie części niecek basenowych w uzgodnionych przedziałach czasowych i zapewnia 
zabezpieczenie ratownicze w ramach umów podpisanych z dyrektorami placówek, szkoły 
zaś zapewniają kadrę instruktorską prowadzącą zajęcia i dowóz dzieci. Zgodnie z 
powyższymi zasadami nieodpłatne udostępnianie obiektów dotyczy także Klubów i 
Stowarzyszeń, które podpisują z miastem umowy na realizację zadań publicznych i w 2021 
roku były to KS Barakuda, Stowarzyszenie Figurowy Mińsk oraz Rolkowy Mińsk/HKS Mińsk 
Mazowiecki.  
Poza opisanymi formami 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 zajęciowe bilety wstępu i 
prowadzą różnego rodzaju zajęcia usprawniające w wodzie. 
Obiekt przy ulicy Wyszyńskiego 56 był udostępniany klientom indywidualnym i grupowym 7 
dni w tygodniu, 16 godzin dziennie od godz. 6.00 do godz. 22.00 (Wigilia i Sylwester – 8 
godzin dziennie od 6.00 do 14.00). W przedziale od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, w 
warunkach czasowo określanych przez Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii Ośrodek odwiedziło 180 885 osób łącznie. Basen odwiedziło 159 961 osób. Sauny, 
które funkcjonowały tylko przez 28 dni (15.02 – 14.03) odwiedziło 1 090 osób, lodowisko  
15 362 osoby, boiska wielofunkcyjne 842 osoby, a rolkowisko 3 630 osób. 
Obłożenie obiektu przy ul. Stefana Wyszyńskiego 56 utrzymywało się na bardzo podobnym 
poziomie do roku 2020. W stosunku do lat sprzed wybuch pandemii frekwencja spadła o ok. 
45%. 
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 
wyposażoną w bramki do piłki nożnej i rugby, bieżnia LA 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 workoutu i parkour park.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 3C90B1A4-CEAA-4353-B90E-6E420B1D653A. Podpisany



  

str. 194 

 

 

Raport o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

Na terenie obiektu przy ul. Budowalnej 2A znajduje się pełnowymiarowe boisko o wymiarach 
105*65m umożliwiające grę w piłkę nożną i rugby, bieżnia lekkoatletyczna dookólna 
czterotorowa z poszerzeniem z jednej strony na prostym odcinku 120 m do 6 torów, w 
zakolach pomiędzy boiskami i bieżnią znajduje się skocznia w dal i do trójskoku, skocznia 
wzwyż i rzutnia do pchnięcia kulą. W celu umożliwienia organizacji zawodów piłkarskich i 
lekkoatletycznych po zmroku boisko i bieżnia zostały oświetlone za pomocą lamp o dużej 
mocy świetlnej rozlokowane 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 na zasadach komercyjnych, zgodnie z 
cennikiem usług, zainteresowanym podmiotom. 

Rok 2021, podobnie jak 2020, był rokiem nadzwyczajnym i bardzo trudnym pod każdym 
względem funkcjonowania Spółki. Głównie ze względu na trwający na terytorium naszego 
kraju stan epidemii oraz związane z nim ograniczenia, nakazy i zakazy określane przez 
bardzo często zmieniające się Rozporządzenie Rady Ministrów. Regulacje zawarte w 
Rozporządzeniu dotyczyły bezpośrednio zasad korzystania z obiektów sportowych, ale 
odnosiły się również do zasad funkcjonowania placówek oświatowych – co nie pozostało bez 
znaczenia dla Spółki oraz statystyki odwiedzin należących do niej obiektów. Panujące w roku 
2021 obostrzenia sanitarne powodowały również, podobnie jak w roku 2020, wydatkowanie 
nieplanowanych wcześniej kwot na środki zabezpieczenia sanitarnego pracowników oraz 
klientów obiektów oraz inne rozwiązania techniczne związane bezpośrednio z epidemią. 

W roku 2021 w obiekcie przy ul. Stefana Wyszyńskiego 56 zostało sprzedanych ponad 
180 000 biletów, z czego 22% to bilety nieodpłatne. Przy ogólnej ilości ponad 180 000 
tysięcy biletów ponad 22% całej sprzedaży stanowią bilety zwolnione. Bilety nieodpłatne 
przysługują dzieciom do lat 6, uczniom w ramach nauki klas IV, członkom stowarzyszeń w 
ramach umów z miastem na realizację zadań oraz weteranom. 

Podczas okresu wakacyjnego Aquapark z Lodowiskiem odwiedziło 41 594 osób, z czego 
aquapark 41 035 osób. Z biletu ulgowego wakacyjnego, obowiązującego od poniedziałku do 
piątku skorzystało 8 618 dzieci i młodzieży. Z rolkowiska skorzystało 488 osób, w tym 232 na 
podstawie biletu wakacyjnego. 71 osób zarezerwowało powierzchnię (moduł/kort) na 
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boiskach wielofunkcyjnych. Na niską frekwencję wakacyjną na boiskach wpływa fakt, iż były 
one czynne w wakacje nieco ponad dwa tygodnie. Przez większą część przerwy letniej w tej 
części obiektu funkcjonował punkt szczepień. 

Wartość sprzedaży w 2021 roku w poszczególnych obiektach przedstawiają poniższe 
zestawienia. 

Wartość sprzedaży usług przy ul. Sportowej 1 
Nazwa Razem wartość netto 

boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią 3 189,81 zł 

karnet instruktorski korty 1 843,90 zł 

wstęp na kort tenisowy ceglasty 2 580,56 zł 

wynajem sali  115,74 zł 

RAZEM 7 730,01 zł 

Wartość sprzedaży usług przy ul. Budowlanej 2A 

Nazwa Razem wartość netto [zł] 

Boisko 60 min. oświetlenie 60% 1 259,26 

Boisko 60 min. 3 370,37 

Boisko 90 min. oświetlenie 100% 4 666,66 

Boisko 90 min. oświetlenie 60% 481,48 

RAZEM 9 777,77 

Wartość sprzedaży usług w obiekcie przy ul. Wyszyńskiego 56 

Nazwa Razem wartość netto [zł] 

basen 1 394 149,21 

sauna 12 309,98 

boiska wielofunkcyjne 15 499,88 

lodowisko 98 755,72 

sprzedaż pozostała 145 111,11 
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W związku ze stanem epidemicznym oraz wytycznymi, które nakreślały odpowiednie 
Rozporządzenia Rady Ministrów, nie odbyły się uwzględnione przez Ośrodek w kalendarzu na 
2021 imprezy:  

a) Turnieje Grand Prix w Tenisie Stołowym I, II i III/2022, 
b) Akcja Ferie z MOSiR, 
c) Bieg przełajowy „Powitanie Wiosny”, 
d) Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Badmintonie, 
e) Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Cross Triathlonie.  

W 2021 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. był organizatorem i 
współorganizatorem wielu imprez m.in.: 

1. Turniej siatkówki plażowej „Majówka na piasku”. W turnieju wystąpiło 14 zespołów 
męskich oraz 5 zespołów żeńskich. Najlepsze drużyny otrzymały nagrody, puchary oraz 
medale. 

2. Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w tenisie ziemnym o puchar Burmistrza Miasta 
Mińska Mazowieckiego oraz Turniej dla dzieci objęty honorowym patronatem Prezesa 
Zarządu Spółki Roberta Smugi. Podczas uroczystej dekoracji, której przewodził 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski do najlepszych trafiły cenne 
nagrody, a do Mistrza Miasta dodatkowo imponujących rozmiarów puchar. 

3. W czerwca odbyła się Olimpiada Przedszkoli. W trakcie zmagań przedszkoli 
publicznych, miejskich i prywatnych w obiekcie przy ul. Budowlanej pojawiło się ponad 
300 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, statuetki oraz słodkie 
nagrody. 

4. Akcja „Wakacje z MOSiR” . Zajęcia jakie zaproponowano uczestnikom to: parkour – 2 
grupy, pływanie – 2 grupy, frubungee/trampoliny – 2 grupy, sensoplastyka – 4 grupy, 
taniec, bobrowe siedlisko – 2 grupy, wycieczka  z warsztatami akrobatycznymi i 
trampolinami połączona z kinem 4DX, wycieczka ze ścianką wspinaczkową i kinem, 
cheerleading oraz Wakacyjny Turniej Koszykówki i Siatkówki Plażowej. 
Zaproponowane aktywności były w całości nieodpłatne. Na zakończenie zajęć dzieci 
otrzymały pamiątkowe certyfikaty oraz drobne upominki. W wakacyjnych szkółkach 
uczestniczyło ok. 270 osób. Większość założeń akcji wakacyjnej udało się zrealizować 
– do skutku nie doszedł jedynie Wakacyjny Turniej Plażówki dla dziewcząt.  

RAZEM 1 665 825,90 
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5. Na koniec wakacji zorganizowany został Piknik Sportowo – Rekreacyjny pod tytułem 
„Jubileusz jak z bajki”, który był podsumowaniem okresu wakacyjnego z MOSiR, w w 
Pikniku uczestniczyło ok. 2000 osób. W sześciogodzinnym programie znalazło się 60 
nieodpłatnych atrakcji i 600 nagród. 

6. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania. Grupy liczyły 15 osób, a w programie treningów 
znalazły się podstawy pływania, nurkowania, skoków do wody oraz merytoryka 
związana  z bezpieczeństwem nad zbiornikami wodnymi.  

7. Dwudziestoosobowa grupa sympatyków tenisa w wieku 8-12 lat została 
zakwalifikowana do grupy Szkółka Tenisa Ziemnego. Dzieci doskonaliły szybkość, 
zwinność, zwrotność i koordynację. Nie zabrakło również przygotowania taktycznego, 
tak by dzieci rozdysponowały umiejętnie siły podczas całego treningu. 

8. 22 sierpnia odbył się Letni Turniej Koszykówki Ulicznej. Do turnieju zgłosiło się 8 
zespołów w kategorii open. Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi oraz 
pamiątkowymi pucharami. 

9. Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej - do turnieju zgłosiło się 5 drużyn z całego 
regionu. Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody finansowe, dodatkowo każda drużyna 
voucher do jednej z mińskich pizzerii. 

10. 12 września odbyła się 25. Mazowiecka Piętnastka i 6. Mazowiecka Piątka. Impreza 
wpisana była w 600-lecie nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki. W trakcie 
imprezy odbył się Bieg przedszkolaka zwany Biegiem Wróżek i Elfów oraz Bieg 
Krawaciarza, w którym od lat biorą udział reprezentujący miasto Radni z Burmistrzem 
Marcinem Jakubowskim i Wiceburmistrz Elizą Bujalską na czele. W tym roku do tego 
zacnego grona dołączył Mirosław Krusiewicz Dyrektor Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim oraz Prezes Zarządu Dróg Miejskich 
Arkadiusz Bogucki, którzy wspólnie w asyście Prezesa Zarządu MOSiR Roberta Smugi 
pokonali symboliczny, niespełna 300-metrowy dystans, by pokazać, jak ważna jest 
aktywność fizyczna. 

11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o. o. był 
organizatorem Trójboju Rakietkowego. Do turnieju zgłosiło się dwunastu zawodników. 
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-3 otrzymali puchary, najlepsza „czwórka” upominki, 
zaś wszyscy uczestnicy niedzielnych zmagań voucher konsumpcyjny do wykorzystania 
w Aquabarze.  

12. 1 października odbyły się 13. Igrzyska Integracyjne. Do rywalizacji zgłosiło się 6 
kilkunastoosobowych zespołów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Zespół Szkół Specjalnych z 
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Ignacowa oraz dwie klasy ze Szkoły Podstawowej nr 3. Tego dnia nie było jednego 
zwycięzcy, a wygranymi byli wszyscy biorący udział w zmaganiach. 

13. W przedostatni listopadowy weekend na mińskiej pływalni odbyła się kolejna edycja 
Nocnego Maratonu Pływackiego. W nietypowych, wieczornych okolicznościach 
spotkało się 23 kobiety i 14 mężczyzn. Maraton polegał na przepłynięciu w określonym 
czasie i dowolnym stylem jak największej odległości, zatem aby wziąć w nim udział i 
powalczyć o dobre miejsce trzeba było wykazać się wytrzymałością, determinacją i 
dobrą kondycją. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.  

14. 11 grudnia 2021 roku Spółka wraz z UKS „SZÓSTKA” była organizatorem 
Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej dla rocznika 2012. Turniej ten zorganizowany był w 
ramach obchodów 600-lecia naszego miasta i patronat nad nim objął Burmistrz Mińska 
Mazowieckiego Marcin Jakubowski. Turniej zastąpił planowany w 2021 MOSiR Cup, 
który nie odbył się z powodów obostrzeń pandemicznych. Organizatorzy postanowili 
przygotować przedsięwzięcie na mniejszą, lokalną skalę, po to, aby stworzyć 
możliwości rozwoju i rywalizacji sportowej dzieci trenujących na co dzień w drużynach 
młodzieżowych MOSiR.  

15. 47. Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym zgromadziły łącznie 44 
zawodników. Utworzono 5 kategorii wiekowych, z których najliczniejszą grupę stanowili  
zawodnicy urodzeni w 1971 roku oraz młodsi. Udział w niej wzięło 21 pingpongistów 

16. Cykl turniejów w ramach Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Badmintonie i Tenisie 
Stołowym to propozycja aktywnego spędzania czasu wolnego dla dorosłych i dzieci już 
od 10 roku życia. Frekwencja na zawodach to ok. 25 zawodników. Cykl Grand Prix 
zakończony został w marcu 2022. Organizatorzy wręczyli trofea i nagrody finansowe 
najlepszym zawodnikom i zawodniczkom cyklu.  
Od kilku lat wszyscy zainteresowani mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w 
treningach badmintonowych. Spotkania mają na celu przygotowanie techniczne i 
kondycyjne do turniejów i integrację wokół badmintona.  

MOSiR wspiera imprezy organizowane przez Kluby w zakresie sztuk walki. Do wspólnie 
stworzonych przedsięwzięć w 2021 roku należy zaliczyć: 

1) 8 Grand Prix Polski w BJJ, 
2) 4 Mistrzostwa Polski dla Dzieci i Młodzieży Brazylijskim Jiu – Jitsu, 
3)  Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w BJJ GI i NO GI, 
4) Puchar Polski  Grapplingu/12 Turniej NO GI Fight Grappler Cup, 
5) Gwiazdkowy Turniej GI NO GI BJJ dla dzieci i młodzieży. 
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W roku 2021 MOSiR brał aktywny udział w wydarzeniach inicjowanych przez miasto Mińsk 
Mazowiecki, tj. w serii wyjazdowych spotkań promujących miasto w ramach jubileuszu 600-
lecia nadania praw miejskich - Mińsk na kółkach. Załoga MOSiR odwiedziła Jeruzal, 
Kałuszyn i Cegłów.  

MOSiR wspiera imprezy organizowane przez podmioty/osoby poprzez pomoc osobową i 
merytoryczną, a także od wielu lat nieodpłatne wypożycza sprzęt w zamian za promocję 
Ośrodka. Spółka zawsze stara się pomagać i wspierać podmioty, które występują z ciekawą, 
oryginalną inicjatywą, a poprzez organizowane imprezy promują szeroko pojętą kulturę 
fizyczną, Spółkę oraz miasto Mińsk Mazowiecki. Podmioty te to m.in. MZPN, KS Zielono-
Czarni oraz organizatorzy rozgrywek Mińskiej Ligii Koszykówki 

W 2021 roku MOSiR współpracował m.in. z: Klubem Sortowym  BARAKUDA Mińsk 
Mazowiecki, Miejskim Klubem Sportowym MAZOVIA, Mińskim Towarzystwem Hokejowym, 
Rolkowym Mińskiem, Mińskomazowieckim Towarzystwem Tenisowym, szkołami z terenu 
miasta Mińsk Mazowiecki i okolic, uczniowskimi klubami sportowymi: UKS 6, UKS 5, UKS 
Dąbrówka (SP 2), Stowarzyszeniem Dwie Jedynki (SP1), Mińską Inicjatywą Lokalną, 
Mińskim Klubem Biegacza DREPTAK, Seniorską Grupą Kolarską V-MAX, Klubem Walki 
Grappler oraz MKS MMA Team. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na wiosnę 2021 roku posiadał 7 zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej.  

W 2021 roku w barwach MOSiRu występowały drużyny z rocznika 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009. Najstarszym rocznikiem występującym w barwach MOSiR była drużyna rocznika 2005. 

Zespoły uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich wiosną sezonu 2020/2021: 

1. MAZOWIECKA I LIGA – U16 –  B2 – JUNIOR MŁODSZY – rocznik 2005. Do 
rozgrywek ligowych na szczeblu MZPN Warszawa zgłoszone były dwie drużyny, 
które  reprezentowały miasto na wysokim szczeblu rozgrywkowym w  dwóch 
odrębnych grupach. Drużyna pierwsza zajęła 6 miejsce w rundzie wiosennej sezonu 
2020/2021 co dało im utrzymanie w tej lidze. Drużyna MOSIR II zajęła 8 miejsce w 
rundzie wiosennej sezonu 2020/2021, co nie dało jej utrzymania w tej lidze. 

2. EXTRALIGA – U15 – C1 – TRAMPKARZ – rocznik 2006. Chłopcy stanęli do 
rywalizacji w Ekstralidze, która jest najwyższej rangi ligą na Mazowszu. Po bardzo 
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wyczerpującej i trudnej rywalizacji adepci piłki nożnej zajęli 7 miejsce w rundzie 
wiosennej sezonu 2020/2021, co nie dało im utrzymanie w tej lidze.  

3. MAZOWIECKA I LIGA U14 – C2 – TRAMPKARZ – rocznik 2007. Zawodnicy zajęli 6 
miejsce w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021 co dało im utrzymanie w tej lidze.  

4. I LIGA OKRĘGOWA – U13 – D1 – MŁODZIK – rocznik 2008. MOSiR 2008 
uczestniczył w rozgrywkach I ligi okręgowej. Ostatecznie zespół zajął 3 miejsce w 
tabeli co zapewniło awans do ligi mazowieckiej.  

5. II LIGA OKRĘGOWA – U13 – D1 – MŁODZIK – rocznik 2008. MOSiR II 2008 
uczestniczył w rozgrywkach II ligi okręgowej.  Ostatecznie zespół zajął 2 miejsce w 
tabeli co zapewniło awans do I ligi okręgowej. 

6. II LIGA OKRĘGOWA – U12 – D2 – młodzik rocznik 2009. Na rundę wiosenną sezonu 
2020/21 zawodnicy z rocznika 2009 zostali transferowani ze Stowarzyszenia Dwie 
Jedynki do MOSiR Mińsk Mazowiecki. W lidze rozegrali 6 spotkań, wygrywając 
wszystkie, co dało awans do pierwszej ligi okręgowej. 

Zespoły uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich jesienią sezonu 2020/2021: 

1. I LIGA OKRĘGOWA – U19 –  A1 – JUNIOR STARSZY – rocznik 2005. Chłopcy 
mimo, że grali w lidze nie z rówieśnikami a zawodnikami starszymi o trzy lub dwa lata 
zajęli drugie miejsce w grupie. 

2. I LIGA MAZOWIECKA – U16–  B2 – JUNIOR MŁODSZY – rocznik 2006. Dobre 
przygotowanie do rozgrywek zaowocowało wygraniem ligi i powrotem do najwyższej 
klasy rozgrywkowej na Mazowszu jaką jest extraliga. 

3. MAZOWIECKA I LIGA U15 – C1– TRAMPKARZ – rocznik 2007. Rozegrano liczne 
sparingi, co w efekcie dało drużynie 4 miejsce w mazowieckiej I lidze trampkarzy. 

4. I LIGA MAZOWIECKA – U14 – C2 – TRAMPKARZ – ROCZNIK 2008. Chłopcy po 
uzyskanym awansie do wyższej klasy rozgrywkowej  okazali się słabsi  od  
rówieśników i zajęli ostatnie miejsce w grupie, co skutkowało spadkiem do ligi 
okręgowej.  

5. I LIGA OKRĘGOWA – U14 – C2 – TRAMPKARZ – ROCZNIK 2008. Chłopcy po 
uzyskanym awansie do wyższej klasy rozgrywkowej  zajęli 5 miejsce w grupie.  

6. I LIGA OKRĘGOWA – U13 – D1 – MŁODZIK – ROCZNIK 2009. Chłopcy po 
uzyskanym awansie do wyższej klasy rozgrywkowej ponownie zajęli 1 miejsce w 
grupie.  
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IX. PODSUMOWANIE 

Rok 2021 naznaczony był trwającą pandemią i trudnościami z nią związanymi.  
Z drugiej strony był to czas pokazania mocnych stron naszej społeczności, umiejętności 
dostosowania się do okoliczności i radzenia z problemami. Solidarność i wsparcie okazane 
przez przedsiębiorców i władze państwowe pomogły przetrwać ten trudny okres. 
Wiele inwestycji zostało zrealizowanych w terminach, inne będą kontynuowane  
w kolejnym roku. Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego budowy Centrum Sportów 
Miejskich pozwoli na ukończenie tej inwestycji w roku 2023. Przedsięwzięcie jest oczekiwane 
przez samorząd, a przede wszystkim przez osoby zaangażowane w rozwój sportu w 
mieście. Duża liczba klubów sportowych w Mińsku Mazowieckim jest dowodem na 
konieczność rozbudowy  infrastruktury sportowej. 
Analiza dynamiki  i form konsultacji społecznych pozwala wyciągnąć wnioski co do wyzwań 
w tym zakresie. Niepokoi małe zainteresowanie mieszkańców uczestnictwem w 
konsultacjach. Należy przemyśleć skuteczniejsze sposoby komunikacji z mieszkańcami. 
Oczywiście konsultacje są długotrwałym procesem i zrozumienie jego istoty wymaga 
cierpliwości. Obie strony, samorząd i mieszkańcy powinny włożyć więcej wysiłku, aby 
konsultacje uznać za satysfakcjonujące. Misją miasta jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, bo to oni są  najważniejszymi odbiorcami jego działań. 
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Załącznik  
do Raportu o stanie Miasta 
Mińsk Mazowiecki za 2021 rok 

WYKAZ UCHWAŁ RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI PODJĘTYCH W 2021 ROKU – 
WYKONANIE 

1) uchwała Nr XXVI.243.2021 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie - uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Miasta. 
Podjętą uchwałę wraz ze skargą  złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Mińsku 
Mazowieckim na uchwałę Nr XXXVI.340.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
18 grudnia 2017 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. z 28.12.2017 r., poz. 12481) oraz 
z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy przekazano do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie.  

2) uchwała Nr XXVI.244.2021 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku na terenie Miasta Mińsk 
Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 
Prace społecznie użyteczne wykonywane były zgodnie z uchwałą i przyjętym planem 
potrzeb w okresie od 1 marca 2021r. do 31 grudnia 2021 r. Łącznie do prac społecznie 
użytecznych skierowanych zostało 12 osób. Z tego 1 osoba podjęła pracę zarobkową, 
1 osoba uzyskała prawo do emerytury, 1 osoba porzuciła pracę. Wypracowano łącznie 
5597 godzin. Prace społecznie użyteczne wykonywane były w czterech placówkach 
użyteczności publicznej: Miejskim Domu Kultury – 7 osób, Muzeum Ziemi Mińskiej – 
4 osoby, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – 2 osoby, Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej – 3 osoby. Ogólny koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 44  774,90 zł. 

3) uchwała Nr XXVII.245.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021 -  uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana  w w/w dzienniku z dnia 11.02.2021r., 
poz. 1150. 

4) uchwała Nr XXVII.246.2021 w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2030 – uchwałę  przekazano Wydziałowi Finansowemu. 
Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

5) uchwała Nr XXVII.247.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Komunalnej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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Mazowieckiego z  12.02.2021 r., poz. 1196. Zmiana dotyczyła załącznika nr 2, który 
stanowi mapę określającą obszar i granice aglomeracji Mińsk Mazowiecki.  

6) uchwała Nr XXVII.248.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mińsk 
Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Inwestycji i Rozwoju Miasta 
oraz Wydziałowi Finansowemu. Udzielono Gminie Mińsk Mazowiecki pomocy finansowej 
na budowę oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk 
Mazowiecki i dokonano jej rozliczenia  do dnia 31.12.2021r. Uchwała została wykonana. 

7) uchwała Nr XXVII.249.2021 w sprawie nadania nazwy skweru w Mińsku Mazowieckim – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. 
Nadano nazwę „Skwer 600-lecia”.  

8) uchwała Nr XXVII.250.2021 w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów 
w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2025 -  uchwałę przekazano do realizacji 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Realizację programu w 2021 roku 
przedstawiono w części opisowej raportu.  

9) uchwała Nr XXVII.251.2021 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego – uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia  11.02.2021 r., poz. 1151. Na podstawie realizowanej uchwały 
naliczono 414 dodatków energetycznych na łączną kwotę 5 885 zł. Wydano 97 decyzji 
administracyjnych. 

10) uchwała Nr XXVIII.252.2021  w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021 uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 23.03.2021 r., 
poz. 2500. 

11) uchwała Nr XXVIII.253.2021  w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku 
oraz zwrotu części tej opłaty – uchwałę przekazano do realizacji pracownikowi na 
stanowisku ds. działalności gospodarczej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 23.03.2021 r., poz. 2501. Na podstawie 
uchwały przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki zostali zwolnieni z obowiązku wniesienia II (płatnej do 31 maja 2021 r.) i III 
(płatnej do 30 września 2021 r.) raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w roku 2021. Z opłaty zostało zwolnionych 35 przedsiębiorców prowadzących 
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na ternie Miasta 38 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kwota zwolnień wyniosła 
59 109,07 zł. 

12) uchwała Nr XXVIII.254.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mińsk Mazowiecki – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, 
w celu dalszego procedowania.  

13) uchwała Nr XXVIII.255.2021  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Komunalnej, który przesłał jej treść do Zarządu Gospodarki Komunalnej. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 23.03.2021 r., 
poz. 2502. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXXIII.319.2021 z dnia 27 września 
2021r.  

14) uchwała Nr XXVIII.256.2021 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia 
do stanowienia o wysokości cen usług i opłat na targowisku miejskim w Mińsku 
Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 23.03.2021 r., poz. 2503. W celu wykonania uchwały Burmistrza Miasta podjął 
zarządzenia  Nr 561/232/21 z dnia 22 kwietnia 2021r. oraz Nr 29/259/21 z dnia 4 sierpnia 
2021r.  ustalające wysokość opłat i cen za korzystanie z targowiska miejskiego w Mińsku 
Mazowieckim.  

15) uchwała Nr XXVIII.257.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „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 23.03.2021r., 
poz. 2504. Uchwała dostosowała dotychczasowe przepisy w tym zakresie poprzez 
wprowadzenie kryterium pierwszeństwa w procedurze naboru wniosków o zawarcie umowy 
najmu w Mińsku Mazowieckim  w ramach programu Mieszkanie Plus, zgodnie z nowymi 
przepisami rangi ustawowej. Za kryterium pierwszeństwa w procedurze naboru ustalono - 
posiadanie przez najemcę wkładu oszczędnościowego gromadzonego na rachunku 
bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka 
mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r. Zgodnie z powyższym 
doprecyzowano również przepisy szczegółowe uchwały zmienianej. Przedmiotowa uchwała 
doprecyzowała również tytułu uchwały zmienianej w związku ze zmianami nazwy programu 
budowy mieszkań na wynajem oraz dopłat do czynszu prowadzonego na podstawie ustawy 
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z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 
w pierwszych latach najmu mieszkania. Na podstawie kryteriów określonych uchwałą 
w dniach od 10 do 31 maja 2021 r. przeprowadzono nabór na mieszkania z rządowego 
programu Mieszkanie dla Rozwoju w Mińsku Mazowieckim, w ramach którego wpłynęło 
660 wniosków. 

16) uchwała Nr XXVIII.258.2021 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 
na 2021 rok - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 23.03.2021 r., poz. 2505. W części dot. odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia 
miejsc w schronisku i opieki weterynaryjnej realizowana przez Zarząd Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowiecki i Straż Miejską, w pozostałym zakresie przez Urząd 
Miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Realizację programu w 2021 roku 
przedstawiono w części opisowej raportu.  

17) uchwała Nr XXVIII.259.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: 
„Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” 
oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu. Zmiana dotyczyła dodania do załączników - wzoru 
zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz uaktualnieniu składu Kapituły 
opiniującej wniosek o nadanie tytułów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 23.03.2021 r., poz. 2506. 

18) uchwała Nr XXVIII.260.2021  w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021 w mieście 
Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej. Realizację programu w 2021 roku przedstawiono w części opisowej raportu.   

19) uchwała Nr XXVIII.261.2021 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności 
cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, w stosunku do podmiotów, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19 – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Finansowemu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z 23.03.2021 r., poz. 2507. W związku z ww. uchwałą 
zostało złożonych 10 wniosków o odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych 
z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, z czego 8 zostało rozpatrzonych pozytywnie. 
Odstąpiono od dochodzenia ww. należności za okres maj-czerwiec w łącznej kwocie 8.020 
zł. 
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20) uchwała Nr XXIX.262.2021 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 
Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Finansowemu.  Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 28.04.2021 r. poz. 3765. Realizacja uchwały 
obejmowała okres od czerwca do końca października 2021 r. W okresie wyznaczonym do 
zgłaszania projektów mieszkańcy zgłosili elektronicznie 10 projektów w ramach konsultacji 
społecznych prowadzonych w formie Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Zaopiniowano 
pozytywnie 8 projektów. Negatywnie zaopiniowano dwa projekty. Do Urzędu Miasta nie 
wpłynęły odwołania od negatywnej oceny zgłoszonych projektów.  Ostatecznie pod 
głosowanie zostało poddanych osiem pozytywnie zaopiniowanych projektów. W takcie 
głosowania trwającego w okresie od dnia 15 września 2021 r. do dnia 16 października 2021 
r. oddano ogółem 2.851 głosów. Liczba oddanych głosów ważnych wyniosła 2.824 (głosy 
oddane elektronicznie: 2.650, głosy oddane papierowo: 174). Liczba głosów nieważnych – 
oddanych przez osoby nieuprawnione do głosowania wyniosła 27. Wybrane przez 
mieszkańców projekty zostały zapisane do realizacji w uchwale Nr XXXIX.353.2021 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2022.  

21) uchwała Nr XXIX.263. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021 
– uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 28.04.2021 r. 
poz. 3766. 

22) uchwała Nr XXIX.264.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

23) uchwała Nr XXIX.265.2021 w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, 
przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii COVID -19 -  uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa z 28.04.2021 r. poz. 3767. 
Uchwała nie była realizowana. Do Urzędu Miasta nie wpłynęły wnioski w sprawie ulg w 
spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem.  

24) uchwała Nr XXIX.266.2021 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 
w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej  - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
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Finansowemu. Uchwałę opublikowano  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 28.04.2021 r. poz. 3768. Uchwała była realizowana w Zarządzie 
Gospodarki Komunalnej. W 2021 roku zgodnie z uchwałą nr XXIX.266.2021 Rady Miasta, 
kierownik jednostki dokonał umorzenia należności dotyczących opłat podwyższonych z 
parkingu przy ul. Kościuszki w wysokości 6 050,00,  dokonano również umorzenia 
należności zasądzonej w postępowaniu regresowym o odszkodowanie zapłacone 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Przełom" w związku z otrzymanym postanowieniem sądu o 
ogłoszeniu upadłości konsumenckiej  w wysokości 18 079,22.  

25) uchwała Nr XXIX.267.2021 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i 
zasad korzystania z tych przystanków – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Gospodarki Komunalnej. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 28.04.2021 r. poz. 3769. Na podstawie uchwały dokonano zmiany 
lokalizacji części przystanków, zmiany ich nazw   oraz urządzono 20 nowych przystanków. 

26) uchwała Nr XXIX.268.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Komunalnej. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z dnia 28.04.2021 r., poz. 3770. Zmiana dotyczyła określa nowej stawki 
opłaty 1,00 zł za zajęcie 1m² (dobę) pasa drogowego dla wydzielonego miejsca 
parkingowego. Uchwała do bieżącego stosowania w zakresie wydawania decyzji 
administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego.  

27) uchwała Nr XXIX.269.2021 w sprawie przyjęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki 
do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na 
utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – uchwała 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Na podstawie uchwały 
podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Miastem na mocy którego 
Miasto otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 20 000 zł na utrzymanie 
cmentarzy i grobów wojennych zlokalizowanych na terenie miasta. 

28) uchwała Nr XXIX.270.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Polityki 
Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie 
wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022” – uchwałę przekazano 
do realizacji Mińskiemu Centrum Profilaktyki. Na podstawie podjętej uchwały do grupy 
docelowej zaplanowanej do objęcia szczepieniami zostały dołączone dziewczęta z rocznika 
2007. Zmiana podyktowana szczególnymi okolicznościami ograniczającymi realizację 
zadania w 2020 roku (stan epidemii COVID – 19), na podstawie programu polityki 
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zdrowotnej obowiązującego w latach 2018-2020. Do Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji w Warszawie zostało przesłane oświadczenie o zgodności 
Programu z Rekomendacją nr 2/2019 z dnia 11 października 2019 r. Prezesa AOTMiT 
w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach 
programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV).  Przeprowadzone zostało postępowanie 
konkursowe na wybór realizatora Programu. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie 
wpłynęła żadna oferta.  

29) uchwała Nr XXIX.271.2021 w sprawie wzniesienia pomnik Piotra Skrzyneckiego na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji  Wydziałowi Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości. Ustawiono pomnik w sąsiedztwie Miejskiej Szkoły 
Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały.   

30) uchwała Nr XXIX.272.2021 w sprawie wzniesienia pomnika Anny Mińskiej na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości. Ustawiono pomnik na Skwerze 600-lecia.  

31) uchwała Nr XXIX.273.2021 w sprawie wzniesienia pomnika Jana z Gościańczyc na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Przestrzennej i Nieruchomości. Ustawiono pomnik na Placu Stary Rynek. 

32) uchwała Nr XXIX.274.2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta 
Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, 
polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne – uchwałę przekazano 
do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałowi Finansowemu. Uchwałę 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 28.04.2021 r., 
poz. 3771. W 2021 r. odbyła się pierwsza edycja naboru w ramach ww. programu dotacji 
celowych. W ramach programu przyznano 31 dotacji celowych na wymianę 
niskosprawnego i nieekologicznego kotła na paliwo stałe na proekologiczne źródło ciepła, 
w tym dofinansowano zakup 6 pomp ciepła, 24 kotłów gazowych oraz 1 kotła LPG. Łączna 
suma udzielonych z budżetu Miasta dotacji celowych wyniosła 171 560 zł. 

33) uchwała Nr XXIX.275.2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku - w wyniku przeprowadzonego 
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania wyjaśniającego, Rada Miasta 
uznała wniosek za bezzasadny. Uchwałę skierowano do mieszkanki składającej wniosek. 
Ponadto wystąpiono z pismem do Burmistrza Miasta w celu uporządkowania terenu 
nieruchomości miejskiej, o której mowa w przedmiotowym wniosku oraz zwrócono się o 
kontrolę Straży Miejskiej w zakresie blokowania dojazdu do nieruchomości sąsiadującej 
z działką miejską. 
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34) uchwała Nr XXX.276.2021 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki - uchwałę przekazano Wydziałowi Finansowemu. 

35) uchwała  Nr XXX.277.2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Miasta Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020 – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

36) uchwała Nr XXX.278.2021 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 - uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 

37) uchwała Nr XXX.279.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021. – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej 
uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 
01.07.2021 r., poz. 5760. 

38) uchwała Nr XXX.280.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

39) uchwała Nr XXX.281.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki na 2021 rok – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Komunalnej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  01.07.2021r., 
poz. 5761. 

40) uchwała Nr XXX.282.2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Projekt regulaminu 
przekazany został do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 
siedzibą w Warszawie. 

41) uchwała Nr XXX.283.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Gospodarki Komunalnej, który koordynuje całość zadań w tym zakresie.  

42) uchwała Nr XXX.284.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji 
służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne 
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- uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej oraz Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została 
opublikowana w w/w dzienniku z 01.07.2021 r., poz. 5762. Uchwałą skorygowano 
oczywistą omyłkę pisarską w zakresie numeracji ostatniego rozdziału i numeracji 
paragrafów znajdujących się w ramach tego rozdziału. 

43) uchwała Nr XXX.285.2021 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 i Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została 
opublikowana w w/w dzienniku z dnia  01.07.2021 r., poz. 5763. Zmiana polegała na  
wprowadzeniu podstrefy P5 wyodrębniając ją ze strefy P3 i określeniu zasady 
przyznawania kart do podstrefy P5.  Uchwałę przekazano do bieżącej realizacji Zarządowi 
Dróg Miejskich w Mińsku Mazowieckim, który odpowiedzialny jest za przeprowadzanie 
kontroli wniesionych opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki. 

44) uchwała Nr XXX.286.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych z 
mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z 01.07.2021 r., poz. 5764. 

45) uchwała Nr XXX.287.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2021/2022 - uchwałę przekazano do realizacji Referatowi 
Oświaty. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  
01.07.2021 r., poz. 5765. Artykuł 1 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 910) reguluje zasady 
zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa też wzór 
na obliczanie kosztów jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia 
cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Średnie ceny paliwa 
w Mieście Mińsk Mazowiecki zostały wyliczone w maju 2021 r. na podstawie informacji 
zebranych od sprzedawców na stacjach paliw: PKN Orlen, BP, Circle K, AVIA. Pod uwagę 
wzięta została etylina 95, olej napędowy oraz gaz LPG. Zapisy treści uchwały są 
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realizowane przy podpisywaniu umów dotyczących zwrotu kosztów za dowóz przez 
rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół. 

46) uchwała Nr XXX.288.2021 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku - uchwałę przekazano 
do Miejskiego Centrum Profilaktyki, który przekazał uchwałę do realizacji Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  
01.07.2021 r., poz. 5766.  Na podstawie realizowanej uchwały  naliczono 3062 dodatki 
mieszkaniowe na łączną kwotę 673 313 zł. Wydano 564 decyzje administracyjne. 

47) uchwała Nr XXX.289.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego - uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Zawarto umowę z dotychczasowym 
dzierżawcą do 30.09.2024r.  

48) uchwała Nr XXX.290.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2118/27, 
położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Romualda Traugutta - uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano umowę 
dzierżawę na czas nieoznaczony  z dotychczasowym dzierżawcą.  

49) uchwała Nr XXXI.291.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki – w wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. Uchwałę 
przekazano skarżącej. 

50) uchwała Nr XXXI.292.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim - w wyniku 
postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, 
Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną. Uchwałę przekazano skarżącej oraz 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku 
Mazowieckim. 

51) uchwała Nr XXXI.293.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 11.08.2021r., 
poz. 7201. 
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52) uchwała Nr XXXI.294.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść 
podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

53) uchwała Nr XXXXII.295.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym 
na działkach ewidencyjnych nr 2561/1, 2561/2 i 2562/2 z obrębu 0001 przy ul. Braci 
Śniadeckich w Mińsku Mazowieckim - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Treść uchwały przesłano do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w 
dzienniku z 13.09.2021r. poz. 7934. W dniu 19 maja 2021 r. do Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, wpłynął wniosek 
DOBRY ADRES Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, o ustalenie lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków dla 
miasta Mińsk Mazowiecki numerami 2561/1, 2561/2 i 2562/2 z obrębu 0001 przy ul. Braci 
Śniadeckich w Mińsku Mazowieckim. Zamierzeniem inwestycyjnym objęta była budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym u zbiegu ul. Kosmicznej i 
ul. Braci Śniadeckich w Mińsku Mazowieckim.  Uchwałą odmówiono ustalenia lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej.  

54) uchwała Nr XXXII.296.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Komunalnej Treść uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 13.09.2021r., poz. 7932; 

55) uchwała Nr XXXII.297.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Polityki 
Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie 
wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022” – uchwałę przekazano do 
realizacji Mińskiemu Centrum Profilaktyki. Wobec braku realizatora Programu i możliwości 
wykonania szczepień wg ustalonego harmonogramu wymagana była zmiana budżetu 
Programu poprzez przesunięcie środków przewidzianych do realizacji Programu w 2021 
roku, na 2022 rok. Przeprowadzone zostało drugie postępowanie konkursowe na wybór 
realizatora Programu. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęła oferta niezgodna ze 
szczegółowymi warunkami konkursu. 

56) uchwała Nr XXXII.298.2021 sprawie wskazania wstępnych lokalizacji miejsc nowych 
przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki  - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. 
W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, wskazano wstępne miejsca lokalizacji 
5 nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach publicznych na terenie miasta Mińsk 
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Mazowiecki, które przyczyniły się do rozwoju siatki połączeń komunikacji miejskiej na 
terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Uchwałę przekazano do Zarządu Powiatu w Mińsku 
Mazowieckim w celu aktualizacji lokalizacji przystanków na drogach powiatowych.  

57) uchwała Nr XXXII.299.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z 13.09.2021r., 
poz. 7933. 

58) uchwała Nr XXXII.300.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

59) uchwała Nr XXXII.301.2021 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie - uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Miasta. 
Podjętą uchwałę wraz ze skargą złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Mińsku 
Mazowieckim na uchwałę Nr XXX.285.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
21 czerwca 2021 r. zmieniającą 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 (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 01.07.2021 r., poz. 5763) oraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy 
przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  

60) uchwała Nr XXXIII.302.2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Mińsk 
Mazowiecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Na podstawie 
uchwały w dniu 15.12.2021r. powołano Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową - SIM Mińsk 
Mazowiecki Sp. z o.o., w której Miasto Mińsk Mazowiecki jest jednym z udziałowców. 

61) uchwała Nr XXXIII.303.2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 
tworzonej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością społecznej inicjatywie 
mieszkaniowej – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. 
Na podstawie uchwały Miasto wystąpiło do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnego wsparcia w celu pokrycia wkładu własnego do 
spółki SIM Mińsk Mazowiecki sp. z o.o. Otrzymano środki w wysokości 3 000 000 zł. 

62) uchwała Nr XXXIII.304.2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Finansowemu oraz Zespołowi ds. strategii i pozyskiwania funduszy. 
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Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała została 
uchylona uchwałą Nr XXXVII.344.2021.  

63) uchwała Nr XXXIII.305.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021. – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej 
uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 
05.10.2021 r., poz. 8435. 

64) uchwała Nr XXXIII.306.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

65) uchwała Nr XXXIII.307.2021 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta 
Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu oraz 
Referatowi Oświaty. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została 
opublikowana w w/w dzienniku z dnia 05.10.2021 r., poz. 8436. W roku 2021 
przeprowadzono 4 kontrole jednostek oświatowych.   

66) uchwała Nr XXXIII.308.2021 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.339.2017 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby 
dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów 
prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki -  
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu oraz Referatowi Oświaty. 
Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w 
dzienniku z dnia 05.10.2021 r., poz. 8437. 

67) uchwała Nr XXXIII.309.2021  w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i 
wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha” – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu i Mińskiemu Centrum Profilaktyki. Treść 
podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  05.10.2021 r., poz. 8438. 
Realizację uchwały rozpoczęto od 1 stycznia 2022r.   

68) uchwała Nr XXXIII.310.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
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opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – uchwałę przekazano do realizacji 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i opublikowano w w/w dzienniku 
z dnia 05.10.2021 r., poz. 8439. Na podstawie realizowanej uchwały wydano 3 decyzje 
administracyjne dla 3 osób, zrealizowano 183 godziny usług opiekuńczych w ramach 
Programu „Opieka 75+”. 

69) uchwała Nr XXXIII.311.2021  w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej – uchwałę przekazano do realizacji Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i opublikowano w w/w dzienniku z dnia 
5.10.2021 r., poz. 8440. Realizację uchwały rozpoczęto od 1 stycznia 2022r.  

70) uchwała Nr XXXIII.312.2021  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę przekazano 
do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podjęta uchwała 
umożliwiła rozpoczęcie  procedury planistycznej dla terenu dawnego poligonu, w celu 
ułatwienia realizacji modelowego osiedla mieszkaniowego, w związku z późniejszym 
zawiązaniem SIM Mińsk Mazowiecki. 

71) uchwała Nr XXXIII.313.2021 w sprawie wzniesienia pomnika Michaliny Chełmońskiej - 
Szczepankowskiej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Ustawiono pomnik przy 
ul. Chełmońskiego w sąsiedztwie Ronda NSZZ „Solidarność”.  

72) uchwała Nr XXXIII.314.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki Nr 2118/13 położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Piłsudskiego – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano umowę 
z dotychczasowym dzierżawcą do 31 października 2024r.  

73) uchwała Nr XXXIII.315.2021  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego (pawilon Nr 6) – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano umowę z 
dotychczasowym dzierżawcą do 31 października 2024r. 

74) uchwała Nr XXXIII.316.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
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Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego (pawilon Nr 44) – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano umowę z 
dotychczasowym dzierżawcą do 15 listopada 2024r. 

75) uchwała Nr XXXIII.317.2021  w sprawie przystąpienia Miasta Mińsk Mazowiecki do 
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”- uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podpisano deklarację o 
przystąpieniu Miasta Mińsk Mazowiecki w charakterze członka zwyczajnego do 
Stowarzyszenia, którego członkowie dążą do redukcji emisji CO2 o co najmniej 40% do 
2030r.  

76) uchwała Nr XXXIII.318.2021 w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu współpracy 
Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2026 – uchwałę przekazano 
do realizacji Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu. Treść podjętej uchwały przesłano do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana 
w w/w dzienniku z dnia 05.10.2021 r., poz. 8441.  

77) uchwała Nr XXXIII.319.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta – uchwałę przekazano do  Wydziału Gospodarki 
Komunalnej, który przekazał jej treść do Zarządu Gospodarki Komunalnej.  Treść podjętej 
uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  05.10.2021 r., poz. 8442. Uchwałą określono 
kryteria oraz tryb przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali 
mieszkalnych, w tym najmu socjalnego lokali.  

78) uchwała Nr XXXIII.320.2021 zmieniająca uchwałę 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 Zarządowi Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, który 
zarządza parkingiem przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Mińsku Mazowieckim. Treść 
podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  z 05.10.2021 r., poz. 8443. 
Zmiana uchwały umożliwiła  wnoszenie opłaty za korzystanie z parkingu za pomocą 
aplikacji mobilnych. 

79) uchwała Nr XXXIII.321.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i 
zasad korzystania z tych przystanków – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Gospodarki Komunalnej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia 
05.10.2021 r., poz. 8444. Na podstawie uchwały dokonano zmiany lokalizacji części 
przystanków, zmiany ich nazw   oraz urządzono 2 nowe przystanki. 

80) uchwała Nr XXXIII.322.2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki (w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego) – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Obwieszczenie 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia  5.10.2021r., 
poz. 8445. 

81) uchwała Nr XXXIV.323.2021 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.304.2021 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu oraz Zespołowi ds. strategii i 
pozyskiwania funduszy. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Uchwała uchylona uchwałą Nr XXXVII.344.2021. 

82) uchwała Nr XXXIV.324.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021 uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

83) uchwała Nr XXXIV.325.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 - 2033 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

84) uchwała Nr XXXIV.326.2021. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie - uchwałę przekazano do realizacji do Biura Rady Miasta. 
Uchwałę wraz ze skargą złożoną przez Dobry Adres sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim na uchwałę Nr XXXII.295.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 
6 września  2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na 
budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach 
ewidencyjnych nr 2561/1, 2561/2 i 2562/2 z obrębu 0001 przy ul. Braci Śniadeckich w 
Mińsku Mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. 13.09.2021 r., poz. 7934) oraz z odpowiedzią na 
skargę i aktami sprawy przekazano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie.  

85) uchwała Nr XXXV.327.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do Dziennika Urzędowego 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  
30.11.2021 r., poz. 10442. 
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86) uchwała Nr XXXV.328.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2033 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 
do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego. 

87) uchwała Nr XXXV.329.2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia jej przebiegu – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki 
Komunalnej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  z 
30.11.2021 r., poz. 10443. Do kategorii dróg gminnych zaliczono drogę bez nazwy na 
odcinku od ul. Mrozowskiej do ul. Łąkowej.  

88) uchwała Nr XXXV.330.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego – uchwałę przekazano do realizacji 
Wydziałowi Gospodarki Przestrzennie i Nieruchomości. Podpisano umowę z 
dotychczasowym dzierżawcą do 31 grudnia 2024r. 

89) uchwała Nr XXXV.331.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Treść  podjętej uchwały 
przesłono do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
opublikowana została w w/w dzienniku z  30.11.2021 r., poz. 10444. Nadano nazwę ulicy 
„Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 

90) uchwała Nr XXXV.332.2021 w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego 
„Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego” – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej.  

91) uchwała Nr XXXV.333.2021 w sprawie przyjęcia Statutu związku powiatowo-gminnego 
„Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego” – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Komunalnej.  

92) uchwała Nr XXXV.334.2021 zmieniająca uchwałę 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. Treść podjętej uchwały przesłano do 
Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w 
dzienniku z dnia  30.11.2021 r., poz. 10445. Uchwałą  zmieniono godziny funkcjonowania 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemysłowej. Zmiana 
podyktowana była sugestiami mieszkańców oraz pracowników PSZOK i obowiązuje od 
1 stycznia 2022 r. 
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93) uchwała Nr XXXV.335.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 
2020 – 2025 – uchwałę przekazano Wydziałowi Gospodarki Komunalnej, który skierował jej 
treść do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i realizowana jest rzez ww. 
spółkę na bieżąco.  

94) uchwała Nr XXXV.336.2021 w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowiecki – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu, który 
poinformował  kandydatów o powołaniu  do Rady Muzeum Ziemi Mińskiej na okres kadencji 
2022-2025.  

95) uchwała Nr XXXV.337.2021 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk 
Mazowiecki na 2022 rok – uchwałę przekazano do bieżącej realizacji Mińskiemu Centrum 
Profilaktyki. W Programie określony został cel główny i cele szczegółowe, a także zadania 
służące realizacji określonych celów oraz wskaźniki ich wykonania w 2022 r.  

96) uchwała Nr XXXV.338.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań publicznych w 
trybie porozumienia międzygminnego – uchwałę przekazano do realizacji Mińskiemu 
Centrum Profilaktyki. Na mocy ww. uchwały Miasto Mińsk Mazowiecki przyjęło do realizacji 
powierzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki  zadanie publiczne obejmujące zapewnienie 
mieszkańcom gminy  w siedzibie Mińskiego Centrum Profilaktyki  dostępności pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią, pomocy 
terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz 
pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, realizowanej w formie 
porad, konsultacji, wsparcia terapeutycznego i interwencji kryzysowej. Na realizację 
zadania Gmina Mińsk Mazowiecki zaplanowała dotację w wysokości 100 000 zł. 
Szczegółowe zasady, tryb przejęcia zadań oraz sposób przekazania i rozliczania dotacji 
zostały określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Burmistrzem Miasta Mińsk 
Mazowiecki, a Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 grudnia 2021 r. .Porozumienie 
zawarte na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2022 r. poz. 833.   

97) uchwała Nr XXXV.339.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim – uchwałę przekazano do realizacji 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i opublikowano w w/w dzienniku z 
dnia  30.11.2021 r., poz. 10446. 
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98) uchwała Nr XXXV.340.2021 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi – uchwałę przekazano Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej. Treść podjętej uchwały przekazano do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z dnia  
30.11.2021 r., poz. 10447. Na podstawie uchwały wydano 2 decyzje administracyjne dla 
2 osób.  

99) uchwała Nr XXXV.341.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta – 
uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu.  

100) uchwała Nr XXXV.342.2021 w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia - w wyniku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta przekazała petycję Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Środowiska w Mińsku Mazowieckim w celu jej rozpatrzenia. Uchwałę przekazano 
wnoszącej petycję. 

101) uchwała Nr XXXVI.343.2021 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  – Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji po dokonaniu analizy przedmiotowej skargi z uwagi na jej 
anonimowość przedłożyła projekt uchwały w sprawie pozostawienia jej bez rozpoznania. 

102) uchwała Nr XXXVII.344.2021 w sprawie zaciągnięcia pożyczki – uchwałę przekazano do 
realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Uchwała wraz opinią RIO o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej 
została przesłana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 
stanowiła podstawę do podpisania umowy o dofinansowanie w formie pożyczki 
przedsięwzięcia pn. „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury 
stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku 
Mazowieckim”. Uchwała została zrealizowana. Dnia 17 grudnia 2021 r. została podpisana 
pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej umowa Nr 2193/2021/Wn07/OA-TP-FN/P o dofinansowanie w formie 
pożyczki przedsięwzięcia pn. „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową 
infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w 
Mińsku Mazowieckim”. Pożyczka w kwocie 8.838.934,00 zł została udzielona na okres od 1 
stycznia 2023 roku do 20 grudnia 2033 roku.  

103) uchwała  Nr XXXVII.345.2021 . w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2033 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
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104) uchwała Nr XXXVIII.346.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

105) uchwała Nr XXXVIII.347.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2033 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

106) uchwała Nr XXXIX.348.2021 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2021 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z 28.12.2021r., 
poz. 12343. 

107) uchwała Nr XXXIX.349.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2033 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

108) uchwała  Nr XXXIX.350.2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z końcem roku budżetowego 2021 – uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu oraz Wydziałowi Inwestycji i Rozwoju Miasta. Uchwała jest w trakcie realizacji 
i zostanie wykonana do dnia 30.06.2022 r.  

109) uchwała Nr XXXIX.351.2021 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki – uchwałę 
przekazano do realizacji Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Podjęcie 
uchwały umożliwiło kontynuowanie procedury planistycznej przy zastosowaniu podziału 
terenów objętych planem.  

110) uchwała Nr XXXIX.352.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2022 – 2033 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi 
Finansowemu. Treść podjętej uchwały przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

111) uchwała Nr XXXIX.353.2021 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2022 - uchwałę przekazano do realizacji Wydziałowi Finansowemu. Treść podjętej uchwały 
przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego i została opublikowana w w/w dzienniku z 28.12.2021r., 
poz. 12344.  

112) uchwała Nr XXXIX.354.2021 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 
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opłat – uchwałę przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Treść podjętej uchwały 
przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 
28.12.2021., poz. 12345. Poszerzono obszar strefy płatnego parkowania, zwiększono opłaty 
za korzystanie ze strefy płatnego parkowania (opłaty jednorazowe, opłaty abonamentowe, 
dodatkowe opłaty) wprowadzenie płatności za parkowanie pojazdów w podstrefach dla 
mieszkańców tych podstref. 

113) uchwała Nr XXXIX.355.2021 w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych 
w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki  - uchwałę przekazano do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 28.12.2021., poz. 12346. Uchwała wprowadziła 
bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich jej użytkowników.  

114) uchwała Nr XXXIX.356.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego i udostępnienie kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych  - 
uchwałę przekazano do bieżącej realizacji w zakresie wydawania decyzji administracyjnych 
związanych z zaje ciem pasa drogowego dróg gminnych.  Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z 28.12.2021., poz. 12347. 

115) uchwała Nr XXXIX.357.2021 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci 
Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty z tytułu 
ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 
na jeden z systemów proekologicznych – uchwałę przekazano do  realizacji Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Treść podjętej uchwały przesłano do publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 28.12.2021., poz. 12348. W roku 2021  nie 
wpłynął ani jeden wniosek w sprawie.  

116) uchwała Nr XXXIX.358.2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki (w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzenia naboru wniosków o 
zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania 
oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji w ramach pomocy państwa w 
ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania”)  – uchwałę 
przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

117) uchwała Nr XXXIX.359.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy – uchwałę przekazano do 
Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Treść podjętej uchwały przesłano do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 28.12.2021., poz. 12349. 
Nadano nazwę ulicy „Władysława Gucewicza”.  

118) uchwała Nr XXXIX.360.2021 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Programu 
Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez 
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zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022” – uchwałę 
przekazano do realizacji Mińskiemu Centrum Profilaktyki. W związku z brakiem realizatora 
Programu i możliwości przeprowadzenia pełnego cyklu szczepień w zaplanowanej populacji 
pediatrycznej do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie została 
przesłana informacja  o zakończeniu Programu. 

119) uchwała Nr XXXIX.361.2021. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych 
komisji stałych Rady Miasta - w związku z pisemną rezygnacją radnej Barbary Redy z pracy 
w Komisji Spraw Społecznych i jednoczesnym wyrażeniem chęci pracy w Komisji 
Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności dokonano stosownej zmiany uchwały. 

120) uchwała Nr XXXIX.362.2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki na 2022 rok - uchwałę przekazano Przewodniczącemu Rady Miasta oraz 
Burmistrzowi Miasta w celu realizacji przyjętego planu pracy Rady na 2022 rok. 

121) uchwała Nr XXXIX.363.2021 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady 
Miasta na 2022 rok - uchwałę przekazano Przewodniczącym poszczególnych Komisji w celu 
realizacji planów pracy. 

122) uchwała Nr XXXIX.364.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2022 rok -  uchwałę przekazano Przewodniczącej Komisji w celu realizacji planu pracy.  
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