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Powiat Miński 
 

Powiat Miński jest jednym z największych powiatów województwa 

mazowieckiego. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

Warszawy, graniczy także z powiatami: garwolińskim, otwockim, 

wołomińskim, siedleckim i węgrowskim. Obejmuje powierzchnię 

1164 km2 . Liczba mieszkańców wynosi prawie 155 tys. osób.                   

W granicach powiatu leżą miasta: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, 

gminy miejsko-wiejskie: Halinów, Kałuszyn i Mrozy oraz gminy 

wiejskie: Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, 

Latowicz, Siennica i Stanisławów.   

Sąsiedztwo stolicy kraju, przebiegające przez ten teren połączenia 

drogowe i kolejowe, kapitał ludzki, zasoby terenów, które mogą 

służyć inwestycjom, i osiedlaniu się ludności, a także turystyce 

i rekreacji, stanowią najważniejsze czynniki, wpływające                                 

na ustalanie i realizację planów rozwoju powiatu mińskiego. 
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  SPIS TREŚCI   

 
 

1. Wstęp. 

2. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Mińskiego podjętych w 2020 roku. 

3. Sprawozdanie  z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego w 2020 roku. 

4. Wykonanie budżetu powiatu za 2020 rok. 

5. Informacja o stanie mienia powiatowego.  

6. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2020 roku. 

7. Realizacja zadań powiatu w 2020 roku. 

7.1. Edukacja publiczna.  

7.2. Promocja i ochrona zdrowia.  

7.3. Pomoc społeczna.  

7.4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

7.5. Kultura i sport. 

7.6. Drogi powiatowe.  

7.7. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

7.8. Komunikacja i transport drogowy.  

7.9. Gospodarka nieruchomościami. 

7.10. Geodezja i kartografia.  

7.11. Administracja architektoniczno – budowlana.   

7.12. Ochrona środowiska.  

7.13. Ochrona praw konsumentów.  

7.14. Promocja powiatu.  

8. Realizacja powiatowych strategii, planów i programów. 
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  1. WSTĘP 
 

 

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) wprowadziła 

obowiązek opracowywania przez zarząd powiatu raportu o stanie powiatu i przedstawienia radzie powiatu 

do dnia 31 maja każdego roku.  

 

Raport o stanie powiatu obejmuje podsumowanie działalności zarząd powiatu w roku poprzednim, 

w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. Działając na podstawie 

art. 30a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe 

wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2020 Rada Powiatu Mińskiego nie skorzystała z tych 

uprawnień, w związku z czym raport został przygotowany w oparciu o wytyczne wskazane w ustawie. 

 

W związku z pandemią COVID-19 realizacja zadań powiatu w roku 2020 przebiegała w sposób szczególny. 

Na SARS CoV-2 w 2020 r. w powiecie mińskim łącznie zachorowało 4957 osób, z czego 144 było 

hospitalizowanych. Wyzdrowiało 4681 osób. Na kwarantannie przebywało 16411 osób. W wielu obszarach, 

m.in. w służbie zdrowia, bezpieczeństwie sanitarnym, oświacie i przeciwdziałaniu bezrobociu pojawiły się 

w związku z tym nowe obowiązki i procedury, wynikające z potrzeby zapobiegania skutkom pandemii. 

Części zadań, zwłaszcza w zakresie kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie udało się 

zrealizować ze względów bezpieczeństwa, inne zostały zmodyfikowane, stosownie do wymogów sanitarnych. 

Jednostki organizacyjne powiatu, zwłaszcza służba zdrowia i pomoc społeczna, otrzymywały wsparcie w sytuacji 

kryzysowej z licznych źródeł: od placówek państwowych, prywatnych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, firm 

i osób prywatnych, za co darczyńcom należą się serdeczne podziękowania.  

 

Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński i Wicestarosta Witold Kikolski pozostawali w czasie pandemii w stałym 

kontakcie z wójtami i burmistrzami miast i gmin, omawiając bieżącą sytuację epidemiologiczną oraz podejmując 

działania służące poprawie bezpieczeństwa.  

 

 
Konwenty wójtów i burmistrzów w czasie trwania pandemii odbywały się 

za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
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  2. WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU MIŃSKIEGO PODJĘTYCH W 2020 ROKU 

 
 

Stosownie do przepisów art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 920) przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu oraz wykonywanie uchwał rady 

powiatu należy do zadań zarządu powiatu. W 2020 r. Rada Powiatu Mińskiego podjęła 89 uchwał. Ich tematykę 

przedstawia poniższa tabela.  

 

LP TEMATYKA UCHWAŁ 
LICZBA 

UCHWAŁ 

1.  Organizacja pracy rady powiatu  8 

2.  Zarząd powiatu i jego działalność 4 

3.  Rozpatrywanie skarg  4 

4.  Rozpatrywanie petycji  1 

5.  Stanowiska Rady Powiatu 3 

6.  Finanse powiatu 21 

7.  Gospodarka nieruchomościami 2 

8.  Transport zbiorowy i drogi publiczne 11 

9.  Edukacja publiczna 15 

10.  Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 

11.  Pomoc społeczna 4 

12.  Wspieranie osób niepełnosprawnych 5 

13.  Promocja i ochrona zdrowia  3 

14.  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  5 

15.  Współpraca i działalność organizacji pozarządowych  1 

RAZEM 89 

 

Zarząd Powiatu Mińskiego wykonywał uchwały Rady Powiatu w sposób w nich określony, zgodnie z przepisami 

prawa. Stosownie do art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta przekazywał 

uchwały Rady Powiatu organom nadzoru - Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.  

 

Uchwały Rady Powiatu zostały podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 

Mińskiego, a uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

Organizacja pracy rady powiatu 

 

1. Uchwała Nr XI/141/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Mińskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. 

pod poz. 3035. 

 

2. Uchwała Nr XII/158/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Powiatu Mińskiego 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 

5189. 

 

3. Uchwała Nr XIV/177/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego 

Rady Powiatu Mińskiego 

 

4. Uchwała Nr XIV/178/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Mińskiego.  W związku z wyborem Pana Leszka Celeja na członka Zarządu Powiatu Mińskiego, Pan Leszek 

Celej złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Na Wiceprzewodniczącego Rady 

został wybrany Pan Robert Smuga. 
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5. Uchwała Nr XIV/180/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Powiatu Mińskiego. W skład Komisji powołani zostali radni: Alicja 

Cichoń, Zbigniew Grzesiak, Wojciech Juszczak, Andrzej Krasuski, Piotr Pustoła, Wojciech Rastawicki. 

Posiedzenie komisji wyznaczy Przewodniczący Rady. 

 

6. Uchwała Nr XVII/216/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Mińskiego 

na 2021 r. 

 

7. Uchwała Nr XVII/217/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej w 2021 r. 

 

8. Uchwała Nr XVII/218/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu na 2021 r.   

 

Powyższe uchwały dotyczyły spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Rady Powiatu Mińskiego.  

 

Zarząd powiatu i jego działalność 

 

1. Uchwała Nr XIII/161/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego 

wotum zaufania. Rada Powiatu Mińskiego udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania po zapoznaniu się z 

raportem o stanie powiatu za 2019 r.  

 

2. Uchwała Nr XIII/163/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.    

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania 

budżetu powiatu mińskiego za 2019 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

sprawozdaniem finansowym powiatu mińskiego za 2019 r. i opinią biegłego rewidenta z badania tego 

sprawozdania, informacją o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok i opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym wniosku.  

 

3. Uchwała Nr XIV/175/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu 

Mińskiego. 

 

4. Uchwała Nr XIV/176/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Mińskiego. 

W związku ze złożoną przez Pana Roberta Smugę rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu 

Mińskiego, w jego miejsce został wybrany Pan Leszek Celej. 

 

Rozpatrywanie skarg 

 

W 2020 r. Rada Powiatu rozpatrzyła 4 skargi i podjęła niżej wymienione uchwały: 

 

1. Uchwała Nr XII/160/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim.  

 

2. Uchwała Nr XIV/191/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim. 

 

3. Uchwała Nr XIV/192/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. 

 

4. Uchwała Nr XVII/219/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Powiatu Mińskiego. 
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Rozpatrywanie petycji 

 

1. Uchwała Nr XIII/174/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycja dotyczyła postulatów o dofinansowanie pieniężne 

lub rzeczowe rodziców w zakresie edukacji ich dzieci oraz utworzenia miejsc zbiórki odzieży, obuwia oraz 

żywności dla osób potrzebujących, które nie są regulowane przepisami prawa miejscowego. 

 

Stanowiska Rady Powiatu 

 

1. Uchwała Nr XII/157/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie poparcia petycji.  Rada Powiatu Mińskiego 

poparła petycję Rady Miasta Mińsk Mazowiecki złożoną do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 

o podjęcie działań mających na celu przebudowę wiaduktu kolejowego na trasie Pilawa – Krusze, 

na połączeniu dróg gen. K. Sosnkowskiego z A. Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim, polegającą 

na poszerzeniu dla pojazdów mechanicznych o dodatkowy pas jezdni. Uchwałę doręczono Radzie Miasta 

Mińsk Mazowiecki, Posłom na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 18 oraz Senatorom RP z okręgu 

wyborczego nr 47. 
 

2. Uchwała Nr XIV/189/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 

zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.  Uchwałę przesłano do: Prezydenta RP, Marszałka 

Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Posłów na Sejm RP z terenu województwa mazowieckiego, Senatorów RP 

z terenu województwa mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Związku Województw RP, 

Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Przewodniczących Rad Gmin i 

Miast z terenu powiatu mińskiego, Wójtów i Burmistrzów Miast i Gmin z powiatu mińskiego, prasy lokalnej. 

 

3. Uchwała Nr XIV/190/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wsparcia 

jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uchwałę przesłano do: 

Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Posłów na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 18, Senator RP z 

okręgu wyborczego nr 47. 

 

Finanse powiatu 

 

1. Uchwała Nr XI/145/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026 

2. Uchwała Nr XII/155/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026 

3. Uchwała Nr XIII/170/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026 

4. Uchwała Nr XIV/185/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026 

5. Uchwała Nr XV/201/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026 

6. Uchwała Nr XVII/206/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mińskiego na lata 2020-2026 została przyjęta uchwałą 

nr X/115/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. W ciągu roku 2020 r. zmieniono ją 

sześciokrotnie, podejmując wymienione wyżej uchwały, w związku z potrzebą zachowania spójności 

prognozy z budżetem powiatu, w związku ze zmianami prognozy zadłużenia Powiatu oraz zmianami 

planowanych przedsięwzięć wieloletnich.  

 

7. Uchwała Nr XI/146/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2020 r. 

8. Uchwała Nr XII/156/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2020 r. 

9. Uchwała Nr XIII/171/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2020 r. 
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10. Uchwała Nr XIV/186/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2020 r. 

11. Uchwała Nr XV/202/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2020 r. 

12. Uchwała Nr XVI/205/20 z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2020 r. 

13. Uchwała Nr XVII/207/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2020 r. 

Uchwały te zmieniały postanowienia uchwały budżetowej przyjętej uchwałą Nr X/116/19 Rady Powiatu 

Mińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. Podejmowano je w związku z informacjami o przyznaniu Powiatowi 

dotacji i innych środków, rozstrzygnięciami postępowań przetargowych oraz bieżącymi potrzebami 

wynikającymi z podejmowanych działań. Na podstawie powyższych uchwał dokonywano zmian planów 

finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz informowano je o zachodzących zmianach. 

Na podstawie wyżej wymienionych uchwał Zarząd Powiatu realizował w 2020 r. budżet Powiatu. Uchwały 

przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu 

wraz z informacją o realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera uchwała Zarządu Powiatu Nr 356/20 

z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania 

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2020 r.  

 

14. Uchwała Nr XIII/162/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 

Na podstawie tej uchwały dokonano księgowań stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości. 

 

15. Uchwała Nr XIII/168/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk 

Mazowiecki 

 

16. Uchwała Nr XIII/169/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Sulejówek na pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców powiatu przez 

Szybką Kolej Miejską na trasie Sulejówek - Warszawa. Wykonując uchwałę, zawarto z Miastem Sulejówek 

umowę o pomocy finansowej i przekazano kwotę 150 000 zł.  

 

17. Uchwała Nr XIII/172/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu 

długoterminowego. Wykonując uchwałę, przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 

zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim umowę i zaciągnięto kredyt w kwocie 5 400 000 

zł, podlegający spłacie w latach 2021-2026. Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. 

 

18. Uchwała Nr XVII/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mińskiego na lata 2021 – 2026. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji 

przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

19. Uchwała Nr XVII/209/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego 

na 2021 r. Po podjęciu uchwały, poinformowano jednostki organizacyjne o zawartych w uchwale kwotach 

oraz opracowano dla nich plany finansowe. Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

 

20. Uchwała Nr XVII/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i 

trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Mińskiemu i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób 

uprawnionych do udzielania tych ulg. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 13280. 
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Gospodarka nieruchomościami 

 

1. Uchwała Nr XI/138/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mińskiego położonych w Nowych Osinach i Janowie.  

Zarząd Powiatu Mińskiego Uchwałą Nr 562/21 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mińskiego, położonej w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki 

postanowił sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 307/7 o pow. 0,2103 ha, 

307/11 o pow. 0,8812 ha i 307/13 o pow. 0,4672 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2021 roku. 

Odnośnie działek położonych w Nowych Osinach Zarząd Powiatu Mińskiego nie podjął procedury 

sprzedaży. 

 

2. Uchwała Nr XV/194/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia przez 

Powiat Miński nieruchomości położonej w Mrozach. Powiat Miński w dniu 1 grudnia 2020 roku aktem 

notarialnym Rep. A. Nr 4549/2020 nabył od osoby fizycznej działkę nr 911/2 w Mrozach o powierzchni 

0,0072 ha, zajętą pod drogę powiatową nr 2231W Latowicz – Mrozy – Kałuszyn za kwotę 5 760 zł. 

 

Transport zbiorowy i drogi publiczne 

 

1. Uchwała Nr XI/139/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 3034. 

 

2. Uchwała Nr XI/140/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekazania Gminie Siennica zadań w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi nr 2738W i 2244W 

 

3. Uchwała Nr XII/153/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 5187. 

 

4. Uchwała Nr XIII/166/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 7402. 

 

5. Uchwała Nr XIV/183/20 z dnia 26 sierpnia  2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 9075. 

 

6. Uchwała Nr XIV/184/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

odcinków drogi powiatowej w miejscowości Stojadła. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 9076. 

 

7. Uchwała Nr XV/195/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie obowiązujących w 2021 roku wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 10792 i jest stosowana w 2021 r.  

 

8. Uchwała Nr XV/196/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 10793. 
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9. Uchwała Nr XVI/200/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr XIV/184/20 z dnia 26 sierpnia 

2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej w miejscowości 

Stojadła 

 

10. Uchwała Nr XVII/215/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 13282. Realizacja uchwał zmieniających uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków omówiona została w rozdziale 7.8 Komunikacja i transport drogowy. 

 

Edukacja publiczna 

 

1. Uchwała Nr XI/131/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 2020 r. pod poz. 3032. 

 

2. Uchwała Nr XI/132/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 3033. 

 

3. Uchwała Nr XI/133/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na funkcjonowanie oddziału 

przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 

w Mińsku Mazowieckim 

 

4. Uchwała Nr XI/134/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Europa 

dla zawodowca. Praktyki gwarancją sukcesu” w ramach Programu Erasmus+ 

 

5. Uchwała Nr XI/135/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Praktyka zagraniczna etapem rozwoju zawodowego uczniów” w ramach Programu Erasmus+ 

 

6. Uchwała Nr XI/136/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 

w ramach Programu Erasmus+ 

 

7. Uchwała Nr XI/137/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Wysoka 

jakość kształcenia zawodowego w powiecie mińskim” w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 

 

8. Uchwała Nr XII/151/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

 

9. Uchwała Nr XI/152/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz w warunków i sposobu ich 

przyznawania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

z 2020 r. pod poz. 5186. 

 

10. Uchwała Nr XIII/167/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania” w ramach X Osi 

Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 
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11. Uchwała Nr XIV/179/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli. Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 9073. 

 

12. Uchwała Nr XI/187/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 9077. 

 

13. Uchwała Nr XV/199/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr VI/62/19 Rady Powiatu 

Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków 

do wynagrodzenia dla nauczycieli 

 

14. Uchwała Nr XVII/212/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Otworzenie siłowni zewnętrznej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz lokalnej 

społeczności” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

 

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 

1. Uchwała Nr XII/150/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu 

Mińskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

 

2. Uchwała Nr XIV/188/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu 

Mińskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków.  

 

Szczegółowa informacja o realizacji uchwał znajduje się w rozdziale 8. 11 w sprawozdaniu z realizacji 

Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 – 2022.  

 

Pomoc społeczna 

 

1. Uchwała Nr XII/147/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Specjalistyczne poradnictwo. Uchwałę przekazano do realizacji 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.  

 

2. Uchwała Nr XII/148/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod 

tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” w ramach I Osi 

Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Uchwałę przekazano 

do realizacji Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim.  

 

3. Uchwała Nr XIII/165/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki 

opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowieckim oraz nadania jej statutu. Uchwała dotyczyła nowo 

powstałej placówki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4. 

 

4. Uchwała Nr XVII/211/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023. Uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.  
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Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 

1. Uchwała Nr XII/149/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. W związku z otrzymaniem środków 

PFRON na realizację zadań powiatowych, środki zostały w odpowiednich kwotach przyjętych przez Radę 

i przeznaczone na poszczególne zadania do realizacji w danym roku. 

 

2. Uchwała Nr XIV/181/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

 

3. Uchwała Nr XVI/198/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

 

4. Uchwała Nr XVII/204/20 z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

 

5. Uchwała Nr XVIII/213/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 

Uchwała została zrealizowana zgodnie z przyjętymi zmianami. 

 

Promocja i ochrona zdrowia 

 

1. Uchwała Nr XI/143/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.  Uchwałę przekazano 

dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 3036. 

 

2. Uchwała Nr XIII/164/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2019 r. Uchwałę 

przekazano SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, który na jej podstawie dokonał księgowań stosownie 

do wymogów ustawy o rachunkowości. 

 

3. Uchwała Nr XIII/173/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2019 rok. Uchwałę 

przekazano dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

 

Stosownie do przepisów art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 

r. poz. 944 z późn. zm.) do kompetencji rady powiatu należy ustalanie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów gmin z terenu powiatu. Rozkład godzin 

pracy aptek powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń w porze nocnej, 

w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę Nr XXIX/252/09 z dnia 

17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  

mińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 5190), którą w 2020 r. zmieniono 4 razy:  

 

1. Uchwała Nr XI/144/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 3037. 

 

2. Uchwała Nr XII/159/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 5190. 
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3. Uchwała Nr XIV/182/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. Uchwała została opublikowana w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 9074. 

 

4. Uchwała Nr XV/197/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 10794. 

 

5. Uchwała Nr XVII/214/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2020 r. pod poz. 13281. 

 

Wszystkie ww. uchwały zostały przekazane Ministrowi Zdrowia. Zmiany dotyczyły:  

1) zmiany godzin pracy aptek, zawartych w „Wykazie aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

mińskiego”, na wniosek właścicieli aptek,  

2) zmian dyżurów aptek w porze nocnej oraz zmian numerów telefonów niektórych aptek. 

 

W wykonaniu uchwał, Zarząd Powiatu Mińskiego podał uchwały do wiadomości publicznej poprzez 

opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu w zakładce 

„Dyżury aptek”. 

 

Współpraca i działalność organizacji pozarządowych 

 

1. Uchwała Nr XV/193/20 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Mińskiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego oraz o wolontariacie w 2021 r. 

  

Uchwała jest realizowana od 1 stycznia 2021 r. Obowiązujący w 2020 r. program współpracy przyjęty 

był w 2019 r. Sprawozdanie z realizacji programu w 2020 r. znajduje się w dziale 8. Realizacja 

powiatowych strategii, planów i programów, punkt X. "Program współpracy Powiatu Mińskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku". 
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3.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU ZA 2020 R.  
 

 

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 29 czerwca 2020 r. działał Zarząd Powiatu Mińskiego VI kadencji                

w  składzie:   

Starosta – Antoni Jan Tarczyński 

Wicestarosta – Witold Stefan Kikolski 

Członkowie Zarządu – Henryk Księżopolski, Marek Jerzy Pachnik, Robert Smuga. 

 

W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji członka Zarządu Powiatu przez p. Roberta Smugę, przyjętą 

uchwałą Nr XIII/175/20 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. Rada Powiatu w głosowaniu tajnym 

na sesji w dniu 26 sierpnia 2020 r. wybrała na członka Zarządu Powiatu p. Leszka Celeja. W okresie od dnia 

26 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego VI kadencji działał w  składzie:   

Starosta – Antoni Jan Tarczyński 

Wicestarosta – Witold Stefan Kikolski 

Członkowie Zarządu – Henryk Księżopolski, Marek Jerzy Pachnik, Leszek Celej. 

 
Zarząd Powiatu Mińskiego w składzie do dnia 26 sierpnia 2020 r. 
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Zarząd Powiatu Mińskiego w składzie od dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

Zadania Zarządu Powiatu  
 

Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 32 określa, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu 

i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności : 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady, 

2) wykonywanie uchwał rady, 

3) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, 

4) gospodarowanie mieniem powiatu, 

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego. 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań powiatu należy wykonywanie określonych 

ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

1) edukacji publicznej, 

2) promocji i ochrony zdrowia, 

3) pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

4) polityki prorodzinnej, 

5) wspierania osób niepełnosprawnych, 

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

7) kultury i ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

8) kultury fizycznej i turystki, 

9) geodezji, kartografii i katastru, 

10) gospodarki nieruchomościami, 

11) administracji architektoniczno – budowlanej,  

12) gospodarki wodnej, 

13) ochrony środowiska i przyrody, 

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
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16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

i  zdrowia ludzi oraz środowiska, 

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

18) ochrony praw konsumenta, 

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 

20) obronności, 

21) promocji powiatu, 

22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

23) działalności w zakresie telekomunikacji. 

 

Zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego i powiatowych jednostek 

organizacyjnych.  W 2020 roku Zarząd Powiatu Mińskiego wykonywał zadania powiatu przy pomocy Starostwa 

Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których należały: 

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, 

3) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, 

4) jednostki oświatowe: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, 

 Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, 

 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 

 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim, 

 Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim), 

 Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku,  

5) Jednostki pomocy społecznej: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, 

 Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 

 Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, 

 Dom Pomocy Społecznej w Kątach, 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, 

 Dom Dziecka w Falbogach,  

 Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim. 

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych ustawami zadań 

i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Zadania te w 2020 r. wykonywały: 

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 

2) Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, 

3) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim, 

4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego w Mińsku Mazowieckim. 

 

Zarząd Powiatu Mińskiego pracował na posiedzeniach zwoływanych średnio dwa razy w miesiącu. Posiedzenia 

były protokołowane. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.powiatminski.pl/bip - Zarząd Powiatu/ protokoły posiedzeń 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatmiski.pl/bip
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W 2020 roku Zarząd Powiatu odbył 36 posiedzeń, na których podjął 229 uchwał. Tematykę uchwał podjętych 

przez Zarząd Powiatu przedstawia poniższa tabela: 

 
 

LP. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

UCHWAŁ 

1. Wykonywanie  budżetu powiatu  

42 

2. Gospodarowanie mieniem powiatu  

28 

3. Sprawy organizacyjne jednostek powiatowych  

9 

4. Zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów powiatowych jednostek , ogłaszanie konkursów, 

powoływanie komisji konkursowych, zatwierdzanie wyników konkursów 

 

5 

5. Udzielanie upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu, zaciągania 

zobowiązań, prowadzenia inwestycji, realizacji projektów unijnych 

 

 

75 

6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i jego realizacja, ogłaszanie 

i rozstrzyganie konkursów ofert na realizację zadań publicznych, powoływanie komisji 

konkursowych 

 

24 

 

7. Program opieki nad zabytkami i jego realizacja, powoływanie komisji do 

zaopiniowania wniosków o dotacje na prace przy zabytkach 

 

2 

8. Powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego 

 

16 

9. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 1 

10. Inne sprawy oświatowe (uzgodnienie zawodu w technikum, organizacja nauki religii) 5 

11. Przyznawanie stypendiów i nagród sportowych 3 

12. Opinie w sprawie zaliczenia/pozbawienia kategorii dróg 10 

13. Opinie w sprawie Programów Ochrony Środowiska Gmin 2 

14. Przyznanie dotacji spółkom wodnym 1 

15. Inne (powołanie komisji do odbioru końcowego inwestycji, wyznaczenie jednostki do 

przeprowadzenia postępowania  i udzielenia zamówienia publicznego, konsultacje 

społeczne) 

6 

 

Do najważniejszych zagadnień, jakimi zajmował się Zarząd Powiatu w 2020 roku, należały sprawy związane 

przygotowaniem projektów uchwał na sesje Rady Powiatu Mińskiego oraz wykonywaniem uchwał podjętych 

przez Radę Powiatu, w tym wykonywanie uchwały budżetowej powiatu i zadań inwestycyjnych 

oraz gospodarowanie mieniem powiatu. Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał, upoważniających dyrektorów 

jednostek powiatowych (Zarządu Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej w Kątach) do realizacji 

inwestycji przewidzianych w uchwale budżetowej.  

 

W sprawach organizacyjnych, dotyczących jednostek powiatowych, Zarząd Powiatu podjął następujące 

działania: 

 uchwałą Nr 507/21 z dnia 23 listopada 2020 r. uchwalił Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Mińsku Mazowieckim,  

 uchwałą Nr 320/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. przyjął Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Mińsku 

Mazowieckim; zmieniony uchwałą Nr 337/20 z dnia 24 lutego 2020 r.; zmiany polegały m.in. na 

zmianie zapisów dotyczących praw dziecka przebywającego w Domu; zmieniony uchwałą Nr 373/20 z 

dnia   25 maja 2020 r., zmiana związana była z nadaniem Domowi adresu ul. Budowlana 4L, 

  uchwałą Nr 377/20 z dnia 9 września 2020 r. przyjął Regulamin Organizacyjnym Domu Dziecka                      

w Falbogach, 
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 zatwierdził plany pracy na 2020 r. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku 

Mazowieckim (uchwała Nr 360/20 z dnia 20 kwietnia 2019 r.), Środowiskowego Domu Samopomocy 

CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej w Mińsku Mazowieckim (uchwała Nr 424/20 z dnia 18 sierpnia              

2020 r.), 

 uchwałą Nr 234/19 z dnia 21 października 2019 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym 

Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni; zmiany dotyczyły wprowadzenia stanowiska 

fizjoterapeuty i określenia jego zadań, 

 uchwałą Nr 413/20 z dnia 17 lipca 2020 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu 

Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim; zmiana polegała na wprowadzeniu stanowiska „pomoc 

techniczna ds. transportu, sprzętu i zaplecza”; zmieniony uchwałą Nr 444/20 z dnia 14 września               

2020 r., która polegała na wprowadzeniu stanowiska „informatyk”; zmieniony uchwałą Nr  520/20 z 

dnia 30 grudnia 2020 r., zmiana polegała na likwidacji stanowiska kierownika działu budowy i nadzoru 

dróg  i mostów w miejsce, którego powstało stanowisko zastępcy dyrektora ds. budowy i nadzoru dróg                     

i mostów, a dotychczasowe stanowisko zastępcy dyrektora otrzymało brzmienie z-ca dyrektora                     

ds. utrzymania i ochrony dróg i mostów; 

 uchwałą Nr 516/20 z dnia 14 grudnia 2020 r. przyjął Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy 

Społecznej w Kątach. 

 

Do kompetencji Zarząd Powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów powiatowych jednostek 

organizacyjnych. W 2020 roku Zarząd przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1                         

im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim p. Małgorzacie Beczek na okres od 1 września 2020 r.                   

do 31 sierpnia 2021 r. 

 

W związku z zatrudnieniem dyrektora Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni Pana Tomasza 

Cembrowskiego na czas określony tj. od 5 stycznia 2020 r. do 4 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą 

Nr 391/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zatrudnił Pana Tomasza Cembrowskiego na czas nieokreślony. 

Zarząd Powiatu udzielił dyrektorowi DPS św. Józefa stosownych upoważnień:  

 uchwałą Nr 392/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. do składania oświadczeń woli związanych z działalnością 

jednostki.   

 uchwałą Nr 393/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć jednostki ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów. 

 

Ponadto w związku z zatrudnieniem dyrektora Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim Pani Justyny Kowszun na 

czas określony tj. od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu podjął następujące uchwały:  

 uchwałą Nr 388/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zatrudnił na stanowisku dyrektora Domu Dziecka 

w Mińsku Mazowieckim Panią Justynę Kowszun (na czas nieokreślony), 

 uchwałami Nr 389/20 i Nr 390/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. Zarząd udzielił upoważnień dyrektorowi 

Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim do składania oświadczeń woli w sprawach związanych 

z prowadzeniem działalności szkoły oraz do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć ujętych                    

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów. 

 

Kolejna zmiana kadrowa miała miejsce na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni.                

W tym zakresie Zarząd Powiatu podjął następujące działania:  

 uchwałą Nr 436/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Jedlina” w Mieni, 

 po przeprowadzeniu naboru Zarząd Powiatu uchwałą Nr 453/20 z dnia 28 września 2020 r. zatrudnił na 

stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni Pana Witolda Chojnackiego od dnia                    

1 października 2020 r. na czas nieokreślony, 

 uchwałami Nr 454/20 i 455/20 z dnia 28 września 2020 r. Zarząd udzielił upoważnień dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z 

prowadzeniem działalności Domu oraz do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć ujętych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów. 

                                                                 

Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu uchwałami od Nr 522/20 do Nr 542/20 udzielił 

upoważnień dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego w Mińsku Mazowieckim i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 
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Mazowieckim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2021 – 2026 oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania jednostki.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu na posiedzeniach w 2020 roku zajmował się następującym sprawami : 

 sprawy finansowe: przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, ustalenie 

planu dochodów i wydatków jednostkom budżetowym w 2020 roku, ustalanie kwartalnych 

harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2020 rok, dokonywanie zmian                

w budżecie powiatu, dokonywanie zmian w uchwale w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od 

towarów i usług w Powiecie Mińskim, przygotowanie informacji z przebiegu wykonania budżetu 

powiatu za I półrocze 2020 r., udzielenie pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu Mińskiego dla 

SPZOZ, sporządzenie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2021 – 2026,   

 gospodarowanie mieniem powiatu: sprzedaż nieruchomości, użyczanie i wynajmowanie nieruchomości, 

ustanawianie służebności przesyłu, wyrażanie zgody na zbycie składników majątkowych,  

 zlecanie zadań powiatu organizacjom pozarządowych i innych podmiotom, ogłaszanie konkursów ofert, 

udzielanie dotacji na realizację zadań, 

 sprawy oświatowe: przedłużenie powierzania stanowiska dyrektorowi szkoły, awans zawodowy 

nauczycieli, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, nagrody dla dyrektorów szkół 

i nauczycieli, przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce, nabór do szkół powiatowych, 

uzgadnianie zawodu, udzielanie upoważnień do realizacji projektów, inwestycje i remonty w 

jednostkach oświatowych,  

 rozpatrywanie wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

 przyznawanie stypendiów sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów,  

 sprawy z zakresu pomocy społecznej: ustalanie regulaminów organizacyjnych jednostek pomocy 

społecznej, zatwierdzanie programu działalności i planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach, Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Mińsku Maz., nabór na stanowisko dyrektora DPS „Jedlina” w Mieni, 

 sprawy ochrony zdrowia: plany inwestycyjne i finansowe SPZOZ i ich realizacja, sytuacja bieżąca 

Szpitala Powiatowego, zakup aparatury i sprzętu medycznego ze środków unijnych, przyjęcie 

darowizny                     w postaci sprzętu medycznego, 

 sprawy dróg publicznych: opinie w sprawie zaliczenia lub pozbawienie kategorii dróg, inwestycje 

i remonty dróg powiatowych, projekty budowy przejazdów bezkolizyjnych w ciągu dróg powiatowych,  

 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

i edukacji prawnej na terenie powiatu mińskiego,  

 powiatowy plan transportowy. 

 

Na podstawie przepisów 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 posiedzenia Zarządu Powiatu od dnia 30 marca 2020 r. odbywały się w formule 

wideokonferencji. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań należących do właściwości powiatu, 

wykonywanych przez Zarząd Powiatu, przy pomocy Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek 

organizacyjnych przedstawiamy w dalszej części Raportu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

                                              RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2020 

 

   4. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU  

 

 
Podstawą gospodarki finansowej Powiatu są podejmowane corocznie przez Radę Powiatu uchwały budżetowe. 

Budżet Powiatu na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr X/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Mińskiego na 2020 r. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu oraz (w granicach 

posiadanych upoważnień) Zarząd Powiatu dokonywali zmian w budżecie wnioskowanych przez jednostki 

organizacyjne oraz dostosowujących budżet do zmian prawnych, rozstrzygnięć przetargowych i źródeł 

finansowania.  w 2020 r. Rada Powiatu podjęła 7 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Powiatu 28 uchwał.  

Wykonanie głównych pozycji budżetu przedstawia poniższa tabela. 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Dochody ogółem, w tym: 176 058 556,36 186 739 700,87 106,07%

dochody majątkowe 8 268 919,00 17 431 595,11 210,81%

dochody bieżące 167 789 637,36 169 308 105,76 100,90%

Wydatki ogółem, w tym: 181 439 290,36 168 595 256,11 92,92%

wydatki majątkowe 21 274 218,00 17 142 750,14 80,58%

wydatki bieżące 160 165 072,36 151 452 505,97 94,56%

Wynik budżetu 

(nadwyżka/deficyt) -5 380 734,00 18 144 444,76

Przychody ogółem, w tym: 13 980 734,00 19 522 771,13 139,64%

kredyty 7 200 000,00 5 400 000,00 75,00%

wolne środki 2 780 734,00 11 632 771,13 418,33%

spłaty udzielonych pożyczek 4 000 000,00 2 490 000,00 62,25%

Rozchody ogółem, w tym: 8 600 000,00 7 090 000,00 82,44%

spłaty kredytów 4 600 000,00 4 600 000,00 100,00%

udzielone pożyczki 4 000 000,00 2 490 000,00 62,25%
 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł 9,33%. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 10,17%. 

Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniósł 17 855 599,79 zł. 

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco: 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Subwencja ogólna 70 802 294,00 71 151 079,00 100,49% 38,10%

Udział w PIT i CIT 51 495 666,00 51 470 735,72 99,95% 27,56%

Dochody własne 21 818 284,00 22 654 652,36 103,83% 12,13%

Dotacje z budżetu państwa 21 376 690,00 21 079 238,12 98,61% 11,29%

Dotacje i pomoc finansowa z JST 1 967 163,00 2 197 475,22 111,71% 1,18%

Środki z UE 1 889 220,36 2 445 654,11 129,45% 1,31%

Dotacje i środki z innych źródeł 6 709 239,00 15 740 866,34 234,61% 8,43%

Razem 176 058 556,36 186 739 700,87 106,07% 100,00%  
 

 

Do przekroczenia planu dochodów przyczyniło się głównie otrzymanie w końcówce roku nieplanowanych 

środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wysokie wykonanie dochodów własnych.  
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Strukturę realizowanych wydatków przedstawia tabela: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Wydatki bieżące, w tym: 160 165 072,36 151 452 505,97 94,56% 89,83%

wynagrodzenia i pochodne 103 535 506,50 100 524 632,75 97,09% 59,62%

dotacje 15 121 321,22 13 920 883,06 92,06% 8,26%

świadczenia dla osób fizycznych 5 227 376,53 4 743 291,80 90,74% 2,81%
wydatki na projekty z udziałem 

środków UE 1 806 555,36 1 682 598,42 93,14% 1,00%

obsługa długu 335 000,00 223 980,53 66,86% 0,13%

pozostałe wydatki statutowe 34 139 312,75 30 357 119,41 88,92% 18,01%

Wydatki majątkowe 21 274 218,00 17 142 750,14 80,58% 10,17%

Razem 181 439 290,36 168 595 256,11 92,92% 100,00%  
 

Wydatki majątkowe realizowano w następujących obszarach: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Rolnictwo i łowiectwo 61 000,00 60 466,85 99,13% 0,35%

Transport i łączność 16 739 884,00 13 475 516,52 80,50% 78,61%

Gospodarka mieszkaniowa 8 000,00 6 751,26 84,39% 0,04%

Działalność usługowa 2 623,00 0,00 0,00% 0,00%

Administracja publiczna 461 305,00 419 313,77 90,90% 2,45%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 202 149,00 201 339,97 99,60% 1,17%

Oświata i wychowanie 1 342 320,00 564 957,80 42,09% 3,30%

Ochrona zdrowia 2 211 999,00 2 192 806,28 99,13% 12,79%

Pomoc spoleczna 244 938,00 221 597,69 90,47% 1,29%

Razem 21 274 218,00 17 142 750,14 80,58% 100,00%  
 

Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2020r. wynosiło 19 600 000 zł i dotyczyło kredytów bankowych 

zaciągniętych w latach 2014-2020. Zadłużenie stanowiło 10,50% wykonanych dochodów. W trakcie roku 

zwiększyło się o  

800 000 zł w związku z zaciągnięciem nowego długu w kwocie 5 400 000 zł i spłatą dotychczasowego w kwocie 

4 600 000 zł. Koszty obsługi długu wyniosły 223 980,53 zł. 

 

Drugą oprócz budżetu uchwałą obrazującą stan finansów Powiatu jest wieloletnia prognoza finansowa. 

Przedstawia ona przede wszystkim prognozę kwoty długu oraz zdolność do jego obsługi. Rada Powiatu 18 

grudnia 2019r. podjęła uchwałę nr X/115/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na 

lata 2020-2026. Rada Powiatu dokonała w 2020r. sześciu, a Zarząd Powiatu jednej zmiany tej uchwały w celu 

zachowania jej spójności z budżetem Powiatu. 

 

Prognozowane na koniec 2020r. zadłużenie w kwocie 21 400 000 zł zostało zmniejszone do 19 600 000 zł 

na skutek zaciągnięcia kredytu o 1 800 000 zł niższego od planowanego. Pozwolił na to wyższy od zakładanego 

stopień realizacji dochodów w końcówce roku. Spłata całości posiadanego zadłużenia przewidziana jest zgodnie 

z WPF do 2026r.  

 

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Powiatu w podjętych w 2020r. w sprawach finansowych. 

W 2020r. podjęto 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie, w tym uchwały nr XI/146/20, XII/156/20, 

XIII/171/20, XIV/186/20, XV/202/20, XVI/205/20, XVII/207/20. Uchwały zmieniały postanowienia uchwały 

budżetowej przyjętej uchwałą X/116/19 z 18.12.2019r. Wymienione uchwały podejmowano w związku z 

informacjami o przyznaniu Powiatowi dotacji i innych środków, rozstrzygnięciami postępowań przetargowych 

oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z podejmowanych działań. Na podstawie powyższych uchwał 

dokonywano zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz informowano je o 

zachodzących zmianach. Uchwały przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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W 2020r. podjęto 6 uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2020-

2026, w tym uchwały nr XI/145/20, XII/155/20, XIII/170/20, XIV/185/20, XV/201/20, XVI/206/20. Uchwały 

zmieniały postanowienia uchwały nr X/115/19 z 18.12.2019r. w sprawie WPF Powiatu Mińskiego na lata 2020-

2026. Uchwały podejmowano w związku z potrzebą zachowania spójności prognozy z budżetem Powiatu, w 

związku ze zmianami prognozy zadłużenia Powiatu oraz zmianami planowanych przedsięwzięć wieloletnich. 

Uchwały przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Na podstawie powyższych uchwał Zarząd Powiatu realizował w 2020r. budżet Powiatu. Uchwały przekazano do 

nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o realizacji 

przedsięwzięć wieloletnich zawiera uchwała Zarządu Powiatu Nr 585/21 z dnia 29 marca 2021r. w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia 

Powiatu za 2020r.  

Na podstawie uchwały nr XIII/162/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Mińskiego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r. dokonano księgowań stosownie do wymogów ustawy o 

rachunkowości. 

Zgodnie z uchwałą nr XIII/163/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 r. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium. 

Uchwałę nr XIII/164/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ przekazano SPZOZ w 

Mińsku Mazowieckim, który na jej podstawie dokonał księgowań stosownie do wymogów ustawy o 

rachunkowości. 

Na podstawie uchwały nr XIII/168/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki 

zawarto z Miastem Mińsk Mazowiecki umowę o pomocy finansowej i przekazano kwotę 40 000 zł na 

dofinansowanie części wydatków związanych z przeniesieniem i renowacją zabytkowej kapliczki – latarni 

umarłych przy rondzie Księdza Dziąga. 

Na podstawie uchwały nr XIII/169/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejówek na pokrycie 

części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców Powiatu przez Szybką Kolej Miejską na 

trasie Sulejówek Warszawa zawarto z Miastem Sulejówek umowę o pomocy finansowej i przekazano kwotę 

150 000 zł.  

Na podstawie uchwały nr XIII/172/20 w sprawie zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego 

przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego zawarto z Bankiem Spółdzielczym w Halinowie 

umowę i zaciągnięto kredyt w kwocie 5 400 000 zł podlegający spłacie w latach 2021-2026. Uchwałę 

przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Na podstawie uchwały nr XIII/173/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim dokonano pokrycia 

straty w kwocie 2 431 961,01 zł. 

Uchwałą nr XVII/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Mińskiemu i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania 

tych ulg ustalono tryb udzielania tych ulg. Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Na podstawie uchwały nr XVII/208/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mińskiego na lata 2021-2026 

upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałę 

przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

Na podstawie uchwały nr XVII/209/20 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2021r. 

poinformowano jednostki organizacyjne o zawartych w uchwale kwotach oraz opracowano dla nich plany 

finansowe. Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
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5.  INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO  

 

 

Wartość mienia powiatowego na dzień 31.12.2020r. według wartości księgowej netto opiewała na kwotę 

360 663 181 zł, z tego grunty – 195 243 373 zł, budynki i lokale 42 627 302 zł, obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej – 120 361 290 zł, maszyny i urządzenia techniczne – 1 636 268 zł, środki transportu – 620 880 zł, inne 

środki trwałe – 174 068 zł.  

 

Według stanu na dzień 31.12.2020r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 54,0706 ha obejmujących 

58 działek o wartości 11 412 760,27 zł, zajmowanych w większości przez  powiatowe jednostki organizacyjne. 

Powierzchnia ta zmniejszyła się w 2020r. o 0,0056 ha, a wartość o 5 410,00zł na skutek wywłaszczenia na rzecz 

Skarbu Państwa części działki nr 8 w obrębie 62 w Sulejówku. Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi 

stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 2 241 działek o łącznej powierzchni  

569,94 ha i wartości 183 830 613,04 zł. W 2020r. nastąpiło zwiększenie liczby takich działek ogółem o 77 

(dopisano 79 szt.+2,56ha, wykreślono 2 szt. - 2,13 ha) przy zwiększeniu łącznej powierzchni o 0,43ha. Wartość 

księgowa wzrosła o 88 688,76zł. Zmiany wynikały głównie z regulacji stanu prawnego nieruchomości. 

  

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2020r. wyniosły: 

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 419 152,36 zł, 

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - nie wystąpiły, 

- z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych - 59 122,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

                                              RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2020 

 

 

6.   WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 R.  

 

 

 

LP Nazwa zadania inwestycyjnego Wydatki 
Pomoc finansowa/     

dofinansowanie 

1 Dostawa i montaż automatycznej stacji meteorologicznej 

wraz z ogródkiem meteorologicznym przeznaczonej                

do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 

60 466,85 Pomoc finansowa  

Województwa Mazowieckiego  

48 000,00 zł 

2 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 2277W ul.Budowlana w Mińsku 

Mazowieckim i budowę kładki dla ciągu pieszo-

rowerowego przez rzekę Srebrna (projektuj i buduj) 

(2019-2020) 

750 493,28 - 

3 Przebudowa drogi 2232W w msc. Latowicz od km 0+542 

do km 0+884 oraz wykonanie warstwy ścieralnej             

od km 0+135 do km 0+542 (2019-2020) 

670 617,83 - 

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów             

– Mlęcin – Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12 

(2019-2020) 

1 114 268,92 - 

5 Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg 

powiatowych nr 2286W ul. Mickiewicza i 2230W ul. 

Dąbrówki i drogi gminnej w Mińsku Mazowieckim 

(projektuj i buduj) (2019-2020) 

351 780,00 - 

6 Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew 

polegająca na budowie chodnika od km 2+439                   

do km 2+764 

260 658,63 Pomoc finansowa   

Gminy Siennica 

130 329,00 

7 Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska 

– Parysów w msc. Siennica od km 0+012 do km 0+376 

(2020-2021) 

571 139,96 Pomoc finansowa  

Gminy Siennica 

250 000,00 

8 Przebudowa drogi  powiatowej 2212W Jędrzejów                  

– Jakubów – Dobre w msc. Nowy Jędrzejów                  

od km 0+045 do km 0+240 

318 749,43 Pomoc finansowa  

Gminy Jakubów 

50 000,00 zł 

9 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie – Górki                 

– Poręby wraz z budową chodnika od km 3+217              

do km 3+871 

26 600,00 - 

10 Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie – 

Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 10+300 do km 

11+017 

745 937,82 Pomoc finansowa  

Gminy Mińsk Mazowiecki 

200 000,00 zł  

11 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W 

Wielgolas  Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty 

Goździejewskie Drugie – (gr. powiatu) na odcinku        

od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem                    

– etap II 

399 999,66 Pomoc finansowa  

Gminy Halinów                            

200 000,00 zł 

12 Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik                

- Chobot odc. od km 3+727 do km 4+412 

873 703,99 Dofinansowanie  

Fundusz Dróg Samorządowych  

611 592,00 

13 Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobre - Kąty 

Borucza - Krawcowizna, odc. od km 3+664 do km 

7+638 (2020-2021) 

1 713 182,99 Dofinansowanie 

 Fundusz Dróg Samorządowych  

1 370 546,00 

14 Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk 

Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 10+620 do km 

11+469 (2020-2021) 

1 532 404,86 Dofinansowanie  

Fundusz Dróg Samorządowych  

1 389 778,00 

15 Rozbiórka i budowa mostu w msc. Gołębiówka w ciągu 

drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – Skruda                     

– Grodzisk w km 4+450 z dojazdami 

2 313 224,10 Dofinansowanie  

z rezerwy subwencji ogólnej 

1 144 791,00 
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16 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej  na 

rozbudowę drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów 

– Mrozy od km 11+977 do km 14+035 

165 435,00 - 

17 Wykonanie dokumentacji projektowej  na przebudowę 

drogi nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska  – 

Parysów od km 0+376 do km 2+190 

46 000,00 - 

18 Wykonanie dokumentacji projektowej  na rozbudowę 

drogi powiatowej 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa 

do drogi  (Wielgolas Brzeziński – Kąty Goździejewskie 

Drugie) od km 7+010 do km 8+100 

70 602,00 - 

19 Przebudowa drogi powiatowej 2246W Stara Wieś             

– Wólka Dłużewska  – Parysów polegająca na budowie 

chodnika od km 6+905 do km 7+010 

61 752,78 - 

20 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa 

do drogi  (Wielgolas Brzeziński – Kąty Goździejewskie 

Drugie) polegającą na budowie chodnika od km 3+485 

do km 4+131 

29 766,00 - 

21 Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej              

nr 2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna – 

Terespol w mieście Sulejówek - dokumentacja (2018-

2021) 

203 249,61 - 

23 Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały – 

Kiczki – Wężyczyn - Jeruzal od km 6+855 do km 7+586 

482 320,39 Pomoc finansowa z budżetu 

Województwa Mazowieckiego 

241 160,00 

24 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 

drogi nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal 

polegającą na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w 

km 2+750 z dojazdami 

86 100,00  

25 Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 

drogi powiatowej 2222W ul. Chróścielewskiego w Mińsku 

Mazowieckim 

109 470,00 Pomoc finansowa  

Miasta Mińsk Mazowiecki 

20 000,00 

26 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 2241W Posiadały - Kiczki - 

Wężyczyn - Jeruzal od km 5+955 do km 6+855 

14 900,00 - 

28 Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - gr. 

powiatu na odcinku od km 0+770 do km 2+735 (2020-

2021) 

563 159,27 Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

2 290 723,00 

32 Zakup działki nr 911/2 w Mrozach przeznaczonej na 

poszerzenie drogi powiatowej nr 2231W Latowicz - 

Mrozy - Kałuszyn 

6 751,26 - 

34 Adaptacja pomieszczeń pralni na potrzeby archiwum 

zakładowego w budynku stołówki w Zespole Szkół nr 1 

w Mińsku Maz. przy ul. Budowlanej 4 - III etap 

335 288,26 - 

36 Instalacja klimatyzacji w budynkach Starostwa 

Powiatowego 

24 292,50 - 

37 Modernizacja bramy wjazdowej przy budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16 

14 901,45 - 

38 Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa 

Powiatowego 

11 303,70 - 

39 Zakup licencji MS SQL na potrzeby elektronicznego 

zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym 

33 527,86 - 

40 Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem i 

stabilizatorem na potrzeby Starostwa Powiatowego 

10 190,97 - 

41 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KP 

Policji w Mińsku Mazowieckim 

44 149,00 - 

42 Modernizacja systemu łączności radiowej w KPPSP 

 w Mińsku Mazowieckim 

30 000,00 - 

43 Zakup skokochronu dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim 

 

12 000,00 - 
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44 Zakup pralnicy i namiotu pneumatycznego dla KPPSP w 

Mińsku Mazowieckim 

105 000,00 Dotacja z MUW 105 000,00 

46 Zakup samochodu 18 -osobowego dostosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla ZSS w Ignacowie 

173 430,00 Dotacja z PFRON 

105 000,00 

48 Wykonanie systemu alarmowego w ZSE w Mińsku 

Mazowieckim 

26 802,93 - 

49 Wykonanie klimatyzacji hali sportowej w LO im.PMS w 

Mińsku Mazowieckim 

140 419,19 - 

50 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. 

Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

 z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową 

z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia 

195 384,22 Pomoc finansowa z budżetu 

Województwa Mazowieckiego 

100 000,00 

51 Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

15 000,00 - 

52 Zakup gastronomicznego kotła warzelnego do kuchni 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim  

13 921,46 - 

53 Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku 

Mazowieckim - etap III 

402 663,92 - 

54 Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia 

działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej  

1 135 737,00 - 

55 Modernizacja infrastruktury IT w Samodzielnym 

Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim  

562 316,09 - 

56 Zakup urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą 

zamgławiania 

 

12 000,00 Dotacja z budżetu państwa – 

MUW 12 000,00 

57 Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby 

triage pacjentów przyjmowanych do Szpitala 

Powiatowego w Mińsku Mazowieckim 

 

80 089,27 - 

58 Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach 

A i E Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 

 

 

9 992,73 - 

59 Wykonanie alei z kostki brukowej łączącej wyjście z 

budynku głównego z miejscem rekreacyjnym w Domu 

Pomocy Społecznej w Kątach 

26 400,00 - 

60 Zakup 2 kotłów warzelnych elektrycznych dla DPS św. 

Józefa w Mieni 

26 987,44 - 

61 Zakup suszarki przemysłowej do pralni w DPS św. Józefa 

w Mieni 

 

17 949,99 - 

62 Zakup pralnico-wirówki wysokoobrotowej, suszarki 

bębnowej oraz pieca konwekcyjno-parowego dla DPS 

św. Józefa w Mieni 

1 01 130,65 - 

63 Zakup pieca konwekcyjnego dla DPS Jedlina w Mieni 

 

 

39 136,88 - 

 

Razem 

 

17 142 750,14 

 

8 268 919,00 
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7. 1 EDUKACJA PUBLICZNA 

 

 

Wydział Oświaty i Promocji wykonuje zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem powiatowych 

jednostek oświatowych,  z ewidencją i dotowaniem jednostek niepublicznych, prowadzi sprawy z zakresu 

kultury, sportu, turystyki, promocji powiatu, współpracy zagranicznej, współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami oraz sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji. 

 

Zadania powiatowe z zakresu edukacji publicznej wynikają przede wszystkim z  takich ustaw jak: ustawa z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych. Do najważniejszych zadań Powiatu Mińskiego, jako organu prowadzącego szkołę  

lub placówkę oświatową  w szczególności należy: 

 zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, 

w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa 

sportowego, 

 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej 

szkoły lub placówki, 

 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki 

 i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, 

 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz 

wykonywania innych zadań statutowych, 

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły 

lub placówki. 

 

W Powiecie Mińskim funkcjonuje 10 jednostek oświatowych, w tym 5 zespołów szkół ponadpodstawowych, 

liceum ogólnokształcące, zespół szkół specjalnych, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz 2 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Obecnie w zespołach szkół funkcjonują: przedszkole specjalne, szkoła 

podstawowa specjalna, 4 licea ogólnokształcące, liceum sztuk plastycznych, 5 technikum, 4 branżowe szkoły I 

stopnia, branżowa szkoła I stopnia specjalna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoły dla 

dorosłych w tym: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. Przy dwóch Zespołach Szkół 

funkcjonuje internat oraz stołówka. 

 

Analizując realizację zadań z zakresu oświaty w roku 2020, należy rozpatrywać dwa lata szkolne 2019/2020 oraz 

2020/2021, dlatego też większość zaprezentowanych danych statystycznych odnosi się do tych lat szkolnych. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Powiat Miński naukę pobierało łącznie 5 590 

uczniów, w tym 304 słuchaczy szkół dla dorosłych. Z kolei w roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów spadła 

do poziomu 5 520, w tym 236 słuchaczy. 
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W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych, prowadzonych 

przez Powiat Miński: 

 

Zadaniem Wydziału Oświaty i Promocji jest przygotowywanie planów rekrutacji uczniów do klas pierwszych 

szkół ponadpodstawowych  oraz monitorowanie przebiegu rekrutacji do szkół. Od kilku lat nabór 

przeprowadzany jest (na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Mińskim, a firmą VULCAN) za pomocą 

systemu elektronicznego.  

 

Z analizy otrzymanych danych wynikało, iż w rekrutacji do szkół średnich powiatu mińskiego na rok szkolny 

2019/2020 uwzgledniający tzw. „podwójny rocznik” łącznie przystąpi 2364 uczniów, w tym 1120 absolwentów 

gimnazjum oraz 1244 absolwentów szkoły podstawowej. Wstępnie zaplanowano utworzenie 43 oddziałów klas 

pierwszych dla absolwentów gimnazjum oraz 43 odziały dla absolwentów szkół podstawowych. W wyniku 

dokonania naboru na rok szkolny 2019/2020 przyjęto łącznie 2 403 uczniów do 87 oddziałów, w tym 1180 

absolwentów gimnazjum oraz 1223 absolwentów szkoły podstawowej. Natomiast na rok szkolny 2020/2021 

przyjęto 1 158 uczniów do 43 oddziałów.   

 

Liczba uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz 

2020/2021: 

 

Nazwa Szkoły  

 

Typ 

szkoły 

 

2019/2020 

 

2020/2021 

Po 

gimnazjum 

Po szkole podstawowej 2019/2020 

ogółem 

Ogółem 

Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Polskiej  

Macierzy Szkolnej 

LO 6 159 7 194 13 353 7 185 

Zespół Szkół Nr 1 

im. Kazimierza 

Wielkiego  

LO 5 126 4 104 9 230 3 75 

T 4 108 4 109 8 217 4 109 

BSIst 2 52 2 59 4 111 2 55 

Nazwa szkoły Liczba uczniów w 

2019/2020 

Liczba uczniów 

w 2020/2021 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim 

660 698 

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  

w Mińsku Mazowieckim 

1 185 1209 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim 

905 911 

Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Mińsku Mazowieckim 

980 934 

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Mińsku Mazowieckim 

784 768 

Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych  

w Mińsku Mazowieckim 

599 607 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej  

w Ignacowie 

173 157 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Mińsku Mazowieckim 

304 236 

RAZEM 5 590 5 520 
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Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 2 

im. Powstańców 

Warszawy  

T 5 150 5 147 10 297 5 126 

BSIst 2 54 3 67 5 121 3 80 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych  

LO 3 88 3 93 6 181 3 88 

T 3 86 3 82 6 168 3 84 

LSP 1 25 1 30 2 55 1 28 

Zespół Szkół im.  

M. Skłodowskiej-

Curie  

LO 3 86 3 87 6 173 3 84 

T 3 78 3 81 6 159 3 76 

BSIst 1 30 1 29 2 59 1 30 

 

Zespół Szkół 

Turystyczno-

Gastronomicznych  

 

T 4 108 4 112 8 220 4 112 

BSIst 1 30 1 29 2 59 1 26 

RAZEM  43 1 180 44 1 223 87 2 403 43 1158 

 

 
W szkołach prowadzonych przez Powiat Miński młodzież ma szeroki wybór zawodów i kierunków kształcenia, 

w jakich może kontynuować naukę po ukończeniu szkoły podstawowej. Obecnie młodzież kształci się w 41 

kierunkach w technikum oraz w 25 zawodach branżowej szkoły I stopnia. Najbardziej popularny kierunek 

kształcenia w technikum to technik informatyk. Z roku na rok wzrasta liczba kandydatów na ten kierunek 

kształcenia. Duża liczba uczniów kształci się również w zawodzie technik logistyk oraz technik hotelarstwa.  

 

Uczniowie według  kierunków kształcenia w technikum w roku szkolnym 2020/2021: 
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6% 

6% 
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3% 
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Technik informatyk
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Uczniowie według  kierunków kształcenia w technikum w roku szkolnym 2019/2020: 

 

 
 

 

Na poziomie branżowej szkoły I stopnia  najwięcej uczniów kształciło się w zawodzie mechanik pojazdów 

samochodowych. Kolejne najbardziej popularne zawody to kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie oraz fryzjer. 

 
 

Uczniowie według zawodów w Branżowej Szkole I stopnia w roku szkolnym 2020/2021: 
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Uczniowie według zawodów w Branżowej Szkole I stopnia w roku szkolnym 2019/2020: 

 
 

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, 

z wyjątkiem szkoły artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody, w których 

kształci szkoła, po: 

 uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie 

z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz 

  nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo 

rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub 

ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym 

zawodzie.  

 

W 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego uzgodnił 3 nowe zawody: technik rachunkowości w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, lakiernik samochodowy w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 

Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim oraz technik turystyki na obszarach wiejskich w Zespole Szkół 

Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim. Na ta okoliczność zostały podjęte następujące uchwały: 

1) Uchwała Nr 361/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia 

zawodu w Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (technik 

rachunkowości). 

2) Uchwała Nr 362/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia 

zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w 

Mińsku Mazowieckim (lakiernik samochodowy). 

3) Uchwała Nr 363/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uzgodnienia 

zawodu w Technikum w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim (technik 

turystyki na obszarach wiejskich). 

 

Najlepszym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Miński przyznawane są co roku Stypendia Starosty za 

wysokie wyniki w nauce. Na rok szkolny 2019/2020 Stypendium to zostało przyznane 11 uczniom w wysokości 

350 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy. Natomiast na rok szkolny 2020/2021 Stypendium zostało przyznane 12 

uczniom w  wysokości 350 zł miesięcznie na okres od września 2020 r. do czerwca 2021 r.  W tej sprawie 

Zarząd Powiatu Mińskiego w analizowanym okresie  podjął następujące uchwały: 

 Uchwała Nr 474/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przyznania 

Stypendiów Starosty za wysokie wyniki w nauce. 

 Uchwała Nr 237/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie przyznania 

Stypendiów Starosty za wysokie wyniki w nauce. 
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Uczniowie w szkołach powiatowych mają zapewniony dostęp do nauki religii różnych wyznań. Zarząd Powiatu 

Mińskiego na wniosek Ks. Jarosława M. Jana Opali, Proboszcza Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 

p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w dniu 25 maja 2020 r. wyraził zgodę na naukę religii wyznania 

Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w 4 grupach w łącznym 

wymiarze 8 godzin tygodniowo (uchwała Nr 374/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 maja 2020 r. w 

sprawie zorganizowania nauki religii wyznania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miński w pozaszkolnym punkcie katechetycznym). 

 

Na wniosek, który złożył Ks. Gabriel  Białomyzy z Parafii Prawosławnej w Mińsku Mazowieckim,  Zarząd Powiatu 

Mińskiego na posiedzeniu w dniu 14 września 2020 r. wyraził zgodę na naukę religii w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym w łącznym wymiarze 2 godzin tygodniowo (uchwała Nr 447/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z 

dnia 14 września 2020 r. w sprawie zorganizowania nauki religii wyznania prawosławnego dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miński w pozaszkolnym punkcie katechetycznym). 

 

Zadaniem powiatowym z zakresu oświaty jest zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia uczniom 

niepełnosprawnym z terenu powiatu, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Starosta na 

wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych wydaje skierowanie do odpowiedniej szkoły/placówki, 

uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, a w przypadku woli rodzica o wyborze miejsca nauki dziecka poza 

powiatem mińskim kieruje również wniosek o przyjęcie dziecka do właściwych organów prowadzących. W 2020 

r. wydano 73 skierowania do szkół specjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Mińskiego, w tym 58 do 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, w którym funkcjonuje przedszkole specjalne, 

szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Skierowano 

także, na wnioski rodziców, 5 wniosków do innych organów prowadzących (do miasta Stołecznego Warszawy 

oraz 1 do Starostwa Powiatowego w Wołominie) w celu umożliwienia kształcenia uczniom poza terenem 

Powiatu Mińskiego.   

 

Starosta kieruje również dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym na wniosek rodziców 

i opiekunów prawnych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz na mocy postanowień Sądu 

do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W 2020 r. skierowano 9 wniosków do innych organów 

prowadzących celem umieszczenia dziecka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, jak również wydano 

19 skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach Powiatu Mińskiego (wg danych SIO na dzień 30.09.2020 r.) wymiar 

zatrudnienia nauczycieli w jednostkach oświatowych Powiatu Mińskiego to 556,03 etatu. Liczba ta nie 

uwzględnia nauczycieli zatrudnionych z Kodeksu Pracy, (są to głównie osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć 

zawodowych) oraz osób przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, 

wychowawczych oraz urlopach bezpłatnych. 
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Liczba nauczycieli przyjęta do subwencji według stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 

2020/2021 (stan na 30.09.2020 r.): 

 

 

Najliczniejszą grupę stanowią  nauczyciele dyplomowani. 
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Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej 
52,73 0,68 1,29 7,24 13,73 5,83 11,06 38,98 73,92 

Zespół Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego 83,92 2,98 3,55 11,53 13,74 14,84 17,68 54,57 65,03 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 

Powstańców Warszawy  
64,88 0 0,00 8 12,33 13,53 20,85 43,35 66,82 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim 
79,14 2,5 3,16 10 12,64 17,44 22,04 49,2 62,17 

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie 60,23 3,75 6,23 11,11 18,45 5,52 9,16 39,85 66,16 

Zespół Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych 
49,62 0,5 1,01 6,18 12,45 12,72 25,63 30,22 60,90 

Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie 
70,55 1 1,42 5,78 8,19 9,78 13,86 53,99 76,53 

Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego 
45,71 2,39 5,23 4,8 10,50 10,95 23,96 27,57 60,32 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Mińsku Maz. 

30,5 0 0,00 5,5 18,03 0 0,00 25 81,97 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Sulejówku 
18,75 2,5 13,33 6 32,00 4,5 24,00 5,75 30,67 

Ogółem 556,03 16,30 2,93 76,14 13,69 95,11 17,11 368,48 66,27 
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Zadaniem organu prowadzącego jednostki oświatowe jest  przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla 

nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. W 2020 r. do Starosty Mińskiego wpłynęło 16 wniosków 

o wszczęcie postępowania w tej sprawie. W celu przeprowadzenia egzaminu, niezbędne było podjęcie przez 

Zarząd Powiatu Mińskiego uchwał powołujących składy komisji egzaminacyjnych dla 16 nauczycieli (uchwały nr: 

395/20, 396/20, 397/20, 398/20, 399/20, 400/20, 401/20, 402/20, 403/20, 404/20, 405/20, 406/20 z dnia 

6 lipca 2020 r. oraz uchwały nr: 503/20, 504/20, 505/20 i 506/20 z dnia 23 listopada 2020 r. w prawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

 

W 2020 r. egzaminy, przeprowadzone przed komisjami egzaminacyjnymi powołanymi przez Zarząd Powiatu 

Mińskiego, odbyły się w dniach 14, 15 i 17 lipca 2020 r. Wszyscy nauczyciele zdali, a tym samym otrzymali akty 

nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, które zostały wręczone w dniu 3 września 2020 r. 

w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zadań oświatowych, wynikających z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 

co roku Zarząd Powiatu zobowiązany jest przeprowadzić analizę poniesionych w poprzednim roku 

kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń 

oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W 

przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń organ prowadzący 

ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a iloczynem 

średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 

wynagrodzeń nauczycieli ustalonych w danym roku. Powiat Miński w 2020 r. osiągnął poziom średnich 

wynagrodzeń nauczycieli. Łączna kwota nadpłaty wyniosła 3 688 498, 19 zł. 
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Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miński w 2020 r.: 

 

Rok podlegający 

analizie:   
2020 

Liczba miesięcy 

obowiązywania w roku 

podlegającym analizie 

kwoty bazowej B1: 

8 

kwota bazowa  

(zgodnie 

z ustawą 

budżetową na 

rok podlegający 

analizie): 

3 337,55 3 537,80 

 

Stopnie awansu 

zawodowego 
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Średnie  wynagrodzenie  

Średnioroczna liczba 

etatów ustalana dla 

okresów obowiązywania 

poszczególnych kwot 

bazowych  

Suma iloczynów 

średniorocznej liczby 

etatów i średnich 

wynagrodzeń, 

o których mowa w 

art. 30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela, 

ustalonych 

dla okresów 

obowiązywania 

poszczególnych 

kwot bazowych 

n x (kol. 4 x kol. 6)  

+ (12-n)  

x (kol. 5 x kol. 7) 

Wydatki 

poniesione w roku 

na wynagrodzenia  

w składnikach 

wskazanych w 

art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela 

Kwota różnicy  

(kol. 9 - kol. 8) od dnia  

1 stycznia  

do dnia  

31 sierpnia  

(kol. 3  

x B1) 

od dnia  

1 września  

do dnia  

31 grudnia  

(kol. 3 x B2) 

od dnia  

1 stycznia  

do dnia  

31 sierpnia  

od dnia  

1 września  

do dnia  

31 grudnia  

nauczyciel 

stażysta 100% 3 337,55 3 537,80 16,34  17,24  680 251,22  752 780,93  72 529,71  

nauczyciel 

kontraktowy 111% 3 704,68 3 926,96 73,12  72,23  3 301 666,90  3 915 671,29  614 004,39  

nauczyciel 

mianowany 144% 4 806,07 5 094,43 100,32  91,60  5 723 758,69  6 411 115,61  687 356,92  

nauczyciel 

dyplomowany 184% 6 141,09 6 509,55 351,76  360,42  26 666 206,59  28 980 813,76  2 314 607,17  

RAZEM 36 371 883,40 40 060 381,59 

 

3 688 498,19 

 

 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2215) organ prowadzący ma obowiązek określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że 

wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. 

 

W lutym 2020 r. Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze. W uchwale tej określono przedmiotowe pensum na 20 godzin (wcześniej było 22 godziny).  

 

Z uwagi jednak na duże braki kadrowe wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych, uwzględniając wnioski 

dyrektorów, podjęto decyzję, aby obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych do 18 godzin 

tygodniowo, żeby zachęcić nauczycieli przedmiotów zawodowych do podejmowania pracy w szkołach 

zawodowych. (uchwały Rady Powiatu Mińskiego: Nr XI/132/20 z dnia 26 lutego 2020 r. oraz XIV/187/20 z dnia 

26 sierpnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze). 
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Organ prowadzący szkołę lub placówkę, zgodnie z art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1, ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), upoważniony został do określenia 

w drodze regulaminu wysokości stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i warunków 

wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Miński. W dniu 26 sierpnia  2020 r. Rada Powiatu Mińskiego dokonała zmiany w zapisach obwiązującego 

regulaminu podejmując uchwałę Nr XIV/179/20 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli. Zmiana polegała na podwyższeniu 

wysokości dodatku za wychowawstwo, który został ustalony na poziomie 300 zł zgodnie ze zmianami przepisów 

prawa zawartych w  Karcie Nauczyciela. Drugą zmianą było podwyższenie do 10% wysokości dodatku  za 

trudne warunki pracy dla specjalistów poradni psychologiczno -pedagogicznych.  

 

NSZZ ,,Solidarność” Region Mazowsze Komisja Międzyzakładowa OM nr 387 Pracowników Oświaty i 

Wychowania złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (10.09.2020r.)  na 

uchwałę Nr VI/62/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli. Zdaniem strony skarżącej Regulamin 

zawiera szereg nieprawidłowości skutkujących nieważnością całej uchwały.  

 

Z dniem 5 października 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego odpowiedział na skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie wnosząc o jej oddalenie. W tym celu Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę 

Nr XV/199/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr VI/62/19 Rady Powiatu Mińskiego z 

dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do 

wynagrodzenia dla nauczycieli. 

 

Przepisy art.  49 ustawy Karta Nauczyciela nakładają na organ prowadzący szkołę obowiązek ustalenia kryteriów 

i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 

organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając w szczególności 

sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania 

kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole 

co najmniej roku. 

 

W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę Nr XI/131/20 w sprawie kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli. Dotychczas obowiązywała uchwała Nr XXV/209/2009 Rady Powiatu 

Mińskiego w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli z dnia 3 czerwca 2009 r.  

natomiast sposób podziału środków na nagrody określony był w uchwale Nr XXIII/193/09 Rady Powiatu 

Mińskiego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków 

do wynagrodzenia dla nauczycieli, która została zastąpiona uchwałą Rady Powiatu Mińskiego Uchwała 

Nr VI/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków 

do wynagrodzenia dla nauczycieli.  W nowej uchwale zaktualizowano wykaz kryteriów, jakie musi spełnić 

nauczyciel, w tym dyrektor jednostki oświatowej w celu przyznania nagrody, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii bezpieczeństwa uczniów oraz jakości pracy szkoły/placówki. Doprecyzowano również  termin składania 

wniosków o przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto w celu  czytelności i przejrzystości 

realizacji przez Powiat obowiązku wynikającego z art. 49 Karty Nauczyciela wszystkie niezbędne zapisy 

dotyczące przyznawania nagród dla nauczycieli zawarto w jednej uchwale, z wyjątkiem zapisów o wysokości 

nagród (które zostały zamieszczone w regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla 

nauczycieli). Uchwała została przedstawiona do opinii  związkom zawodowym.  W 2020 r. na podstawie nowej 

uchwały Powiat Miński przyznał  5 nagród Dyrektorom oraz  17 nagród nauczycielom jednostek oświatowych 

Powiatu Mińskiego.  
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Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego, uchwałą Nr 

331/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

przydzielił  jednostkom środki finansowe na ten cel. Ustalono także maksymalną kwotę dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez uczelnie za studia magisterskie, doktoranckie, studia podyplomowe w wysokości do 

80% kosztów, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł. za semestr. Określono również specjalności, na które 

przyznawane jest dofinansowanie.  

 

W 2020 r. dokonano doprecyzowania zapisów uchwały  w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych 

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Zmiany dotyczyły 

uszczegółowienia, kto i na co może uzyskać świadczenie. (uchwała Nr XII/152/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania). W  2020 r. rozpatrzono  31 wniosków, w tym 28 

osobom przyznano świadczenia na łączną kwotę 31 979 zł. 

 

 

W Wydziale Oświaty i Promocji realizowane są również zadania związane z powoływaniem i odwoływaniem 

dyrektorów jednostek oświatowych. W roku szkolnym 2019/2020 upłynęła kadencja dyrektora Zespołu Szkół Nr 

1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wprowadzone 

przepisy prawa umożliwiły podjęcie decyzji o przedłużeniu na jeden rok szkolny kadencji dyrektora. Wobec 

powyższego konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim nie został przeprowadzony i Zarząd Powiatu Mińskiego postanowił o przedłużeniu powierzenia 

stanowiska Pani Małgorzacie Beczek do dnia 31 sierpnia 2021 r.  (Uchwała Nr 385/20 Zarządu Powiatu 

Mińskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 

1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim) 

 

Szkoły i placówki oświatowe w celu jak najlepszego kształcenia nawiązują współpracę z rożnymi instytucjami 

oraz uczelniami wyższymi. W dniu 20 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim zostało zawarte porozumienie pomiędzy Politechniką Warszawską: Wydziałem Inżynierii Lądowej, 

a Zespołem Szkół. Uczelnię reprezentowali: prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału, 

dr inż. Wioletta Rek-Jackiewicz - Prodziekan Wydziału,  a Zespół Szkół: Małgorzata Beczek – Dyrektor Zespołu, 

Adam Trześkowski – Kierownik Kształcenia Praktycznego, Paweł Domagała – Wicedyrektor ds. technikum. 

W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński 

oraz Witold Kikolski - Wicestarosta.  

 

Porozumienie ma na celu podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu ilościowego i jakościowego 

kształcenia. Dotyczy  uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim kształcących się w 

zawodach technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budowy dróg, 

technik geodeta, technik budownictwa, a także nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w szkole. 

Współpraca będzie opierać się między innymi na prowadzeniu konsultacji dot. kształcenia zawodowego oraz 

umożliwianiu udziału uczniom i nauczycielom w zajęciach laboratoryjnych, wykładach, seminariach i innych 

zajęciach, prowadzonych przez pracowników dydaktycznych Uczelni. Szczegółowe zasady i sposób realizacji 

wspólnych działań określają odrębne umowy. Szkoła i Uczelnia będą wzajemnie wymieniać informacje i opinie 

oraz ustalać na każdy semestr plan i harmonogram realizacji porozumienia. 
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Ponadto 7 października 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między 23. Bazą Lotnictwa 

Taktycznego w Mińsku Mazowieckim reprezentowaną przez dowódcę płk. dypl. pil. Krzysztofa Stobieckiego 

i Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie reprezentowanym przez dyrektor Marlenę Pustołę. Porozumienie 

daje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie kształtowania wśród młodzieży szkolnej wartości 

patriotycznych, obronnych, edukacyjnych i kulturalnych.  

W ramach organizowania nauki zawodu dla młodocianych pracowników, będących uczniami powiatowych szkół 

ponadpodstawowych, realizujących kształcenie zawodowe w 2020 r. Powiat Miński zawarł 20 porozumień z innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego: Miastem Siedlce, Powiatem Węgrowskim, 

Powiatem Wołomińskim oraz Powiatem Żuromińskim na organizację zajęć z teoretycznych przedmiotów 

zawodowych.   

 

Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą Nr 493/20 z dnia 16 listopada 2020 r. udzielił upoważnienia dyrektorowi 

Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku  Mazowieckim do zawarcia porozumienia z Centralną Komisją 

Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie próbnego zastosowania zadań  do egzaminu 

zawodowego w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego". 

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, szkoły, wydając legitymację szkolną albo e-legitymację 

szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny, przechowywany 

i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.  

 

W 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego udzielił pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim do zawarcia  porozumienia w ramach programu mLegitymacja 

szkolna z Ministrem Cyfryzacji, w imieniu którego działa NASK PIB z siedzibą w Warszawie. (uchwała Nr 415/20 

Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Technikum 

im. Zygmunta Glogera w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim do podpisania 

porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna oraz uchwała Nr 416/20 Zarządu Powiatu Mińskiego 

z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Branżowej Szkoły I stopnia 

im. Zygmunta Glogera w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim do podpisania 

porozumienia w ramach programu mLegitymacja szkolna). 
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Powiat Miński, jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe, zapewnia bardzo dobre warunki pracy szkół 

i placówek, w tym obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, jak również wyposaża szkoły i placówki 

w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań 

statutowych.  Co roku przeprowadza się szereg remontów oraz doposaża pracownie w pomoce dydaktyczne. 

 

W dniu 27 lutego 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, w związku 

z powstaniem nowego kierunku kształcenia: technik przemysłu mody, odbyło się uroczyste otwarcie pracowni 

do projektowania i modelowania odzieży. Ponadto wyremontowano i wyposażono w nowy sprzęt pracownię 

urządzenia technik komputerowych oraz pracownię informatyki-dokumentacji technicznej. Opiekunowie 

pracowni zaprezentowali możliwości  sprzętu dostosowanego do nowych wymogów egzaminacyjnych.  W 

uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński, Witold Kikolski oraz 

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.  

 
 

 

 

 
 

W 2020 r. przebudowano boisko szkolne Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu  21 grudnia 2020 r. 

 

W 2020 r. Powiat Miński w ramach różnych programów pozyskał znaczące środki na poprawę wyposażenia szkół 

i placówek oświatowych. Łączna kwota uzyskanego wsparcia to PRAWIE 650 000,00 zł.  

 

Rada Powiatu Mińskiego w dniu 29 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XII/151/20 w sprawie wyrażenia zgody 

na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 
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W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju 

i ograniczeniem nauki stacjonarnej w szkołach, Powiat 

Miński w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego” otrzymał 99 960 zł na zakup 40 laptopów dla 

uczniów i nauczycieli. Projekt realizowany był w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, zakupiony sprzęt został przekazany do szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński. 

 

  

Rada Powiatu Mińskiego w dniu 29 czerwca 2020 r.  podjęła uchwałę Nr XIII/167/20  w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego" w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 –2020. 

 

W dniu 30 czerwca 2020 r. podpisano umowę o partnerstwie między Województwem Mazowieckim, 

reprezentowanym przez Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz członków Zarządu 

Województwa Mazowieckiego: Elżbietę Lanc i Janinę Ewę Orzełowską, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym 

przez Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego i Witolda Kikolskiego – Wicestarostę,                                   

przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Teresy Bąk, w sprawie realizacji projektu pt. „Mazowiecki program 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Powiat Miński na zakup sprzętu dla Zespołu 

Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim otrzymał 117 625,00 zł. 

 

W 2020 r. w związku z realizacją „Rządowego programu wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną” 

Powiat Miński otrzymał 312 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, w tym m.in. akcesoriów 

komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu dla nauczycieli, prowadzących kształcenie na 

odległość. Z dotacji skorzystali nauczyciele szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym oraz 

nauczyciele z jednostek, dla których Powiat Miński jest organem rejestrującym. Dyrektorzy zgłosili 

zapotrzebowanie na sprzęt o wartości 254 028,44 zł i taka kwota została przekazana na rachunki bankowe 

placówek oświatowych, niewykorzystana kwota została przeznaczona na zakup ponad 20 szt. sprzętu 

komputerowego, dla  naszych szkół. 

 

Powiat Miński w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 

pozyskał 112 0000 zł  na zakup monitorów interaktywnych, projektorów i laptopów. Program jest finansowany 

w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących. W pierwszym 

etapie wyposażono 23 sale dydaktyczne w 8 szkołach, w sprzęt o wartości  139 193,33 zł.  Drugi etap zakłada, 

m.in.: 

- wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania Technologii 

Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w szkole oraz powołanie nauczycielskich zespołów 

samokształceniowych, które wspierać będą dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły 

z wykorzystaniem TIK, 

- udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, 

- udział przynajmniej jednego nauczyciela w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących 

TIK w nauczaniu,  

- wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział 

w programie. 
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Do realizacji tego programu niezbędne było podjęcie przez Zarząd Powiatu Mińskiego uchwał w sprawie 

upoważnień dla dyrektorów jednostek: 

1) uchwała Nr 498/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim do realizacji projektów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020-2024 - "Aktywna tablica", 

2) uchwała Nr 499/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 23 listopada 2020 r.  w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim do realizacji 

projektów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna 

tablica", 

3) uchwała Nr 500/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim do 

realizacji projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024                          

- "Aktywna tablica", 

4) uchwała Nr 501/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim do 

realizacji projektów w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-

2024   - "Aktywna tablica", 

5) uchwała Nr 502/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie 

do realizacji projektu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury                                

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020-2024 - "Aktywna tablica". 

 

Powiat Miński od 2017 r. realizuje zadanie wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego na obszarze powiatu. Jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie 

Mińskim  została wskazana Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku. Z tego tytułu Ministerstwo 

Edukacji Narodowej przekaże Powiatowi Mińskiemu w latach 2017 – 2021, na realizację zadania, dotację w 

łącznej wysokości 1 135 800,00 zł.  

 

W 2020 wczesnym wspomaganiem rozwoju w ośrodku koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczym 

w Sulejówku objęto 86 dzieci w wieku od 0 do podjęcia nauki w klasie pierwszej z całego powiatu mińskiego. 

Dzieci objęto terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapią integracji sensorycznej, terapią ręki, 

terapią Weroniki Schorborne oraz terapią rehabilitacyjną. Rodzicom i opiekunom prawnym udzielono doradztwa 

i porad edukacyjno – wychowawczych. Ogółem zrealizowano w ciągu całego roku 2810 godziny terapeutyczne 

w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Sulejówku i w 5 punktach zamiejscowych (2 w Sulejówku,                           

2 w gminie Halinów, 1 w Mińsku Mazowieckim i 1 w Ignacowie). Wysokość wykorzystanej dotacji na ten cel 

wyniosła 174 115,66 zł.  

 

Oprócz środków z programów rządowych jednostki oświatowe korzystają ze środków unijnych, które w znaczący 

sposób uatrakcyjniły szkolnictwo zawodowe.  

 

W 2020 r. kontynuowana była w partnerstwie z firmą SYNTEA S.A. realizacja projektu „Umiejętności kwalifikacje 

i praca”. W projekcie tym uczestniczy Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w  Mińsku Mazowieckim, 

dla którego wartość wsparcia wynosi 537 130,00 zł oraz Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 

Mazowieckim ze wsparciem w wysokości 584 910,00 zł. Efektem projektu jest m.in. wyposażenie pracowni 

zawodowych w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych na kwotę około 200 000,00 zł, a w Zespole Szkół 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim na kwotę 186 879,08  zł.  
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W 2020 r. w powiatowych jednostkach oświatowych rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Zintegrowany rozwój 

szkolnictwa zawodowego”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i współfinansowanego 

ze środków unijnych. Umowa na realizację tego projektu została podpisana w 2018 r. Projekt zakłada  realizację 

następujących zadań: „Praktyki zawodowe lub staże zawodowe” dla 850 uczniów, „Szkolenia zawodowe" dla 

335 uczniów, „Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy”, „Opracowanie i 

wdrożenie programów innowacji pedagogicznych” oraz „Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej” (dla 60 nauczycieli). Łączna wartość wsparcia 

przewidziana w umowie dla  Powiatu Mińskiego to 6 milionów 300 tysięcy złotych.  Powyższy projekt rozpoczął 

się od prac związanych z opracowaniem innowacji pedagogicznych, w tym określeniem katalogu zakupu 

doposażenia pracowni zawodowych niezbędnych do wdrożenia innowacji. W 2020 r.: 

 w  Technikum  Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim dla zawodu technik 

budownictwa, opracowano innowację „Dokumentacja techniczna w codziennej pracy technika”, w ramach 

której Szkoła otrzymała już sprzęt na doposażenie pracowni o wartości około 75 000,00 zł, 

 w Branżowej Szkole I stopnia Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim dla zawodu 

monter sieci i instalacji sanitarnych opracowano innowację „Wykonywanie nowoczesnych połączeń 

elementów instalacji sanitarnych”  w ramach której Szkoła otrzymała już sprzęt na doposażenie pracowni                

o wartości około 75 000,00 zł, 

 w Technikum Zespołu Szkól im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim dla zawodu – technik 

analityk opracowano innowację: „Nowoczesne metody analityczne”, w ramach której Szkoła otrzymała 

nowoczesny sprzęt analityczny o łącznej wartości 85.000 zł, dzięki czemu doposażone zostały pracownie 

chemiczne.  

 w Technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim dla zawodu technik reklamy 

opracowano innowację „Dobra reklama gwarancją jej efektywności”, dla której szkoła otrzymała sprzęt do 

pracowni dla technika reklamy o wartości 65 000,00 zł,  

 w Technikum Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim dla zawodu technik 

technologii żywności opracowano innowację „Zimne i gorące napoje alkoholowe i bezalkoholowe 

jako dodatek do deserów”, dla której szkoła otrzymała sprzęt o wartości 64 248,00 zł, 

 w Branżowej Szkole I stopnia Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 

dla zawodu kucharz opracowano innowację „Potrawy kuchni japońskiej i tajskiej we współczesnej 

gastronomii europejskiej”, dla której szkoła otrzymała sprzęt o wartości 55 651,00 zł,   

 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim w ramach prowadzonego 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzenie rachunkowości oraz nauczycieli zawodu technik 

rachunkowości opracowano innowacje „Nie tylko Symfonia - zastosowanie oprogramowania Insert GT 

w nauczaniu rachunkowości” wraz z doposażeniem pracowni w wysokości do 70 000,00 zł.   

 

Łącznie w ramach wdrażanych ww. innowacji jednostki oświatowe w 2020 r. otrzymały sprzęt i środki 

dydaktyczne  o łącznej wartości prawie 490 000,00 zł. 

 

Na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2020 r. Rada Powiatu Mińskiego, uchwałą Nr XI/137/20, wyraziła zgodę na 

realizację projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie mińskim" w ramach X Osi Priorytetowej 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Niestety, projekt nie uzyskał 

dofinansowania.  

 

Jednostki oświatowe aktywnie aplikują o środki unijne w ramach programu Erasmus+.   W dniu 22 stycznia 

2020 r. w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych odbyła się konferencja podsumowująca projekt unijny 

pt. „Mobilność kluczem do kariery”, zrealizowany w ramach programu Erasmus +. 

 

W 2020 r. szkoły złożyły kolejne wnioski w ramach Programu Erasmus+ aby umożliwić swoim uczniom odbycie 

staży zawodowych w ciekawych miejscach Europy:  

 Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim złożył projekt „Europa dla 

zawodowca. Praktyki gwarancją sukcesu” z planowanym terminem realizacji od 01.09.2020 r. do 

31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu to 126 166,00 euro. Wymagany jest wkład własny  w 

wysokości 20% wartości projektu, czyli  25 233,20 euro, jako zabezpieczenie podlegające zwrotowi po 

rozliczeniu projektu (Uchwała Nr XI/134/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
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realizację projektu "Europa dla zawodowca. Praktyki gwarancją sukcesu" w ramach Programu 

Erasmus+).  Projekt został przeniesiony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój i uzyskał dofinansowanie (Uchwała Nr 470/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 

października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza 

Wielkiego w Mińsku Mazowieckim do realizacji projektu "Europa dla zawodowca. Praktyki gwarancją 

sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz uchwała Nr 509/20 Zarządu 

Powiatu Mińskiego z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim do realizacji projektu 

"Europa dla zawodowca. Praktyki gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój), 

 

 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim złożył projekt 

„Praktyka zagraniczna etapem rozwoju zawodowego uczniów” z planowanym terminem realizacji od 

01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Całkowita wartość projektu wynosi 140 000 euro. Wymagany jest wkład 

własny w wysokości 20% wartości projektu, czyli 28 000 euro, jako zabezpieczenie podlegające 

zwrotowi. Projekt nie otrzymał dofinansowania (uchwała Nr XI/135/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Praktyka zagraniczna etapem rozwoju zawodowego 

uczniów" w ramach Programu Erasmus+), 

 

 Zespół Szkół  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim złożył projekt „Moje staże 

europejskie” z planowanym terminem realizacji od 01.09.2020 r. do 31.08.2022 r. Całkowita wartość 

projektu to 150 000 euro. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20% wartości projektu, czyli 30 

000,00 euro, jako zabezpieczenie podlegające zwrotowi. Projekt nie otrzymał dofinansowania, 

 

 Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie złożył projekt „Kształcąca się kadra szkoły, 

podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” z planowanym terminem 

realizacji od 01.06.2020 r. do 31.05.2022 r.  Całkowita wartość projektu to  44 342,00 euro. Wymagany 

jest wkład własny  w wysokości 20% wartości projektu, czyli  8 868,40 euro, jako zabezpieczenie 

podlegające zwrotowi. Projekt został przeniesiony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój i uzyskał dofinasowanie (uchwała Nr XI/136/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu młodzieży 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w ramach Programu Erasmus+ oraz uchwała Nr 471/20 

Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie do realizacji projektu 

"Kształcąca się kadra szkoły, podstawą sukcesu młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), 

 

 Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim złożył projekt „Dobra praktyka 

kluczem do kariery zawodowej” z planowanym terminem realizacji od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. 

Całkowita wartość projektu wynosić będzie 170 000 euro. Wymagany jest wkład własny w wysokości 

20% wartości projektu, czyli 34 000 euro, jako zabezpieczenie podlegające zwrotowi. Projekt został 

przyjęty do dofinansowania.  

 

W 2020 r. Rada Powiatu Mińskiego wyraziła zgodę na realizację projektu "Od kreatywności do samodzielności                               

- socjalizacja osób z niepełnosprawnością poprzez upowszechnianie ich twórczości" w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie. 

Wniosek został złożony, oczekuje na rozpatrzenie (uchwała Nr XVI/203/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Od kreatywności do samodzielności - socjalizacja osób 

z niepełnosprawnością poprzez upowszechnianie ich twórczości" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój oraz uchwała Nr 497/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie do 

realizacji projektu "Od kreatywności do samodzielności - socjalizacja osób z niepełnosprawnością poprzez 

upowszechnianie ich twórczości" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 

 

Ponadto 3 Zespoły Szkół  złożyły wnioski  o  akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027: 
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 uchwała Nr 472/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 października 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 

do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków o akredytację 

w programie Erasmus na lata 2021-2027 - Nie przyznano akredytacji, trwa procedura odwoławcza, 

 uchwała Nr 475/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 

do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie wniosków o akredytację 

w programie Erasmus na lata 2021-2027. Akredytacja została przyznana, 

 uchwała Nr 476/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach 

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie wynikających z udziału Placówki w konkursie 

wniosków o akredytacją w programie Erasmus na lata 2021-2027. Akredytacja została przyznana. 

 

Wśród zadań realizowanych przez Powiat Miński znajdują się również zadania związane z oświatą niepubliczną. 

Starosta Miński, zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzi 

ewidencję szkół i placówek niepublicznych, działających na jego terenie oraz zgodnie z art. 88 ust. 4 wskazanej 

ustawy wydaje zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, prowadzonej przez osobę fizyczną 

lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. 

 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej 

przez Starostę Mińskiego wpisanych było 25 niepublicznych jednostek oświatowych oraz szkoła publiczna 

prowadzona przez inny podmiot niż jst. W ciągu roku do ewidencji wpisano 3 nowe jednostki oświatowe. 

Ponadto Starosta Miński wydał 3 decyzje orzekające o wykreśleniu z ewidencji oraz 1 decyzję o odmowie wpisu 

do ewidencji szkół i  placówek niepublicznych. 

 

 Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, zarówno te, w których jest lub nie jest, realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, placówki oraz poradnie psychologiczno  - pedagogiczne, które 

prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju, otrzymują z budżetu powiatu dotację na każdego 

ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko 

w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Mińskiego. Dodatkową dotację otrzymują licea 

ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo 

dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (czyli za efekt kształcenia). Szkoły publiczne, w 

których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację 

stanowiącą iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Mińskiego oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu. 

 

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Mińskiego przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkół 

i placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i kształcenia specjalnego. 

Podstawę prawną udzielania dotacji jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty inne niż j.s.t. 

stanowią przepisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 17) oraz Uchwała Nr XXVIII/340/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński 

osoby prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.,  poz. 4746 z późn. zm.). 

 

Do dnia otrzymania z MEN metryczki subwencji oświatowej Powiat Miński przekazywał dotację w wysokości 

obowiązującej w 2019 roku, zaś po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2020 wysokość 

udzielonej dotacji w 2020 r. została zaktualizowana w oparciu o finansowy standard A, skorygowany 

wskaźnikiem Di dla Powiatu Mińskiego. 
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Kwoty dotacji udzielone szkołom i placówkom niepublicznym w 2020 roku: 

Lp. 

 

Nazwa szkoły/placówki 

Roczna kwota dotacji 

przekazana z budżetu 

Powiatu  Mińskiego 

 w 2020 roku (w zł) 

1 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku 

Mazowieckim (publiczne) 
847 464,41  

2 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie  
1 904 950,70 

3 Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna ,,Otwartych Serc” w Sulejówku 
1 146 060,10 

4 Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy ,,Otwartych Serc” 

w Sulejówku   93 726,60 

5 Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 

Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie  
1 170 488,96 

6 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych 

Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie 
365 202,16 

7 Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku 897 888,22 

8 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku 326 109,66 

9 I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim 200 741,10 

10 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 127 735,20 

11 Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Mińsku Maz 
370 510,34 

12 Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense 
221 120,51 

13 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podcierniu  
517 392,48 

14 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu 
1 996 842,84 

15 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fontanna w Sulejówku 206 842,84 

16 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku 

Mazowieckim 
766 488,25 

 RAZEM 9 989 075,41 

 

Nad całością procesów dydaktycznych w szkołach niepublicznych nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki 

Kurator Oświaty, natomiast kontroli Powiatu Mińskiego podlega rzetelność podawanych informacji o liczbie 

uczniów lub słuchaczy oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych otrzymanych z dotacji.  

 

Na początku marca 2020 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim rozpoczęli kontrolę 

frekwencji słuchaczy w Policealnej Szkole przy Collegium Masoviense. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii 

kontrola została przerwana. Także inne kontrole szkół niepublicznych zaplanowane na 2020 r. zostały odwołane. 
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7. 2   PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

 

 

Powiat Miński realizował w 2020 r. na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim zadania w zakresie:  

 

 tworzenia warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, 

 finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w trybie i na zasadach określonych ustawą,  

 analizy i oceny potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany. 

 

 

W 2020 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej wykonywał następujące uchwały Rady i Zarządu 

Powiatu Mińskiego:  

 

1) uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego:  
 

 nr 336/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia  pożyczki krótkoterminowej z budżetu Powiatu 

Mińskiego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim - w ramach 

umowy zawartej pomiędzy Powiatem Mińskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej 

w Mińsku Mazowieckim, SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymał 2.490.000,00 zł pożyczki na spłatę 

bieżących zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, rozliczeń publiczno-prawnych, na pokrycie wzrostu 

kosztów wynagrodzeń lekarzy kontraktowych oraz skutków wzrostu wynagrodzenia minimalnego 

pracowników etatowych jednostki,  

 nr 353/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przekazania w użyczenie 

samochodu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim - Zarząd 

Powiatu przekazał na czas epidemii SARS-CoV-2 w użyczenie samochód marki Volkswagen Transporter 5, 

będący w użytkowaniu Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim, 

 nr 356/20 z dnia 30 marca 2020 w sprawie wykonania planu finansowego SPZOZ za 2019 rok - plan 

finansowy za 2019 r. został zatwierdzony, 

 nr 412/20 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu mińskiego, będącego w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu 

opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim - wyrażono zgodę na dzierżawę na okres 3 lat w drodze 

przetargu nieograniczonego działek na umiejscowienie urządzeń chłodniczych, 3 lokali mieszkalnych, 

powierzchni obiektów z przeznaczeniem na reklamę, 

 nr 432/20 z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2020 r.    

-  wykonanie planu finansowego zostało przyjęte, 

 nr 482/20 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SPZOZ 

w Mińsku Mazowieckim - wyrażono zgodę na przyjecie sprzętu medycznego do kompensacji klatki 

piersiowej - 1 szt. o wartości 36 180,00 zł. brutto. 

 

2) uchwały Rady Powiatu Mińskiego: 

 

 nr XI/143/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim - zmiana dotyczyła dodania nowej komórki organizacyjnej: 

Dobre – POZ ul. Jana Kilińskiego 1, 

 nr XIII/164/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. zatwierdzenia planu finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 

za 2019. - został zatwierdzony,  

 Uchwała nr XIII/173/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego 

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim za 2019 roku - Ze środków budżetu Powiatu mińskiego został pokryty 

ujemny wynik finansowy za 2019 rok  w wysokości  2431 961,01 zł.  
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ZAKUPY INWESTYCYJNE  

– WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI LOKALNYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

L.p. Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

1. 
Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia 
działalności leczniczej 

1 455 806,63 1 445 198,10 99,3% 

2. 
Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala 
Powiatowego - etap III 

102 096,15 102 096,15 100,0% 

3. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego 97 838,93 97 838,93 100,0% 

RAZEM 1 655 741,71 1 645 133,18 99,4% 

 

FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH  

L.p. nazwa zadania inwestycyjnego dotacje 
celowe art. 

114.1.3* 

Pozostałe 
środki 

zewnętrzne 

Środki 
własne   

1. Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia 

działalności leczniczej  

1 260 448,07  162 830,63  32 527,93 zł 

2. Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala 

Powiatowego – etap III 

12 000,00 90 096,15  0,00 zł 

3.  Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego  95 288,93  0,00  2 550,00 zł 

RAZEM 1 367737,00  252 926,78  35 077,93  

 

Zadanie pn. „Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej” zrealizowano w 87% 

z dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym z dotacji Budżetu Powiaty Mińskiego 

(1.135.737 zł), Gminy Mrozy (81.368,08 zł), Gminy Dębe Wielkie (20.000,00zł), Gminy Dobre (20.000 zł),  

w 11% z darowizn przekazanych na działania  związane z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 (koronawirus COVID-19) oraz w 2% 

ze środków własnych. 

W ramach realizacji zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu 

mammograficznego” wydatkowano środki na 

sfinansowanie rat aparatu mammograficznego 

zakupionego w 2019 roku. Zadanie zrealizowano z dotacji 

celowej przekazanej przez  Miasto Sulejówek (50.000 zł),  

Miasto Mińsk Mazowiecki (150.000 zł) , Gminę Halinów 

(200.000 zł), Gminę Mińsk Mazowiecki (50.000 zł), Gminę 

Jakubów (20.000 zł), Gminę Latowicz (20.000 zł), Gminę 

Stanisławów (20.000 zł), Gminę Cegłów (10.000 zł), 

Gminę Kałuszyn (20.000zł),  Gminę Mrozy (15.288,93zł) 

oraz Gminę Siennica (10.000zł), a także ze środków 

własnych  SPZOZ (2.550 zł). 

 

 

 

 

Mammograf cyfrowy 
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WYKAZ ZAKUPIONEGO WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO 

 

L.p. Wyszczególnienie Wydatek 
 

1. AIRVO2 - SET - Zestaw zawierający AIRVO 2, stojak, podstawkę do mocowania, koszyk na 
akcesoria - urządzenie do tlenoterapii wysokoprzepływowej 

34 964,57 

2. Ambulans sanitarny "typu B" z wyposażeniem 370 232,90 

3. Bilirubinometr 16 200,00 

4. Centrala zbiorcza do kardiomonitorów 49 830,00 

5. Defibrylator 21 854,23 

6. Dezynfektor do basenów 3 szt. 59 032,80 

7. Hak munster 1 kpl. 40 114,90 

8. Kardiomonitor 1 szt. 14 904,00 

9. Kardiotokograf wraz z wyposażeniem z podłączeniem do systemu nadzoru komputerowego 37 800,00 

10. Lampa do fototerapii łóżeczkowa 16 200,00 

11. Łóżka pobytowe z kompletnym wyposażeniem 2szt. 29 931,12 

12. Łóżka szpitalne z kompletnym wyposażeniem 23 szt. 230 018,40 

13. Myjnia dezynfekcyjna do butów operacyjnych 36 408,00 

14. Myjnia dezynfektor 19 990,80 

15. Nosze transportowe 2szt 21 448,80 

16. Program Lismed 24 600,00 

17. Respirator z wyposażeniem 92 175,00 

18. Specjalistyczny zestaw narzędzi do brzusznych zabiegów 1 zestaw 48 259,98 

19. Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej 2 szt. 22 340,88 

20. Zestaw do koagulacji 94 677,12 

21. Zestaw do próżnociągu położniczego 19 077,12 

22. Zestaw głowic do monitorowania skurczów i ciąży bliźniaczej 15 120,00 

23. Zestaw klipsownic do zabiegów w chirurgii otwartej i laparoskopowej 15 703,20 

24. Zestaw narzędzi laparoskopowych 2 kpl. 70 312,20 

25. Źródło światła 1 szt. 44 002,08 

 

RAZEM 
 

 

1 445 198,10 
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URZĄDZENIE DO TLENOTERAPII WYSOKOPRZEPŁYWOWEJ AIRVO2 

 

AIRVO2 - SET - Zestaw zawierający AIRVO 2, stojak, 

podstawkę do mocowania, koszyk na akcesoria - urządzenie 

do tlenoterapii wysokoprzepływowej zostały zakupione dzięki 

dotacji Powiatu Mińskiego. Urządzenia mają zastosowanie u 

chorych z ciężką niewydolnością oddechową wywołaną 

chorobą Covid-19. Tlenoterapia wysokoprzepływowa może 

zapobiec konieczności sztucznej wentylacji respiratorem. 

 

 

AMBULANS  SANITARNY „ TYPU B”  

Z WYPOSAŻENIEM   

 

Zakup ambulansu sanitarnego „typu B” z wyposażeniem 

został zakupiony z dotacji celowych  budżetu Powiatu 

Mińskiego w kwocie  370 232,90 zł. 

 

Ambulans realizuje zadania transportu sanitarnego zgodnie 

z art. 41 ustawy z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych t.j. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 581) oraz Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1520 z późn. zm.) pacjentom leczonym 

w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach specjalistycznych, POZ do najbliższego podmiotu leczniczego 

udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, w przypadkach: konieczności podjęcia 

natychmiastowego leczenia w innym podmiocie leczniczym, wynikających z potrzeby zachowania ciągłości 

leczenia dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu 

odbycia leczenia. 
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MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY IT 

W ramach zadania „Modernizacja infrastruktury IT” zostały zakupione 3 kompletne serwery wraz z licencjami, 2 

komplety macierzy dyskowych z dyskami, 3 klimatyzatory do serwerowni, system monitoringu punktów 

dystrybucyjnych oraz 31 komputerów, a także 1 UPS. za kwotę  572 565,00 zł  z DOTACJI POWIATU MIŃKIEGO  

oraz z środków własnych w kwocie 10253,18 zł 

 

 

 
 

 

KONTENERY 

W związku ze zmianą organizacji ruchu pacjentów w obiektach szpitalnych, wynikającą z sytuacji epidemicznej, 

zakupiono dwa kontenery wraz z wyposażeniem. Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z Budżetu 

Powiatu Mińskiego  (80.089,27zł) oraz środki własne (1.459,73 zł). 
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FINANSOWANIE – INWESTYCJE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 

lp. inne wynikające z sytuacji 

epidemiologicznej  

dotacje celowe art. 114.1.3* Środki własne   

1. Modernizacja Szpitala Powiatowego  

– etap III 

419712,00 zł 7649,78 zł 

2.  Modernizacja infrastruktury IT 562550,00 zł 10253,18 zł 

3. Zakup kontenerów wraz z wyposażeniem 

na potrzeby triage  

80532,20 zł 1467,80  zł 

 

RAZEM  

 

1 062 794,20 zł  

 

19 370,76 zł  

 

 



 

53 
 

                                              RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2020 

 

Wsparcie przez żołnierzy z 53. Batalionu Lekkiej Piechoty z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony 

Terytorialnej oraz 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego   

Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim wspierany był przez żołnierzy 53. Batalionu Lekkiej Piechoty 

z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego z Mińska Mazowieckiego. 

Wraz z personelem szpitala rotacyjnie pracowało 30 żołnierzy. Żołnierze uczestniczyli w transporcie pacjentów, 

pomagali w kierowaniu ruchem chorych oraz wspierali administrację szpitala w całodobowym raportowaniu. 

Codziennie uczestniczyli w przekazywaniu artykułów dostarczonych przez rodziny pacjentów, którzy ze względu 

na wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa nie mogli osobiście dostarczyć swoim bliskim rzeczy osobistych. 

Udział żołnierzy widoczny był również w obsłudze pobieranych testów pacjentom w mobilnym punkcie pobrań 

oraz kierowaniu ruchem samochodów oczekujących w kolejce do wymazów. 

 
 

Wsparcie rzeczowe ze strony przedsiębiorców Powiatu Mińskiego  

W czasie epidemii koronawirusa SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymał pomoc z wielu stron. Ze wsparciem 

ruszyły zarówno firmy jak i osoby prywatne przekazując nie tylko środki finansowe, ale również darowizny 

rzeczowe. Jedni szyli maseczki, inni przekazywali środki ochronny bezpośredniej. Mińscy restauratorzy 

dostarczali posiłki dla personelu medycznego, a środowiska piłkarskie dzieliły się zapasami wody. Wszystkie 

te działania miały wspólny mianownik: zminimalizować skutki walki z pandemią, w której stawką było ludzkie 

życie. Dzięki oferowanej pomocy udało się w jednym z mieszkań, które zostanie przeznaczone na pobyt 

dla strudzonych medyków po wielogodzinnym dyżurze, wykonać prace tynkarskie i malarskie wraz z wymianą 

podłóg oraz wyposażeniem pokoi i kuchni w meble i podstawowy sprzęt AGD. 

 

 ANDROPOL – maseczki ochronne bawełniane 100 szt. 

 BARTEK S.A. – maseczki ochronne bawełniane 500szt. 

 BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. – pralka Bosch, suszarka do ubrań Bosch, czajnik 

Bosch, mikrofala 

 DAR-MED DARIUSZ GOŁOWICZ – płyn do dezynfekcji 5L, chusteczki antybakteryjne 48szt, rękawiczki 

winylowe 150szt,  maseczki chirurgiczne 50szt 

 DAX COSMETICS Sp. z o.o. – kremy do rąk 1512 szt., mleczka do ciała 1992 szt. 

 Dot2Dot S.A. – przyłbice ochronne 50szt 

 Edkov PHU Edwin Sitarek – przyłbice 30szt 

 Fundacja BENEFICJUM 2018 – rękawiczki ochronne 1600 szt., czepki jednorazowe 600 szt., pościel 

jednorazowa 111szt.,  woda 204 butelki /0,33l , kawa 20 słoików,  herbata 30 opakowań, batony 

energetyczne 86szt.,  serwety 30szt.,  maseczki chirurgiczne 500 szt.,  ręczniki papierowe 29 opakowań 

 Gmina Mińsk Mazowiecki – przyłbice 500 szt. 

 HARPER HYGIENICS S.A. – chusteczki antybakteryjne 72opakowania 

 INSPEKCJA WETERYNARYJNA – kombinezony 850 szt., ochraniacze na buty 750szt. , rękawice ochronne 

200szt. 

 JUSTYNA GNIADO – osłony na twarz 294 szt., czepki materiałowe 28szt. 

 LABOLATORIUM KOSMETYCZNE CANEXPOL SP. Z O.O. – płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 108 L 

 MARZENA I TOMASZ CUDNY – płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni 1L (108) 

 MONIKA SADKOWSKA – buty typu crocs 

 ORTO EWELINA KUROWSKA – gruszka do ciśnieniomierza 
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 P.H.U. JUSTOM TOMASZ JÓŹWIAK – płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni 100L, żele antybakteryjny do 

rąk 24L i 180szt/ 0,5L 

 POMERANIA BROKERS SP. Z O.O. – przyłbice 200 szt. 

 RADNI GMINY MIŃSK MAZOWIECKI – przyłbice 500 szt., maseczki bawełniane 1560 szt. 

 SEBASTIAN KAWKA W IMIENIU PERSS – maseczki materiałowe 91 szt., maseczki chirurgiczne 50szt 

 SI-TECH SP. Z O.O. – płyn do dezynfekcji 200L 

 TOPAZ ZBIGNIEW PACZÓSKI – maseczki ochronne 20szt., rękawiczki jednorazowe 10op., woda 504 

butelek /1,5l 

 WOŚP – maseczki chirurgiczne 3900 szt., przyłbice 75szt. 

 DA GRASSO – posiłki  

 GOSPODA MIŃSKA- posiłki 

 CONG UOC – posiłki 

 TECH-MED TECHNIKA MEDYCZNA B. WÓJCIK SP. J. – Ciśnieniomierze 4 szt. 

 ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH FIREMAN ANDRZEJ BOGDANOWICZ – maseczki ochronne 8000 szt. 

 

Wsparcie finansowe ze strony przedsiębiorców, Spółek Skarbu Państwa, mieszkańców Powiatu 

i inne 

 

Jest to forma pomocy w walce z epidemią koronawirusa, dzięki której udało się zakupić sprzęt, wykonać prace 

adaptacyjne w szpitalu oraz zabezpieczyć personel medyczny w niezbędne środki ochrony indywidualnej.  

 

1. Mieszkańcy: 11.180,10 zł, 

2. Nadleśnictwo Mińsk: 5.000,00 zł, 

3. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza: 100.000,00 zł, 

4. Fundacja LOTOS: 75.000,00 zł - darowizna przeznaczona na zakup sprzętu medycznego, środków 

zabezpieczenia osobistego oraz środków dezynfekujących celem zapobiegania, przeciwdziałania 

i zwalczania epidemii koronawirusa. 

5. Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu: 85.000,00 zł – darowizna przeznaczona na zakup sprzętów 

medycznych oraz środków ochrony indywidualnej, które zminimalizują ryzyko rozprzestrzeniania się 

SARS-CoV-2. 

6. Przedsiębiorcy: 443.600,00 zł 

 AGENCJA TATULO WĄSIK DARIUSZ 

 AGENT UBEZPIECZENIOWY MARCIN KOŁODZIEJCZYK 

 AKPUD SPÓŁKA JAWNA A.M.P. KRÓLAK 

 ALBI 2002 ROBERT CABAJ 

 AMIGO ANDRZEJ CHRUST 

 AMIGO MICHAŁA DĄBROWSKI 

 ARGO A&G SP. Z O.O. SP.J. 

 AWENTA E.W.A. CHOMKA SP.J. 

 CARSED SP. Z O.O. SP. K. 

 CESTAL SP. J. 

 EMBUD EMIL KRUPA 

 EREM SERWIS S.C. R. M. PAROL, M. R. DANIELAK 

 EURO RENT SP. Z O.O. 

 F.U.H. GUM-ECH EWA CHMIELIŃSKA 

 FEBO LOGISTIC SP. Z O.O. 

 FIRMA TRANSPORTOWO-HANDLOWA EDWARD OSICA 

 GROMULSKI PIEKARNIA CUKIERNIA 

 GRUPLAST GRUBA SP. J. 

 HUNG VU DUC SAO MAI 

 INFRA -GEO DARIUSZ PRZYBYŁA 

 INGENUITY MARCIN WILKOS 

 INVEST MICHEL MARIOLA MICHELIS, MAREK MICHELIS SP.J. 

 JERZY PATYŃSKI 

 JOKER SŁAWOMIR ZAGÓRSKI 

 KANCELARIA NOTARIALNA ROMAN NOWAKOWSKI 
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 LABORATORIUM KOSMETYCZNE CANEXPOL SP. Z O.O. 

 MAJSTER-POL SP. Z O.O. SP. K. 

 MASIV JEANS JAROSŁAW MISZKURKA 

 MICHBUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O. 

 NADLEŚNICTWO MIŃSK 

 P.H.U. FASADA MONIKA DĘBAŁA 

 P.H.U. KONSTANS – KONSTANTY KRÓL 

 P.H.U. KRAM-MET S.C. 

 P.H.U. PARTNER SP.J. ADAM I GRAŻYNA WIĄCEK 

 P.P.H. „FOLPAK” BARANOWSKI A. I T. S.C. 

 P.W. CHODRUM S.C. 

 PLASTAN KACPRZYK SP.J. 

 PPHU OLIMAR CEZARY MACIEJ GAŃKO 

 PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE ZADROŻNI SP.J. 

 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „CEMTON” DARIUSZ 

SANTOREK 

 PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH WODEX 

 REMEX SP. Z O.O. 

 RUTA SP.J. 

 SALA BANKIETOWA BIANCO BEATA GRYGLAS 

 SKLEP WIELOBRANŻOWY FOR YOU BARBARA KOWALIK 

 SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH REPLIN SP.J. 

 SKUP I SPRZEDAŻ ZŁOMU S.C. JAN I BARBARA IWAŃCZUK 

 STALMAR MARCIN ZAWADKA 

 STYROPMIN SP. Z O.O. 

 TRANS-MET CHODKIEWICZ LIPIŃSKI SP.J. 

 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE ROGULSKI MIECZYSŁAW 

 VILLA DEVELOPMENT V.D. MANAGEMENT SP. Z O.O. SP.K. 

 WARSZAWSKA 66 E.M. NOWOSIELSCY S.C. 

 WITOPLAST KISIELINSCY S.J. 

 WŁODZIMIERZ JAN SZYDLARSKI 

  

W 2020 r. SP ZOZ W Mińsku Mazowieckim, realizował programy w zakresie promocji zdrowia 

i profilaktyki, mające na celu stworzenie warunków sprzyjających zdrowiu:  

 

1. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na 

lata 2016-2020”. 

2. Program dedykowany był dla dziewcząt z rocznika 2007 zamieszkałych w Gminie Mińsk Mazowiecki i 

uczęszczających do gminnych szkół. Zaszczepiono 12 dziewczynek. 

3. b. Program Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez 

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

4. Program dedykowany był dla dziewcząt z rocznika 2006 i 2007 zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki. Zaszczepiono 120 dziewczynek z rocznika 2006 i 44 dziewczynki z rocznika 2007. 

Dodatkowo z zgodnie z zawartą umową zaszczepiono 15 dziewczynek z rocznika 2005 i 1 z 2004 roku. 

5.  Program „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI  

z terenu powiatu mińskiego”. Niestety z uwagi na panującą pandemię realizacja programu została 

wstrzymana. 

6.  Program „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu 

powiatu mińskiego”. Niestety z uwagi na panującą pandemię realizacja programu została wstrzymana. 

7. Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia). Z programu skorzystało 253  kobiety. 

8. Program profilaktyki raka piersi (mammografia). Z programu skorzystało 231 kobiet. 

9.  Projekt pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR) – segregacja 

pacjentów. 

10.  Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej. 
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7. 3   POMOC SPOŁECZNA 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim oraz powiatowe jednostki pomocy społecznej 

wykonują zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, wspierania 

rodziny, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie i systemu pieczy zastępczej. W ramach realizacji zadań 

w zakresie pomocy społecznej PCPR współpracował z organizacjami pozarządowymi, takimi jak: 

 CARITAS DWP w Warszawie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim, Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim, Środowiskowy Dom Samopomocy dla przewlekle 

psychicznie chorych w Mińsku Mazowieckim, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze sprzężoną 

niepełnosprawnością lub autyzmem w Mrozach),  

 Zgromadzeniem Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa (Dom Dziecka w Siennicy 

dla 14 dziewcząt), 

 Fundacja LEKO (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie), 

 

 a także z samorządami w zakresie wspólnego finansowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz 

częściowej refundacji kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 

Domy pomocy społecznej  

Wykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej ( stan na dzień 31 grudnia 2020 roku ): 

Lp 
Nazwa i adres 

placówki 
Liczba 
miejsc 

w placówce 

Liczba osób 
korzystających  

z miejsc 
w 2020r. 

Liczba 
zgonów  

i rezygnacji 

Liczba osób 
przyjętych 

do DPS w 2020r. 

Liczba  osób 
oczekujących 

 
1 

DPS Św. Józefa  
w Mieni 

180 204 33 24 3 

 
2 

DPS „Jedlina” 
 w Mieni 

105 107 5 2 1 

3 DPS w Kątach 50 55 4 4 0 

RAZEM 335 366 42 30 4 

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań powiatu (domy pomocy społecznej) 

w 2020 r.  na jednego mieszkańca wyniosła 3 500,00 zł.  

Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Mińskiego 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w latach  2018-2020: 

Lp 
Nazwa placówki 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

1 DPS św. Józefa w Mieni 3 632,99 4 131,08 4 317,00 

2 DPS „Jedlina” w Mieni 3 501,00 3 891,00 4 251,00 

3 DPS w Kątach 4 177,57 4 485,97 4 742,11 
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W związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej wprowadzono poniższe 

procedury: 

1) pracę w reżimie sanitarnym, tj. pomiar temperatury ciała u  każdej osoby przed wejściem na teren domu 

pomocy społecznej  oraz obowiązkową dezynfekcję rąk,   

2) codzienne mierzenie temperatury ciała u mieszkańców placówki, dezynfekcja pomieszczeń, 

3) pracowników wyposażono i zobowiązano do stosowania ochron indywidualnych w postaci masek 

jednorazowych i wielorazowych, fartuchów ochronnych jednorazowych, kombinezonów ochronnych 

jednorazowych, przyłbic, gogli, rękawic ochronnych, ochraniaczy na obuwie, 

4) ograniczenie wyjść poza placówkę, zakaz odwiedzin osób z zewnątrz (odwiedziny tylko w  wyjątkowych 

sytuacjach, np. zły stan zdrowia lub załatwienie spraw formalnych lub prawnych – wizyty mogą odbywać 

się po wcześniejszym uzgodnieniu). Mieszkańcy utrzymują regularny kontakt z rodziną  głównie przez 

telefon lub online, 

5) korespondencja i paczki odbierane są na zewnątrz i poddawane dezynfekcji, 

6) brama wjazdowa jest cały czas zamknięta, otwieranie bramy dopuszczalne jest tylko  

w sytuacjach wjazdu na tren DPS i wyjazdu pracowników oraz dostawców, śmieciarek  

i służb ratowniczych, 

7) możliwość pracy rotacyjnej oraz zdalnej w systemie rotacyjnym na polecenie dyrektora; 

8) przyjęcia do domu pomocy społecznej po uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego 

w kierunku SARS-CoV-2. 

 

Wsparcie finansowe wyniosło: 

 DPS Jedlina: 3 dotacje od Wojewody Mazowieckiego na kwotę 146 010,00 zł oraz Grant "Wsparcie 

dla Mazowsza" na kwotę 255 311,63 zł, 

 DPS w Kątach: Dotacja z Ministerstwa w kwocie 86.970,00 zł oraz Grant "Wsparcie dla Mazowsza" 

w kwocie 83 934,95 zł, 

 DPS św. Józefa: Narodowy Fundusz Zdrowia: 63 187,12 zł oraz Grant "Wsparcie dla Mazowsza" w kwocie 

435 892,25zł. 

 

W kryzysowej sytuacji, spowodowanej pandemią jednostki otrzymały pomoc z licznych źródeł: od placówek 

państwowych, prywatnych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, firm i osób prywatnych. Były to nie tylko środki 

ochrony osobistej (kombinezony, maseczki, okulary ochronne, płyn do dezynfekcji, przyłbice, ochraniacze na 

buty, rękawiczki jednorazowe, pulsoksymetry napalcowe, testy antygenowe, koncentratory tlenu), ale również: 

chusteczki nawilżające, patyczki higieniczne do uszu, płatki kosmetyczne, makaron rurki, mydło w płynie, krem 

do rąk, proszek do prania, żele pod prysznic, szampony, torebki prezentowe, artykuły spożywcze (herbata, 

kawa, ciastka, czekolada, ptasie mleczko, pierniki). 

Informacja o otrzymanych w 2020 r. darowiznach dla domów pomocy społecznej: 

 

1) Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni: 

 Powiat Miński - środki ochrony indywidualnej (kombinezony, przyłbice, maseczki), 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki - Nitrosept płyn, płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki 

jednorazowe, przyłbice, okulary medyczne, kombinezony, ochraniacze na buty, termometr, gogle, 

 Starostwo Powiatowe - płyn do dezynfekcji rąk Trisept, środek do dezynfekcji rąk HYGEA MED, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – maseczki, 

 Fundacja Biedronki - maseczki jednorazowe, chusteczki do dezynfekcji, rękawiczki nitrylowe, 

kapsułki do dezynfekcji, płyn do mycia i dezynfekcji, chusteczki nawilżane, mydło w płynie, krem 

do rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni, płyn do dezynfekcji rąk, proszek OMO, artykuły spożywcze 

(herbata, kawa, ciastka, czekolada, ptasie mleczko, pierniki), żel pod prysznic, szampon, torebki 

prezentowe, 
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2) Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni: 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej - 4 dostawy: 

kombinezony – 70 szt., maseczki włókninowe – 48 opak. po 50 szt., okulary – 20 szt., płyn do 

dezynfekcji – 29 szt., przyłbice – 300 szt., rękawiczki jednorazowe – 13 opak. po 200 szt., Kolejna 

dostawa: kombinezony – 210 szt., maseczki włókninowe – 50 opak. po 50 szt., ochraniacze na buty – 

140 szt., okulary – 20 szt., płyn do dezynfekcji – 18 szt., rękawiczki jednorazowe – 10 opak. po 100 

szt., termometr – 1 szt., 

 HARPER HYGIENICS S.A Mińsk Mazowiecki - 145 kartonów – chusteczki nawilżające, patyczki 

higieniczne do uszu, płatki kosmetyczne, 

 Bartolini Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Tabit Sp. z o. o. - makaron rurki – 232 

kg. 

 Stowarzyszenie Polskie Krawcowe w Akcji - maseczki – 250 szt., 

 Starostwo Powiatowe, SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, - kombinezony – 2 szt., maseczki 

ochronne – 100 szt., przyłbice – 40 szt, 

 Starostwo Powiatowe - płyn do dezynfekcji – 16 szt., 

 Fundacja Biedronki -  maseczki jednorazowe trójwarstwowe  - 40 opak. po 50 szt., kapsułki do 

dezynfekcji – 6 opak. po 200szt., chusteczki do dezynfekcji – 3 opak. po 150szt., płyn do dezynfekcji 

powierzchni – 4 opak. po 5l, mokre chusteczki – 96 opak., mydło w płynie – 132 opak. po 1l, krem do 

rąk – 48 opak. Kolejna dostawa: maseczki jednorazowe trójwarstwowe  - 70 opak. po 50 szt., płyn do 

dezynfekcji powierzchni 5l – 8 opak., chusteczki do dezynfekcji – 3 opak. po 150szt., proszek OMO 

7kg – 2 opak. chusteczki DADA 3x72 szt. - 224 opak. rękawiczki jednorazowe – 5 opak. [2 000 szt.], 

 Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach, Koło Łowieckie Jedlina - maseczki materiałowe – 50 szt., 

 Fundacja Kombatantów w Cegłowie - płyn do dezynfekcji – 6 szt., 

 Stowarzyszenie Harcerskie w Warszawie - przyłbice – 140 szt., 

 Kartoniada i Przyjaciele w Warszawie - przyłbice – 20 szt., 

 Salloytech Sp. z o. o. w Otwocku - przyłbice – 50 szt., słodycze – 2 torby, 

 Składnica Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach - środek do dezynfekcji rąk Hygea Med 

– 300 szt. po 500ml w opak., 

 

3) Dom Pomocy Społecznej w Kątach: 

 Powiat Miński – przyłbice, 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Mińsku Mazowieckim - płyn do 

dezynfekcji, 

 SPZOZ  w Mińsku Mazowieckim - maseczki wielorazowe, kombinezon ochronny, 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej - maseczki 

jednorazowe, rękawice jednorazowe , kombinezony ochronne, przyłbice, gogle, płyny do 

dezynfekcji, żel do dezynfekcji; Kolejna dostawa: płyn do dezynfekcji, rękawice jednorazowe, 

maseczki jednorazowe, ochraniacze na buty, 

 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie - rękawice jednorazowe, fartuchy 

ochronne, przyłbice, maski medyczne, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji  powierzchni, płyny do 

dezynfekcji rąk, czepki ochronne, ochraniacze na buty, 

 Pan Jakub Bansleben, Gdańsk– przyłbice, 

 Kartoniada i Przyjaciele Andrzej Rożycki w Warszawie – przyłbice, 

 #Targówek Szyje Maseczki Warszawa - maseczki wielorazowe, 

 Pan Marcin Skarżyński, Mińsk Mazowiecki - rękawice jednorazowe, maseczki, kombinezony, 

 "GAZ" Sp. z o.o. w Błoniach - rękawice jednorazowe, 

 Harper Hygenics Sp. z o.o Mińsk Mazowiecki - środki higieniczne, 

 Wojewoda Mazowiecki - środki otrzymane z Agencji Rezerw Materiałowych - płyn 

do dezynfekcji, maseczki jednorazowe, rękawice jednorazowe, kombinezony ochronne, ochraniacze 

na buty, 

 Składnica Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach - środek do dezynfekcji rąk Hygea 

Med, 

 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej - testy 

antygenowe, pulsoksymetry napalcowe, 
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 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Warszawie - maseczki jednorazowe, 

płyny do dezynfekcji powierzchni, płyny do dezynfekcji rąk, żel nawilżający do mycia  rąk, rękawice 

jednorazowe, kombinezony ochronne, maski FPP2, przyłbice, 

 Fundacja Biedronki w Warszawie - maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji powierzchni, 

kapsułki do dezynfekcji, chusteczki do dezynfekcji, chusteczki nawilżane, mydło w płynie, krem do 

rąk, 

 Fundacja ORLEN - płyn do dezynfekcji rąk, 

 Fundacja KGHM Polska Miedź - płyn do dezynfekcji rąk, 

  Mar-Med. Sp. z o.o. w Warszawie - koncentratory tlenu (3szt).  

 

Dary Fundacji Biedronki dla domów pomocy społecznej 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Wykorzystanie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej (stan na dzień 31 grudnia 2020 roku): 

Lp Nazwa Liczba 

miejsc 

Liczba osób 

korzystających 
Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

Liczba 

dzieci 

1. OIK - 48 39 9 0 

2. Hostel 7 6 6 0 8 

RAZEM 7 54 45 9 8 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przeznaczony jest przede wszystkim 

dla ofiar przemocy w rodzinie. Osoby trafiające do Ośrodka to kobiety z dziećmi, które doświadczają realnego 

zagrożenia życia lub zdrowia. Inne powody, dla których osoby zgłaszają się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

to: problemy finansowe, problemy wychowawcze i małżeńskie, nadużywanie alkoholu przez osoby z rodziny, 

problemy w wyrażaniu złości, zaburzenia psychiczne, osobowości.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie 

sprawozdawczym udzielił pomocy 48 osobom. Do form pomocy udzielanej indywidualnie klientom w naszym 

Ośrodku zalicza się:  

 pierwszy kontakt - diagnoza wstępna problemu, omówienie możliwości działania  

w danym przypadku – 42 osób po raz pierwszy zgłosiły się do Ośrodka, 

 rozmowy wspierające - wsparcie dla klientów (wysłuchanie, klaryfikacja i określenie problemu, możliwe 

sposoby rozwiązania), kierowanie na konsultacje psychologiczne, terapie indywidualną lub do innych 

Ośrodków, pomoc w pisaniu wniosków i wypełnianiu dokumentów, poszukanie pracy–  43 osób, 
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 terapia indywidualna - konsultacje psychologiczne - poradnictwo, konsultacje rodzinne  

i par małżeńskich, terapia krótkoterminowa - 43 osoby, 

 interwencja kryzysowa - pomoc dla osób lub rodzin znajdujących się w nagłym kryzysie – 6 rodzin 

(6 kobiet, 8 dzieci), 

 bezpieczne schronienie (Hostel Ośrodka) - praca z mieszkańcami hostelu- 14 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Programem Skrzydła zostało objętych 3 dzieci. Program Skrzydła wspiera finansowo uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację 

materialną oraz tych, którzy znaleźli się  w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. 

 

Przez cały rok 2020  sukcesywnie na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzono wydawanie używanej 

odzieży, pozyskiwanej z darów od osób prywatnych. Z  pomocy tej korzystały podopieczne, które przebywały 

w Hostelu OIK. Wydawane były środki czystości i środki higieniczne, a także artykuły żywnościowe. W okresie 

pandemii podopiecznym OIK we współpracy z Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 

wydawane były bony żywnościowe. Udzielana była także pomoc w postaci dopłaty do czynszu za mieszkanie. 

Ponadto opłacane były wizyty u lekarza psychiatry – 16 osób. We współpracy z Punktem Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielane były porady prawne, konsultacje aktualnie toczących się sprawy, oraz 

sporządzane pisma procesowe – 14 osób; 

 

Kierownik placówki, jako przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 

brała udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Mińsku Mazowieckim i grupach roboczych. 

W ramach pracy Ośrodka dwukrotnie została wszczęta procedura Niebieska Karta. 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim otrzymał wsparcie rzeczowe w postaci płynów 

i maseczek od Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. Decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą czasowego 

zawieszenia działalności na terenie województwa mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w dniach 28 kwietnia – 10 maja 2020 r. realizował pracę w trybie pracy zdalnej w formie 24 h 

dyżurów telefonicznych, w trakcie, których realizowane były następujące formy pomocy: porady i konsultacje 

psychologiczne, prawne, psychiatryczne, rozmowy wspierające, poradnictwo dotyczące form pomocy i wsparcia 

w innych instytucjach. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyraził zgodę, aby w dniach 30 października - 

6 listopada 2020 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował pracę w trybie pracy zdalnej w formie 24 h 

dyżurów telefonicznych ze względu na pandemię COVID - 19, oraz coraz większą liczbę zachorowań. 

 

W związku z pandemią covid-19 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w większym stopniu udzielał pomocy 

i wsparcia za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.  

 

Ośrodki Wsparcia Dziennego  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowych domów 

samopomocy i sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania dotyczące funkcjonowania 

środowiskowych domów samopomocy.  Ponadto do kompetencji PCPR należy: 

 rozpatrywanie wniosków o skierowanie do środowiskowych domów samopomocy – 118; 

 rozpatrywanie wniosków o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia – 54; 

 przeprowadzanie kontroli z upoważnienia Starosty – planowana była jedna kontrola  

w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim lecz ze względu na pandemię 

i panujące obostrzenia, kontrola została przełożona na 2021 rok. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych. Ośrodek funkcjonuje od 2003 

roku.  Prowadzony jest przez CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej na zlecenie powiatu a jego siedzibą jest 

budynek przy ul.  Kościelnej 18 w Mińsku Mazowieckim.  W 2020 r. z usług Ośrodka korzystało 33 osoby. Stan 

na dzień 31 grudnia 2020 rok – 26 osób. Dotacja na funkcjonowanie placówki wynosiła 574.675 zł. Koszty 
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pokryte z środków własnych Caritas DWP - 1000 zł. W roku 2020 ośrodek nie korzystał z dofinansowania z 

rezerwy celowej budżetu państwa na uczestników z programu „Za życiem”.  

12 marca 2020 roku decyzją wojewody ośrodek został czasowo zamknięty. 15 czerwca 2020  ośrodek został 

otwarty z zastosowaniem zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zagrożenia 

epidemicznego COVID - 19. Zajęcia prowadzone były w małych 6 osobowych grupach. Przy wejściu do ośrodka 

każda osoba miała mierzoną temperaturę i poddawała się dezynfekcji. W ośrodku wszyscy uczestnicy korzystali 

z przyłbic i maseczek. Następnie decyzją wojewody ośrodek został czasowo zawieszony od 24 października 2020 

roku do odwołania.  W czasie zawieszenia pracy placówki uczestnicy mieli możliwość korzystania ze zdalnej 

formy wsparcia.  przy wykorzystaniu telefonu oraz nowoczesnych sposobów komunikacji tj Zoom, Skype, 

WhatsApp.  Świadczona była w tym czasie interwencja kryzysowa dla uczestników ŚDS (np. dowóz uczestnika 

do szpitala psychiatrycznego).  

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 42 dorosłych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i prowadzony jest przez Powiat Miński. Jego siedziba mieści się przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 

w Mińsku Mazowieckim.  

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w 2020 r. otrzymał kwotę 77 175,00 zł ze środków z rezerwy 

celowej budżetu państwa na uczestników z programu „Za życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej), 

która została przeznaczona na wyposażenie specjalistycznej Sali polisensorycznej Snoezelen, przeznaczonej 

w szczególności do realizacji programu terapeutycznego dla osób ze spektrum autyzmu oraz ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami. Ponadto PŚDS otrzymał dodatkowe środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego 

w wysokości 22 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pracowni terapeutycznych oraz pozyskanych 

dodatkowych pomieszczeń przyznanych przez Zarząd Powiatu Mińskiego (Uchwała Nr 450/20 z dnia 14 września 

2020 roku).  Wojewoda Mazowiecki podjął również decyzję o przekazaniu dodatkowych środków finansowych 

w kwocie 28 946,00 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Domu. Zostały one przeznaczone m.in. 

na zakup szaf ubraniowych dla uczestników PŚDS, zakup wyposażenia oraz środków ochrony osobistej, płynów 

dezynfekujących, ozonatora powietrza. 

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy otrzymał również wsparcie rzeczowe z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie w postaci środków ochrony osobistej, tj. płynów do dezynfekcji (50 litrów), 

maseczek jednorazowych (600 szt.) oraz rękawiczek jednorazowych (600 szt.).   W okresie od 12 marca 2020 r. 

do 7 czerwca 2020 r. oraz od dnia 26 października 2020r. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy zawiesił 

swoją działalność na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego o czasowym zawieszeniu działalności 

dziennych ośrodków wsparcia na terenie województwa mazowieckiego na podstawie art. 11 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. 374) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-

CoV-2. W okresie tym podjęto następujące działania: 

1) poradnictwo specjalistyczne – prowadzenie rozmów telefonicznych z uczestnikami PŚDS i ich rodzicami 

i opiekunami (ilość rozmów z uczestnikami - 910, ilość rozmów z rodzicami/opiekunami – 740), 

2) prganizacja i prowadzenie konkursów plastycznych w formie zdalnej, skierowanych  

do uczestników PŚDS - prace przekazywane były w formie zdjęć za pośrednictwem MMS lub poczty 

elektronicznej i zamieszczane na stronie internetowej Domu: 

- Konkurs plastyczny na najładniejszą i najciekawszą pisankę wielkanocną, 

- Konkurs wiosenny – wykonanie prac o tematyce wiosennej, 

- Konkurs na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową, 

- Konkurs plastyczny na najpiękniejszą ozdobę świąteczną, 

3) akcja „Tworzymy na odległość” – zachęcanie uczestników do wykonywania w domu prac plastycznych, 

krawieckich i rękodzielniczych. Prace przekazywane były w formie zdjęć za pośrednictwem MMS lub poczty 

elektronicznej i zamieszczane na stronie internetowej Domu, 

4) organizowanie zajęć w trybie online przy użyciu platformy Zoom – zajęcia odbywały się w grudniu 2020 r. 

W zajęciach średnio uczestniczyło 12 uczestników, 

5) udział pracowników w szkoleniach i kursach online, 
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6) przeprowadzenie szczegółowej diagnozy funkcjonalnej uczestników Domu za pomocą ustandaryzowanego 

narzędzia (skali zachowania przystosowawczego dla dzieci, młodzieży i dorosłych wg AAMD Adaptive 

Behawior Scale for Children and Adults1974 Revision Przekład, modyfikacja i wstępna adaptacja Janusza 

Kostrzewskiego). 

 

Od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 25 października 2020 r. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

organizował zajęcia w trybie stacjonarnym na podstawie decyzji Wojewody o możliwości wznowienia 

działalności placówek dziennych po 24 maja 2020 r. W związku z koniecznością dostosowania funkcjonowania 

Domu do Rekomendacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej z dnia 20.05.2020 r. dotyczących działalności placówek pobytu dziennego w PŚDS podjęto 

następujące działania w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2: 

1) opracowano i wprowadzono „Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad funkcjonowania Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim w okresie obowiązywania stanu epidemii 

ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” oraz 

„Zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Mińsku 

Mazowieckim w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2”, określając szczegółowo ogólne zasady 

funkcjonowania, zachowania zasad reżimu sanitarnego, prowadzenia zajęć, procedurę przychodzenia 

i odbierania uczestników, spożywania posiłków, organizacji dowozu uczestników na zajęcia oraz zasady 

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczestnika/pracownika PŚDS, 

2) ustalono liczbę uczestników deklarujących udział w zajęciach, zebrano stosowne deklaracje i oświadczenia 

oraz zapoznano uczestników i ich rodziców/opiekunów  z Zasadami Funkcjonowania PŚDS w okresie 

obowiązywania stanu epidemii, 

3) podzielono uczestników oraz terapeutów na dwa zespoły pracujące w trybie rotacyjnym, 

4) w każdym zespole podzielono uczestników na stałe kilkuosobowe grupy pracujące w przyporządkowanych 

im pracowniach z jednym terapeutą przy ograniczeniu kontaktów pomiędzy grupami oraz zachowaniu 

zasady utrzymania dystansu społecznego,  

5) każdemu z uczestników przydzielono stałe stanowisko pracy oraz materiały i przybory dydaktyczne, które 

regularnie dezynfekowano, 

6) ywiększono ilość treningów higienicznych uwzględniając tematykę wynikającą z aktualnych zaleceń 

sanitarnych (m.in. dezynfekcja rąk, osłonę ust i nosa, dystans społeczny), 

7) wprowadzono pomiar temperatury uczestników i pracowników przed wejściem na teren PŚDS i do busa, 

8) wprowadzono zakaz wstępu na teren Ośrodka osobom, których obecność nie jest konieczna 

do zapewnienia ciągłości działalności, 

9) uczestnikom, którzy nie zdecydowali się uczestniczyć w zajęciach ze względu na sytuację 

epidemiologiczną, zapewniono stałe wsparcie terapeutyczne w formie rozmów telefonicznych, przesyłaniu 

kart pracy. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach 

Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością 

intelektualna, spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzony jest przez Caritas 

Diecezji Warszawsko-Praskiej na zlecenie powiatu a jego siedzibą jest budynek przy ul. Licealnej 3 w Mrozach. 

W 2020 r. z usług Ośrodka korzystało 24 osoby. Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku – 24 osoby.  

We wrześniu 2020 r. Ośrodek otrzymał zgodę na zwiększenie o 8 dodatkowych miejsc. Na realizację zadania 

została przekazana dotacja w wysokości 56 080,00 zł.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach w 2020 r. otrzymał również kwotę 84 000,00 zł. w związku z art. 

51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).  

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju pandemii COVID-19 placówka otrzymała maseczki ochronne oraz 

płyn do dezynfekcji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w przypadku wyczerpania tych 

środków była zaopatrywana w nie przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.  

W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2020 r. oraz decyzją nr WPS-

I.9421.106.3.2020.ES z dnia 23 października 2020 r. dotyczących czasowego zawieszenia działalności został 
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przeorganizowany system pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mrozach i dostosowany do potrzeb 

oraz możliwości uczestników. Zajęcia odbywały się za pomocą rozmów telefonicznych, skype oraz aplikacji 

Messenger, a w przypadku osób z problemami komunikacyjnymi rozmowy z opiekunami. Osoby nieposiadające 

dostępu do internetu i telefonu były raz w tygodniu odwiedzane w miejscu ich zamieszkania z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. Podczas spotkań otrzymywały materiały do pracy, wsparcie terapeutyczne a także środki 

czystości i żywność.  

W trosce o uczestników placówki po ogłoszeniu decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2020 r. 

dotyczącej wznowienia pracy placówek pobytu dziennego, Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach 

wznowił od 1 czerwca 2020 r. zajęcia w placówce z zastosowaniem pracy w systemie rotacyjnym. Został 

wprowadzony wzmożony trening higieny, oraz poradnictwo psychologiczne, zawieszono treningi kulinarne. 

Praca odbywała się w reżimie sanitarnym, a za zgodą uczestników i ich opiekunów został wprowadzony pomiar 

temperatury ciała. Zastosowane zostały środki ochrony, starano się utrzymać dystans. Uczestnicy stale 

motywowani byli do noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych oraz dezynfekcji. Podczas otwarcia placówki 

żaden z uczestników oraz pracowników placówki nie zachorował na COVID-19.  

Mimo trudnego dla wszystkich uczestników czasu Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach celebrował wraz 

z uczestnikami oraz ich rodzinami święta Wielkanocne oraz święta Bożego Narodzenia poprzez przekazanie 

paczek żywnościowych i środków czystości wraz z serdecznym życzeniami.  

Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestników oraz pracowników placówek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 

wydał Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 

organizacji pracy placówek w związku z zagrożeniem COVID-19, które zostało wdrożone do funkcjonowania 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach. 

W 2020 r. realizacja uchwał Rady Powiatu Mińskiego oraz Zarządu Powiatu Mińskiego dotyczących zakresu 

pomocy społecznej przebiegała następująco: 

UCHWAŁY  RADY POWIATU MIŃSKIEGO DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1) Uchwała Nr XII/149/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. – w związku z otrzymaniem 

środków PFRON na realizację zadań powiatowych, środki w odpowiednich kwotach przyjętych przez Radę 

zostały przeznaczone na poszczególne zadania do realizacji w danym roku, 

2) uchwała Nr XII/147/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu 

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020 Specjalistyczne poradnictwo – zgoda na realizację zadania 

publicznego w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej pn. „Świadczenie Specjalistycznego 

Poradnictwa poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w ramach Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2020 dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 

orzeczeniami równorzędnymi”, 

3) uchwała Nr XI/142/20 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek 

organizacyjnych, dla których Powiat Miński jest organem prowadzącym - uchwała jest realizowana zgodnie 

z przyjętymi zmianami, 

4) uchwała Nr XIII/165/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki 

opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowieckim oraz nadania jej statutu – uchwała została przekazana 

do realizacji Domowi Dziecka w Mińsku Mazowieckim, 

5) uchwała Nr XV/198/20 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r - 

uchwała została zrealizowana w całości zgodnie z przyjętymi zmianami, 

6) uchwała Nr XIV/192/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – skargę uznano za bezzasadną, 

7) uchwała Nr XIV/181/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. - 

uchwała została zrealizowana w całości zgodnie z przyjętymi zmianami, 

8) uchwała Nr XVI/204/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. - 

uchwała została zrealizowana w całości zgodnie z przyjętymi zmianami, 
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9) uchwała Nr XVII/211/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 – program przyjęty do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, 

10) uchwała Nr XVII/213/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. - 

uchwała została zrealizowana w całości zgodnie z przyjętymi zmianami. 

 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

1) Uchwała Nr 315/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie - w celu realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie został ogłoszony konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2) uchwała Nr 316/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych 

w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych - w celu rozstrzygnięcia 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie został ogłoszony nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej 

w celu opiniowania ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych. Wybrano członków komisji, 

3) uchwała Nr 320/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim - regulamin przyjęto do realizacji, 

4) uchwała Nr 325/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowych do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2020 - w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  wymienionej ustawy powołana 

została Komisja Konkursowa do rozpatrywania ofert, 

5) uchwała Nr 332/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Mińsku Mazowieckim – przekazania samochodu dla Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim 

– uchwałę zrealizowano w całości, 

6) uchwała Nr 337/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim – zmiany regulaminu przyjęto do realizacji, 

7) uchwała Nr 345/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu 

Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach na 2020 

rok - w oparciu o przyjęty plan pracy placówka realizowała swoje zadania w 2020 roku, 

8) uchwała Nr 346/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020r. zadań publicznych w zakresie działania 

na rzecz osób niepełnosprawnych - Zarząd Powiatu Mińskiego na podstawie przedstawionych przez 

Komisję Konkursową kart oceny złożonych ofert przychylił się i udzielił dotacji w proponowanych kwotach. 

Organizacje pozarządowe zgodnie z umową zrealizowały zadania w terminie i rozliczyły się  z otrzymanych 

na ten cel środków, 

9) uchwała Nr 360/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu 

Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim na 2020 rok - w oparciu 

o przyjęty plan pracy placówka realizowała swoje zadania w 2020 roku, 

10) uchwała Nr 364/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni - udzielenie upoważnienia 

dyrektorowi do składania w imieniu Powiatu Mińskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

działalności DPS „Jedlina” – uchwała wydana na czas wyłonienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Jedlina” w Mieni, 
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11) uchwała Nr 365/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni - udzielenie upoważnienia 

dyrektorowi do zaciągania zobowiązań – uchwała wydana na czas wyłonienia dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Jedlina” w Mieni, 

12) uchwała Nr 373/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie 

Organizacyjnym Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim - zmiany regulaminu przyjęto do realizacji, 

13) uchwała Nr 376/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – Moduł III – 

upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności w ramach realizacji Modułu III programu „Pomoc 

osobom niepełnosprawnych poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi„ – uchwałę przyjęto do realizacji, 

14) uchwała Nr 377/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Dziecka w Falbogach - regulamin przyjęto do realizacji,  

15) uchwała Nr 378/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. sprawie udzielenia upoważnienia 

dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Kątach do prowadzenia inwestycji – jednorazowe upoważnienie 

na zakup inwestycyjny zostało zrealizowane zgodnie z przyznanymi środkami finansowymi, 

16) uchwała Nr 388/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia 

dyrektora Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim – na stanowisku dyrektora zatrudniono na czas 

nieokreślony Panią Justynę Kowszun, 

17) uchwała Nr 389/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim - udzielenie upoważnienia dyrektorowi do 

składania w imieniu Powiatu Mińskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności Domu 

Dziecka – uchwałę przekazano do realizacji, 

18) uchwała Nr 390/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim - udzielenie upoważnienia dyrektorowi do 

zaciągania zobowiązań – uchwałę przekazano do realizacji,  

19) uchwała Nr 391/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatrudnienia 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni – zatrudnienie na czas nieokreślony  Pana 

Tomasza Cembrowskiego dyrektora Domu Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, 

20) uchwała Nr 392/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni - udzielenie upoważnienia 

dyrektorowi do składania w imieniu Powiatu Mińskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

działalności Domu Pomoc Społecznej Św. Józefa w Mieni – uchwałę przekazano do realizacji, 

21) uchwała Nr 393/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni - udzielenie upoważnienia 

dyrektorowi do zaciągania zobowiązań – uchwałę przekazano do realizacji, 

22) uchwała Nr 421/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – realizacja 

projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – upoważnienie 

do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy Nr WPS-IV.946.5.12.2020 zawartej 

dnia 20 lipca 2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mińskim w ramach projektu „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 

świadczonych w środowisku lokalnym – uchwałę przekazano do realizacji,  

23) uchwała Nr 424/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu 

Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim 

na 2020 rok - w oparciu o przyjęty plan pracy placówka realizowała swoje zadania w 2020 roku, 

24) uchwała Nr 425/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury 

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – został ogłoszony konkurs ofert  na realizację 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi pn. „Utworzenie i utrzymanie 8 nowych miejsc w prowadzonym 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Mrozach przy ul. Licealnej 3 o statusie dziennego ośrodka wsparcia 

przeznaczonego dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu mińskiego” przez organizacje 

pozarządowe, 
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25) uchwała Nr 426/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia i rozwoju 

infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w celu rozstrzygnięcia konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi został ogłoszony nabór kandydatów na członków Komisji 

Konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert. Wybrano członków komisji, 

26) uchwała Nr 436/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie naboru na stanowisko 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni – ogłoszono nabór na stanowisko dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, przeprowadzono postępowanie konkursowe i wybrano kandydata, 

27) uchwała Nr 437/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – Opieka 

wytchnieniowa – upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją umowy Nr 

28/2020/OW zawartej w dniu 7 lipca 2020r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mińskim na 

realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2020 – uchwała przyjęta do realizacji,  

28) uchwała Nr 438/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej – 

został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usługi opieki 

wytchnieniowej pn. „Świadczenie Specjalistycznego Poradnictwa poprzez możliwość uzyskania doraźnej, 

czasowej pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 dla członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równorzędnymi”, 

29) uchwała Nr 439/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usługi opieki 

wytchnieniowej - w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert został ogłoszony nabór kandydatów na członków 

Komisji Konkursowej powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert. Wybrano członków komisji, 

30) uchwała Nr 440/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia i rozwoju 

infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w celu rozstrzygnięcia konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi została powołana Komisja Konkursowa do rozpatrywania złożonych 

ofert, 

31) uchwała Nr 445/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2020 r. w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej - w celu rozstrzygnięcia 

konkursu ofert została powołana Komisja Konkursowa do rozpatrywania złożonych ofert, 

32) uchwała Nr 446/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 14 września 2020 r. w sprawie unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia i rozwoju 

infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – otwarty konkurs ofert został 

unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym w ofercie, 

33) uchwała Nr 453/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatrudnienia 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni – w drodze konkursu wyłoniono i zatrudniono na 

stanowisko dyrektora Pana Witolda Chojnackiego, 

34) uchwała Nr 454/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni - udzielenie upoważnienia 

dyrektorowi do składania w imieniu Powiatu Mińskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 

działalności DPS – uchwała w realizacji, 

35) uchwała Nr 455/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni - udzielenie upoważnienia 

dyrektorowi do zaciągania zobowiązań na 2020 rok, 
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36) uchwała Nr 456/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie świadczenia usługi opieki 

wytchnieniowej – w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert wybrano z zlecono w 2020 roku 

realizację zadania Fundacji Świat integracji” w Sulejówku. Fundacja prawidłowo zrealizowała i rozliczyła się 

stosownym sprawozdaniem z  powierzonego zadania, 

37) uchwała Nr 516/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Kątach - regulamin przyjęto do realizacji, 

 

Ponadto w dniu 30 grudnia 2020 r. Zarząd Powiatu podjął 7 uchwał w sprawie udzielenia upoważnień 

do zaciągania zobowiązań na 2021 r. dyrektorowi Powiatowego Centrum Rodzinie oraz dyrektorom jednostek: 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, DPS Św. Józefa w Mieni, DPS 

"Jedlina" w Mieni, DPS w Kątach oraz domów dziecka w Falbogach i w Mińsku Mazowieckim. 
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7.4. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY  

 

 

 

Poziom i struktura bezrobocia na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Na koniec grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3309 bezrobotnych (w tym 

1653 kobiety) oraz 52 osoby ze statusem poszukujących pracy (w tym 24 kobiety). Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w powiecie mińskim na koniec grudnia 2020 r. wynosiła 6,5% (w kraju było to 6,2%, a w 

województwie mazowieckim 5,2%). W grudniu 2019 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu była o 1,6 

punktu proc. niższa i wynosiła 4,9%. 
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Bezrobotni według gmin na koniec 2019 i 2020 r. 
Gmina Liczba bezrobotnych 

Grudzień 

2019 r. 

Grudzień 2020 r. 

razem kobiety do 30 roku 

życia 

powyżej 50 

roku życia 

długotrwale 

bezrobotni 

z prawem  

do zasiłku 

Mińsk Maz. (miejska) 748 985 512 220 257 470 147 

Cegłów 104 133 56 35 38 75 20 

Dębe Wielkie 158 227 108 59 59 108 34 

Dobre 88 109 60 31 30 56 16 

Halinów 223 335 165 80 98 152 53 

Jakubów 77 125 71 38 33 61 14 

Kałuszyn 115 144 69 40 51 80 23 

Latowicz 77 106 59 36 25 51 12 

Mińsk Maz. (wiejska) 255 356 169 103 99 155 55 

Mrozy 129 178 92 54 44 92 14 

Siennica 117 144 68 46 38 69 25 

Stanisławów 109 143 67 47 36 65 23 

Sulejówek 210 324 157 70 95 138 62 

Ogółem 2410 3309 1653 859 903 1572 498 

  

Zmiany poziomu bezrobocia 

W 2020 roku w PUP zarejestrowało się ogółem 3480 osób bezrobotnych i 124 osoby poszukujące pracy, a w 

tym samym okresie z ewidencji wyłączono 2581 osób bezrobotnych i 92 osoby poszukujące pracy. Dla 

porównania w 2019 roku napływ bezrobotnych i poszukujących pracy wyniósł 3389 osób, a z ewidencji 

wyłączonych zostało 3543 osoby.   
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Przyczyny odpływu z bezrobocia w 2020 r. 

 
Główne składniki 

odpływu z 

bezrobocia 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Razem 

Ogółem osoby 

wyłączone z ewidencji 

bezrobotnych 

w tym z powodu: 

213 227 267 89 112 162 249 225 274 320 210 233 2581 

- podjęcia pracy 131 123 165 66 76 133 168 169 217 236 119 193 1796 

-niesubsydiowanej 128 119 132 60 67 118 136 141 187 192 93 157 1530 

-subsydiowanej 3 4 33 6 9 15 32 28 30 44 26 36 266 

- rozpoczęcia szkolenia 0 3 0 0 2 2 0 2 2 6 11 1 29 

- rozpoczęcia stażu 0 2 18 0 7 4 37 26 14 5 7 0 120 

- rozpoczęcia prac 

społecznie użytecznych 

0 0 22 0 7 0 0 0 1 0 0 0 30 

- odmowy bez 

uzasadnionej przyczyny 

przyjęcia propozycji 

odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy 

7 14 8 1 0 0 1 0 8 2 1 2 44 

- niepotwierdzenia 

gotowości do pracy 

46 49 33 1 0 1 22 5 5 28 1 5 196 

- dobrowolnej 

rezygnacji ze statusu 

bezrobotnego 

5 7 4 2 6 5 4 2 6 5 4 6 56 

- osiągnięcie wieku 

emerytalnego 

7 8 11 9 5 6 8 5 6 8 7 3 83 

- inne przyczyny (w tym 

m.in. podjęcie nauki, 

nabycie praw 

emerytalnych lub 

rentowych) 

17 21 6 10 9 11 9 16 15 30 60 23 227 

 

Podjęcia pracy przez bezrobotnych w 2019 i 2020 r. 
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Porównanie napływu bezrobotnych w poszczególnych grupach bezrobotnych w 2019 i 2020 roku 

Wyszczególnienie Napływ bezrobotnych Wzrost (+) / 

spadek  (-) 2019 rok 2020 rok 

Ogółem 

w tym: 

3337 3480 +143 

Kobiety 1551 1712 +161 

Rejestrujący się po raz pierwszy 888 1127 +239 

Rejestrujący się po raz kolejny 2449 2353 -96 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 131 221 +90 

Osoby do 30 roku życia 1301 1346 +45 

Długotrwale bezrobotni 840 955 +115 

Osoby w wieku powyżej 50 roku życia 633 643 +10 

Osoby bez kwalifikacji zawodowych 1084 1075 -9 

Osoby bez doświadczenia zawodowego 560 557 -3 

Osoby niepełnosprawne 234 138 -96 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) 345 332 -13 

 

Struktura wybranych grup osób bezrobotnych 

Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2020 roku to osoby poprzednio pracujące 

(90,1%). Większość zarejestrowanych osób nie posiadała prawa do zasiłku (85%). Ponad połowa 

zarejestrowanych (53,9%) to bezrobotni zamieszkujący na wsi. 

 

Struktura wybranych grup bezrobotnych na koniec 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok Wzrost / spadek 

procentowy  

w porównaniu  

do 2019 r. 

Ogółem Udział % 

2410=100% 

Ogółem Udział % 

3309=100% 

Kobiety 1269 52,7% 1653 50,0% +30,3% 

Mężczyźni 1141 47,3% 1656 50,0% +45,1% 

Poprzednio pracujące 2202 91,4% 2982 90,1% +35,4% 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 111 4,6% 178 5,4% +60,4% 

Dotychczas niepracujące 208 8,6% 327 9,9% +57,2% 

Z prawem do zasiłku 365 15,1% 498 15,0% +36,4% 

Zamieszkali na wsi 1295 53,7% 1783 53,9% +37,7% 

Cudzoziemcy 10 0,4% 11 0,3% +10,0% 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia nauki 

91 3,8% 127 3,8% +39,6% 

Osoby do 30 roku życia 553 22,9% 859 26,0% +55,3% 

Osoby do 25 roku życia 275 11,4% 421 12,7% +53,1% 

Długotrwale bezrobotni 1236 51,3% 1572 47,5% +27,2% 

Osoby powyżej 50 roku życia 759 31,5% 903 27,3% +19,0% 

Bez kwalifikacji zawodowych 794 32,9% 1144 34,6% +44,1% 

Bez doświadczenia zawodowego 357 14,8% 514 15,5% +44,0% 

Niepełnosprawni 220 9,1% 192 5,8% -12,7% 

 

Bezrobotne kobiety 

Na koniec 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane były 1653 bezrobotne kobiety. Wśród 

bezrobotnych kobiet największy odsetek (25,3%) stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. 

W strukturze wieku największy odsetek stanowiły kobiety, których wiek zawierał się w przedziale od 25 do 34 

lat (32,1%). Pod względem posiadanego stażu pracy największy odsetek stanowiły panie posiadające staż 

mieszczący się w przedziale od 1 roku do 5 lat (24,5%).  

 

Bezrobotni mężczyźni 

Na koniec 2020 roku bezrobotni mężczyźni w liczbie 1656 stanowili 50% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

Dla porównania w grudniu 2019 roku odsetek mężczyzn wśród bezrobotnych wynosił 47,3%. Mężczyźni 

przeważali między innymi w następujących grupach bezrobotnych:  powyżej 50 roku życia – 70,5%, 

niepełnosprawni – 62,0%,  bez wykształcenia średniego – 62,3%. 
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Bezrobotni zamieszkali na wsi 

Na koniec 2020 r. bezrobotni zamieszkujący na wsi (1783 osoby w tym 880 kobiet) stanowili 53,9% ogółu 

bezrobotnych. W porównaniu do 2019 roku liczba bezrobotnych ze wsi wzrosła o 488 osób. Prawo do zasiłku 

posiadało w tej grupie 250 osób (14%). Wśród bezrobotnych ze wsi najwięcej było osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym / branżowym (501 – 28,1%) oraz gimnazjalnym/podstawowym i poniżej (407 – 

22,8%). Pod względem wieku przeważały osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (472 – 26,5%) oraz 

osoby między 35 a 44 rokiem życia (398 – 22,3%). Duży odsetek bezrobotnych ze wsi (23,9%) stanowiły osoby 

pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. 

 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Na koniec 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 498 osób  z prawem do zasiłku (w tym 

280 kobiet). W odniesieniu do grudnia 2019 r., w opisywanym roku liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania 

zasiłku wzrosła o 133 osoby. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 15% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w 

PUP na koniec 2020 roku. 

 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (178 osób w tym 

101 kobiet) stanowiły 5,4% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługiwało w tej 

grupie 98 osobom (55,1%). 

 

 
 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych nie posiadają kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu 

poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 

Osoby bez kwalifikacji zawodowych w liczbie 1144 (w tym 589 kobiet) stanowiły na koniec 2020 roku 34,6% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

 

Bezrobotni cudzoziemcy 

Na koniec 2020 roku w Powiatowym Urzędzie pracy zarejestrowanych było 11 cudzoziemców, w tym 7 kobiet. 

Cudzoziemcy stanowili 0,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do 2019 roku liczba bezrobotnych 

cudzoziemców nie zmieniła się. Wśród obcokrajowców najwięcej było osób narodowości ukraińskiej (4) i 

bułgarskiej (2). 
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Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy na dzień 31.12.2020 r. byli: 

 bezrobotni do 30 roku życia; 

 bezrobotni długotrwale; 

 bezrobotni powyżej 50 roku życia; 

 bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej; 

 bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia; 

 bezrobotni niepełnosprawni; 

 poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie 

osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub 

zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

  

Długotrwale bezrobotni 

Na koniec grudnia 2020 r. osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 47,5% ogółu bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP. W porównaniu do stanu z grudnia 2019 roku, liczba długotrwale bezrobotnych wzrosła 

o 336 osób.  

  

Długotrwale bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, wykształcenia i stażu pracy  

na koniec 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

Ogółem Udział % 

1236=100% 

Ogółem Udział % 

1572=100% 

Czas pozostawania bez 

pracy w miesiącach (od 

dnia ostatniej rejestracji) 

do 1 25 2,0% 33 2,1% 

1-3 50 4,1% 49 3,1% 

3-6 45 3,6% 35 2,2% 

6-12 76 6,2% 112 7,1% 

12-24 454 36,7% 591 37,6% 

pow. 24 586 47,4% 752 47,9% 

Wiek 18-24 70 5,7% 102 6,5% 

25-34 285 23,0% 369 23,5% 

35-44 284 23,0% 393 25,0% 

45-54 238 19,2% 311 19,8% 

55-59 195 15,8% 203 12,9% 

60-64 164 13,3% 194 12,3% 

Wykształcenie wyższe 180 14,6% 209 13,3% 

policealne i średnie 

zawodowe/branżowe 

255 20,6% 346 22,0% 

średnie ogólnokształcące 144 11,6% 202 12,9% 

zasadnicze zawodowe/branżowe 357 28,9% 437 27,8% 

gimnazjalne/podstawowe i poniżej 300 24,3% 378 24,0% 

Staż pracy w latach do 1 roku 231 18,7% 295 18,8% 

1-5 237 19,2% 345 21,9% 

5-10 212 17,2% 272 17,3% 

10-20 260 21,0% 284 18,0% 

20-30 137 11,1% 185 11,8% 

30 lat i więcej 39 3,2% 42 2,7% 

bez stażu 120 9,7% 149 9,5% 

 

Bezrobotni do 30 roku życia 

Udział młodych osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił na koniec 2020 roku 26% i w 

porównaniu z rokiem 2019 zwiększył się o 3 pkt proc. W grupie tej najwięcej było osób  

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (243 – 28,3%). Pod względem doświadczenia zawodowego największy 

odsetek stanowili bezrobotni, których staż pracy nie przekraczał jednego roku (37,6%). 
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Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

Na koniec grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 903  bezrobotnych (w tym 266 

kobiet) w wieku powyżej 50 lat. W grupie tej występuje wyraźna przewaga mężczyzn (70,5%). Pod względem 

wykształcenia, największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem poniżej średniego (68,7%). Analizując 

doświadczenie zawodowe bezrobotnych powyżej 50 roku życia, największy odsetek stanowiły osoby ze stażem 

od 20 do 30 lat (29,2%). 

 

Bezrobotni z niepełnosprawnościami 

Na koniec 2020 roku bezrobotne osoby niepełnosprawne (192 osoby w tym 73 kobiety) stanowiły 5,8% ogółu 

zarejestrowanych. Pod względem stopnia niepełnosprawności zdecydowanie przeważały osoby ze stopniem 

lekkim (146 osób, 76% niepełnosprawnych). Stopień umiarkowany posiadały 43 osoby (22,4%), a znaczny 

tylko 3 osoby (1,6%). 

 

Bezrobotni według wieku na koniec 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

Ilość osób Udział proc. Ilość osób Udział proc. 

Bezrobotni ogółem 2410 100% 3309 100% 

w tym w wieku: 

18-24 l. 275 11,4% 421 12,7% 

25-34 l. 603 25,0% 852 25,8% 

35-44 l. 563 23,4% 808 24,4% 

45-54 l. 436 18,1% 603 18,2% 

55-59 l. 300 12,4% 348 10,5% 

60 lat i więcej 233 9,7% 277 8,4% 

 
 

Bezrobotni według wykształcenia na koniec 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

Ilość osób Udział proc. Ilość osób Udział proc. 

Bezrobotni ogółem 2410 100% 3309 100% 

w tym posiadający wykształcenie: 

wyższe 394 16,3% 526 15,9% 

policealne i średnie zawodowe/branżowe 566 23,5% 776 23,4% 

średnie ogólnokształcące 310 12,9% 479 14,5% 

zasadnicze zawodowe/branżowe 613 25,4% 810 24,5% 

gimnazjalne/podstawowe i poniżej 527 21,9% 718 21,7% 
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Struktura bezrobotnych według płci i wykształcenia (w %). Stan w dniu 31.12.2020 r. 

 
 

Bezrobotni według stażu pracy na koniec 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

Ilość osób Udział proc. Ilość osób Udział proc. 

Bezrobotni ogółem 2410 100% 3309 100% 

w tym ze stażem pracy: 

do 1 roku 429 17,8% 615 18,6% 

 1-5 lat 532 22,1% 756 22,8% 

 5-10 lat 420 17,4% 555 16,8% 

10-20 lat 446 18,5% 570 17,2% 

20-30 lat 278 11,6% 351 10,6% 

30 lat i więcej 97 4,0% 135 4,1% 

bez stażu 208 8,6% 327 9,9% 

 

Struktura bezrobotnych według płci i stażu pracy (w %). Stan w dniu 31.12.2020 r. 
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Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy od momentu ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie 

Pracy na koniec 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

Ilość osób Udział proc. Ilość osób Udział proc. 

Bezrobotni ogółem 2410 100% 3309 100% 

w tym pozostający bez pracy: 

do 1 miesiąca 239 9,9% 243 7,3% 

1-3 miesiące 373 15,5% 557 16,8% 

3-6 miesięcy 393 16,3% 490 14,8% 

6-12 miesięcy 365 15,2% 674 20,4% 

12-24 miesięcy 454 18,8% 592 17,9% 

powyżej 24 miesięcy  586 24,3% 753 22,8% 

Struktura bezrobotnych według płci i czasu pozostawania bez pracy (w %).  

Stan w dniu 31.12.2020 r. 

 
 

 

Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec 2019 i 2020 r. 

Lp. 
Kod 

zawodu 
Nazwa zawodu 

Liczba bezrobotnych Wzrost (+) / 

Spadek (-) w 

porównaniu do 

2019 r. 

2019 rok 2020 rok 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

1. 522301 Sprzedawca 199 113 249 228 +50 

2. 931301 
Pomocniczy robotnik 

budowlany 
57 0 85 0 +28 

3. 512001 Kucharz 54 46 83 52 +29 

4. 411090 
Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej 
67 59 79 66 +12 

5. 932101 Pakowacz ręczny 44 37 61 50 +17 

6. 722204 Ślusarz 42 0 55 0 +13 

7. 514101 Fryzjer 36 35 50 50 +14 

8. 515303 Robotnik gospodarczy 42 9 47 9 +5 
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9. 723103 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
25 0 44 0 +19 

10. 911207 Sprzątaczka biurowa 34 34 43 42 +9 

11. 432103 Magazynier 33 1 41 3 +8 

12. 711202 Murarz 32 0 38 0 +6 

13. 331403 Technik ekonomista 27 19 36 26 +9 

14. 524902 Doradca klienta 17 14 35 25 +18 

15. 242217 
Specjalista administracji 

publicznej 
22 19 34 28 +12 

16. 833203 
Kierowca samochodu 

ciężarowego 
23 0 31 0 +8 

17. 311504 Technik mechanik 16 0 30 0 +14 

18. 941201 Pomoc kuchenna 23 22 30 26 +7 

19. 513101 Kelner 26 19 29 21 +3 

20. 752205 Stolarz 14 0 25 0 +11 

21. 331301 Księgowy 21 21 24 23 +3 

22. 351203 Technik informatyk 13 1 24 1 +11 

23. 814206 

Operator urządzeń do 

formowania wyrobów z 

tworzyw sztucznych 

17 5 24 9 +7 

24. 263102 Ekonomista 16 12 22 17 +6 

25. 311204 Technik budownictwa 7 0 22 1 +15 

26. 332203 Przedstawiciel handlowy 21 9 22 9 +1 

27. 751201 Cukiernik 16 14 22 14 +6 

28. 931205 
Pomocniczy robotnik 

drogowy 
14 0 22 0 +8 

29. 243305 
Specjalista do spraw 

sprzedaży 
12 10 20 14 +8 

30. 523002 Kasjer handlowy 11 10 20 19  +9 

31. 000000 Bez zawodu 199 113 314 166 +115  

 

Pracujący i wynagrodzenia 

Na koniec 2019 roku (najnowsze dostępne dane) w powiecie mińskim liczba pracujących wyniosła 33050. W 

porównaniu do roku poprzedzającego oznacza to wzrost o 603 osoby. W gronie pracujących mieszkańców 

powiatu 50,04% stanowią kobiety.  
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Według danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mińskim (bez podmiotów 

gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) wyniosło w 2019 roku 4373,77 zł (84,4% średniej krajowej). 

Była to kwota niższa od średniego wynagrodzenia w kraju, które w 2019 roku wyniosło 5181,63 zł. 

 

Usługi rynku pracy 

 

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi usługami rynku pracy są: 

pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia.  Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: 

 udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz 

pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach; 

 pozyskiwaniu ofert pracy; 

 upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy 

udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy; 

 udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; 

 informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji  

i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; 

 inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; 

 współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania 

zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; 

 informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. 

Pośrednictwo pracy prowadzone jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami: 

 dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców; 

 dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy; 

 równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w 

znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 

religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie 

lub orientację seksualną; 

 jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do 

wiadomości bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

Do Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 roku zgłoszono 2518 ofert zatrudnienia tj. o 6% więcej niż w 2019 roku. 

Miejsca subsydiowane stanowiły 13,6% wszystkich zgłoszonych w opisywanym roku ofert. Najwięcej ofert pracy 

pracodawcy zgłosili do PUP w lipcu (278), a najmniej w kwietniu (130). 
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Realizacja zadań pośrednictwa pracy w 2019 i 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

1. Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy ogółem 2376 2518 

w tym: liczba niesubsydiowanych miejsc pracy 2066 2176 

2. Liczba zakładów pracy pozyskanych do współpracy 203 164 

3. Liczba kontaktów z pracodawcami 3520 3650 

4. Liczba niesubsydiowanych miejsc pracy pozyskanych w wyniku wizyt u 

pracodawców 

178 78 

5. Liczba faktycznie zrealizowanych ofert pracy 

w tym: w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy 

372 334 

82 30 

 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 2 giełdy pracy dla 2 pracodawców (Handel Wielobranżowy 

Andrzej Obłoza oraz Contact Factor Sp. z o.o.) Poszukiwano kandydatów na stanowiska: sprzedawca oraz 

pracownik fizyczny. W giełdach wzięło udział 18 osób bezrobotnych. Giełdę pracy organizuje się w sytuacji, gdy 

po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą zarejestrowanych kandydatów do pracy 

spełniających wymagania określone w ofercie pracy lub gdy pracodawca zgłasza kilka ofert pracy na różne 

stanowiska.  
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Ranking ilościowy ofert pracy zgłoszonych do PUP według zawodów w 2019 i 2020 r. 

Lp. 
Kod 

zawodu 
Nazwa zawodu 

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i 

miejsc aktywizacji zawodowej 
Wzrost / 

spadek  

w porównaniu 

do 2019 r. 

2019 rok 2020 rok 

Ogółem Ogółem 
w tym miejsca 

subsydiowane 

1. 962990 
Pozostali pracownicy wykonujący prace 

proste gdzie indziej niesklasyfikowani 
51 272 2 +221 

2. 932101 Pakowacz ręczny 108 128 3 +20 

3. 941201 Pomoc kuchenna 87 121 8 
+3

4 

4. 432103 Magazynier 71 79 2 +8 

5. 411090 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 41 61 55 +20 

6. 713208 Piaskarz 0 60 0 +60 

7. 522301 Sprzedawca 133 59 19 -74 

8. 832202 Kierowca samochodu dostawczego 76 57 2 -19 

9. 515303 Robotnik gospodarczy 47 50 39 +3 

10. 741210 Elektromonter maszyn elektrycznych 0 48 0 +48 

11. 751104 Rozbieracz - wykrawacz 33 42 0 +9 

12. 814290 
Pozostali operatorzy maszyn do produkcji 

wyrobów z tworzyw sztucznych 
15 40 0 +25 

13. 512001 Kucharz 77 38 5 -39 

14. 512090 Pozostali kucharze 55 38 0 -17 

15. 711205 Brukarz 26 37 1 +11 

16. 815301 Szwaczka maszynowa 27 37 2 +10 

17. 932913 Sortowacz 17 36 0 +19 

18. 931301 Pomocniczy robotnik budowlany 45 35 6 -10 

19. 821906 Monter wyrobów z tworzyw sztucznych 11 31 2 +20 

20. 911207 Sprzątaczka biurowa 44 31 1 -13 

21. 611303 Ogrodnik 1 30 0 +29 

22. 513101 Kelner 22 28 0 +6 

23. 911203 Pokojowa 12 27 0 +15 

24. 411004 Technik prac biurowych 28 26 19 -2 

25. 422602 Recepcjonista 17 23 1 +6 

26. 334306 Technik administracji 21 20 20 -1 

27. 912990 
Pozostali pracownicy zajmujący się 

sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowani 
14 20 0 +6 

28. 921403 
Pomocniczy robotnik w gospodarstwie 

sadowniczym 
0 20 0 +20 

29. 933304 Robotnik magazynowy 36 20 0 -16 

30. 515190 
Pozostali pracownicy obsługi technicznej 

biur, hoteli i innych obiektów 
6 18 0 +12 

 

W opisywanym roku do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach sieci EURES wpłynęło 113 zagranicznych ofert 

pracy na łączną liczbę 1146 wakatów. Najwięcej ofert dotyczyło pracy w Niemczech (632), w Czechach (321) 

oraz w Holandii (35). Pracodawcy krajowi zainteresowani rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy ze 

wskazanych przez tych pracodawców państw UE/EOG zgłosili w 2020 roku 6 ofert pracy.  

 

Informacja na temat działań EURES w 2019 i 2020 r. 

Rok Liczba zagranicznych ofert pracy 
Liczba indywidualnych kontaktów z osobami bezrobotnymi i 

poszukującymi pracy 

2019 463 27 

2020 113 3 

 

W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 2967 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcom. Dla porównania w 2019 roku w PUP zarejestrowano 2746 oświadczeń. Podobnie, jak przed 

rokiem zdecydowana większość oświadczeń (90,1%) dotyczyła zatrudnienia obywateli Ukrainy. 
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Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które wpłynęły w 2020 roku. 

 I 

2020 

II 

2020 

III 

2020 

IV 

2020 

V 

2020 

VI 

2020 

VII 

2020 

VIII 

2020 

IX 

2020 

X 

2020 

XI 

2020 

XII 

2020 

OGÓŁEM Ogółem 232 195 133 77 194 276 357 279 329 324 301 270 

w tym: mężczyzn 151 141 76 51 119 189 214 162 194 178 185 173 

 kobiet 81 54 57 26 75 87 143 117 135 146 116 97 

Ukraina Ogółem 196 166 124 65 183 263 327 264 290 280 275 240 

w tym: mężczyzn 119 114 68 41 110 179 193 148 160 140 161 148 

 kobiet 77 52 56 24 73 84 134 116 130 140 114 92 

Rosja Ogółem 0 0 0 0 0 0 5 0 1 3 4 0 

w tym: mężczyzn 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

 kobiet 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 2 0 

Mołdowa Ogółem 3 2 1 0 1 3 9 2 5 10 7 2 

w tym: mężczyzn 3 2 1 0 1 3 6 2 5 9 7 2 

 kobiet 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 

Gruzja Ogółem 7 2 2 1 2 2 2 0 3 1 2 5 

w tym: mężczyzn 6 1 2 1 1 1 2 0 3 1 2 5 

 kobiet 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Białoruś Ogółem 25 24 6 11 8 8 14 13 28 28 13 23 

w tym: mężczyzn 22 23 5 9 7 6 12 12 23 27 13 18 

 kobiet 3 1 1 2 1 2 2 1 5 1 0 5 

Armenia Ogółem 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 

w tym: mężczyzn 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

 kobiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe polega m.in. na udzielaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w 

wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Pomoc ta oferowana jest klientowi w taki sposób, aby 

mógł on rozpoznać istniejące trudności, podjąć skuteczne decyzje i wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub zadań 

rozwojowych. W 2020 r. z pomocy doradcy zawodowego w formie porad indywidualnych skorzystało 165 osób 

bezrobotnych oraz 2 osoby poszukujące pracy. Tematyka porad dotyczyła m.in. zmiany zawodu, oceny szans 

uzyskania zatrudnienia, oceny predyspozycji do odbycia szkolenia, uzupełnienia umiejętności zawodowych, a 

także rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

 

Efekty poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych w 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 2019 rok 2020 rok 

Liczba bezrobotnych korzystających z porad indywidualnych 201 165 

Podjęcie pracy po skorzystaniu z porad indywidualnych 106 80 

Efektywność zatrudnieniowa w % 52,7% 48,5% 

 

Struktura osób bezrobotnych korzystających z poradnictwa zawodowego  

w formie porad indywidualnych w 2019 i 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba bezrobotnych korzystających z porad indywidualnych 

2019 rok Udział proc. 2020 rok Udział proc. 

Ogółem 201 100% 165 100% 

Kobiety 75 37,3% 60 36,4% 

Zamieszkali na wsi 113 56,2% 81 49,1% 

Bezrobotni do 30 roku życia 80 39,8% 51 30,1% 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 29 14,4% 22 13,3% 

Długotrwale bezrobotni 39 19,4% 28 17,0% 

Niepełnosprawni 8 4,0% 2 1,2% 

 

Organizacja szkoleń 

Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania 

zatrudnienia. Mają zwiększyć szansę uczestnika na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 

lub działalności gospodarczej. W 2020 roku szkolenia organizowane były w szczególności w przypadku:  
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1. braku kwalifikacji zawodowych; 

2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; 

3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie; 

4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

W pierwszej kolejności na szkolenia kierowani byli: 

1. Bezrobotni spełniający jeden z poniższych warunków: 

a. w wieku do 30 roku życia, 

b. w wieku powyżej 50 roku życia, 

c. niepełnosprawni, 

d. długotrwale bezrobotni; 

2. Poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych; 

3. Dłużnicy alimentacyjni; 

4. Bezrobotni posiadający oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. 

 

Analizując strukturę wiekową uczestników szkoleń można zauważyć, że przeważały dwie grupy wiekowe tj.  od 

25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat. Pod względem czasu trwania szkolenia najwięcej osób ukończyło kursy 

trwające od 31 do 80 godzin. Szkoliły się głównie osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz policealne lub 

średnie zawodowe/branżowe. 

Liczba bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach i efektywność zatrudnieniowa po programie w 2020 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 29 

zakończyli (w tym z roku poprzedniego) 30 

podjęcie pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu 11 

efektywność zatrudnieniowa 36,7% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 94,9 tys. zł 

 

Tematyczny wykaz szkoleń, które dofinansowano w 2020 roku: 

 Certyfikowany kurs specjalisty do spraw kadr; 

 Instruktor rekreacji ruchowej – jazda konna oraz hipoterapia; 

 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną obsługą; 

 Kompleksowy kurs stylizacji rzęs; 

 Operator koparki jednonaczyniowej kl. III do 25 ton; 

 Operator koparko-ładowarki kl. III (wszystkie typy); 

 Kurs fryzjerski; 

 Kurs instruktora nauki jazdy kat. B; 

 Kurs kosmetologii estetycznej z elementami makijażu permanentnego; 

 Kurs prawa jazdy kat. CE; 

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona; 

 Nauka programowania w Pythonie; 

 Solidworks – modelowanie części, założenia i dokumentacja 2D; 

 Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem; 

 Wirtualna asystentka & social media ninja; 

 Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego z zagadnieniami kadrowo – płacowymi. 

Główne obszary zawodowe szkoleń organizowanych w 2020 r. 

Obszary zawodowe szkoleń 

Liczba osób kończących 

szkolenie w 2020 r. (w tym 

poszukujący pracy) 

Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 3 

Informatyka i wykorzystanie komputerów 4 

Technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, 

elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) 
6 

Architektura i budownictwo 8 

Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 1 

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 3 

Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy 5 

RAZEM 30 
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Instrumenty rynku pracy 

 

Najwięcej osób skierowano na staże zawodowe (120). Na szkolenia zawodowe skierowano 29 osób. Prace 

interwencyjne rozpoczęło 68 osób. Na prace społecznie użyteczne skierowano 30 osób. Uwzględniając rotację 

na zwolnionych stanowiskach 78 osób podjęło pracę na miejscach utworzonych w ramach refundacji 

pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (nowe refundacje pozwoliły sfinansować 

wyposażenie 58 nowych stanowisk). 10 bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej skierowano na miejsca pracy 

utworzone po uzyskaniu z PUP dofinansowania do wynagrodzenia. Roboty publiczne rozpoczęło 10 osób. Dzięki 

przyznanym dofinansowaniom własną działalność gospodarczą rozpoczęło 91 osób. Jedna osoba otrzymała 

stypendium na kontynuowanie nauki. 

 

Liczba osób bezrobotnych rozpoczynających udział w głównych formach aktywizacji 

 (z uwzględnieniem rotacji na stanowiskach) w 2019 i 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych 

rozpoczynających udział w 

programie 

2019 rok 2020 rok 

1. Prace interwencyjne 53 68 

2. Roboty publiczne 1 10 

3. Prace społecznie użyteczne 41 30 

4. Staże 88 120 

5. Szkolenia 24 29 

6. Studia podyplomowe 4 0 

7. Środki na podjęcie działalności gospodarczej 73 91 

8. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 86 78 

9. Bon zasiedleniowy 2 0 

10. Dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego w wieku powyżej 50 lat 12 10 

11. Refundacja części wynagrodzenia osób do 30 roku życia 19 0 

12. Stypendium na kontynuację nauki 0 1 

RAZEM 403 437 

 

Staże zawodowe 

Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w 

miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy starostą a pracodawcą, według określonego programu. W 2020 roku staże rozpoczęło 120 osób 

bezrobotnych oraz 4 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (w ramach 

środków PFRON). Wśród osób, które zakończyły staże w opisywanym roku zdecydowanie przeważały dwie 

grupy wiekowe tj. od 18 do 24 lat oraz od 25 do 34 lat. Pod względem wykształcenia, największy odsetek 

kończących staże (36,5%) stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. 

 

Liczba uczestników i efektywność staży w 2020 roku. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli (bezrobotni) 120 

zakończyli 112 

podjęcie pracy po programie 66 

efektywność zatrudnieniowa 58,9% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 738,8 
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Struktura uczestników stażu według wieku i poziomu wykształcenia w 2020 roku. 

Wyszczególnienie 

Wiek (w latach) Wykształcenie 

18-

24 

25-

34 

35-

44 

45 i 

więcej 
wyższe 

policealne i 

średnie 

zawodowe 

/ branżowe 

średnie 

ogólnokształcące 

zasadnicze 

zawodowe 

/ branżowe 

gimnazjalne 

i poniżej 

Osoby, które 

ukończyły staż 

(bezrobotni 

i poszukujący 

pracy) 

41 45 23 6 42 41 28 3 1 

 

Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli staż w 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Osoby, które 

ukończyły staż 

Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 1 

Dziennikarstwo i informacja naukowo - techniczna 1 

Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 6 

Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 10 

Zarządzanie i administrowanie 2 

Prace sekretarskie i biurowe 72 

Prawo 1 

Informatyka i wykorzystanie komputerów 2 

Górnictwo i przetwórstwo przemysłowe (w tym przemysł spożywczy, lekki, chemiczny) 2 

Opieka zdrowotna 3 

Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) 2 

Usługi gastronomiczne 1 

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 1 

Usługi krawieckie, obuwnicze 1 

Usługi transportowe 3 

Pozostałe usługi 3 

Inne obszary zawodowe 1 

RAZEM 112 

 

Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy przyznawał osobom bezrobotnym środki na założenie własnej działalności 

gospodarczej do wysokości 20 tys. zł. W trakcie opisywanego roku do PUP wpłynęło 150 wniosków od osób 

bezrobotnych, z czego: 96 rozpatrzono pozytywnie, 54 rozpatrzono negatywnie lub pozostawiono bez 

rozpatrzenia (m.in. ze względu na rezygnację wnioskodawcy). Najwięcej dofinansowań przyznano na działalność 

polegającą na wykonywaniu pozostałych robót budowalnych wykończeniowych (11), konserwację i naprawę 

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (8) oraz fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (6). 

W 2020 roku na podjęcie działalności gospodarczej bez wsparcia finansowego PUP zdecydowało się 73 

bezrobotnych (w tym 30 kobiet). 

 

Rodzaje działalności gospodarczej, na które przyznawano dofinansowania w 2020 r. 

PKD 2007 Rodzaj działalności przeważającej 

Liczba 

przyznanych 

dofinansowań 

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 11 

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 8 

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 6 

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 3 

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 3 

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 3 

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 3 

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 3 
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74.20.Z Działalność fotograficzna 3 

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 3 

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 2 

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 2 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2 

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 2 

69.10.Z Działalność prawnicza 2 

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 2 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 2 

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 2 

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 2 

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 2 

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 1 

16.29.Z 
Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania 1 

18.12.Z Pozostałe drukowanie 1 

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 1 

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 1 

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 1 

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 1 

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 1 

43.34.Z Malowanie i szklenie 1 

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki 1 

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 1 

47.59.Z 
Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1 

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1 

47.76.Z 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy 

dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1 

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 1 

81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 1 

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 1 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 1 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 1 

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 1 

95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego 1 

95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 1 

RAZEM 91 

 

Ilość i kwota udzielonych dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Realizacja 

Ogółem 
w tym: 

Algorytm Projekt POWER Projekt RPO WM 

liczba udzielonych dofinansowań = liczbie 

wyłączonych bezrobotnych 
91 10 35 46 

środki wydatkowane (w tys. zł) 1 774,3 197,8 675,4 901,1 

średni koszt na 1 uczestnika (w tys. zł) 19,5 19,8 19,3 19,6 

 

Prace interwencyjne 

Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez częściową refundację pracodawcom 

kosztów zatrudnienia. Na prace interwencyjne w 2020 roku skierowano 68 osób bezrobotnych (w tym 44 

kobiety). 

Prace interwencyjne w 2020 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 68 

zakończyli 34 

podjęcie pracy po programie 33 

efektywność zatrudnieniowa 97,1% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 247,5 tys. zł 
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Roboty publiczne 

W 2020 roku zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęło 10 osób bezrobotnych. Urząd zwracał 

organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych, 

przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia w wysokości 1800 zł 

miesięcznie oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty. Refundacja dla skierowanych 

bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi była wypłacana w wysokości 990 zł miesięcznie ze 

składkami na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty. 

 

Roboty publiczne w 2020 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 10 

zakończyli 8 

podjęcie pracy po programie 8 

efektywność zatrudnieniowa 100% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 33,4 tys. zł 

 

Prace społecznie użyteczne 

W 2020 roku na prace społecznie użyteczne skierowano 30 osób bezrobotnych. Ze względu na swoją specyfikę 

jest to forma o niskiej efektywności zatrudnieniowej. Instrument ten ma jednak korzystny wpływ na integrację 

społeczną uczestników, w wielu przypadkach pozwala im podreperować domowy budżet, podnosi ich 

samoocenę i wpływa na większą aktywność w poszukiwaniu pracy. W opisywanym roku porozumienia w 

sprawie organizacji prac społecznie użytecznych PUP podpisał z gminami: Latowicz, Kałuszyn, Cegłów i Mińsk 

Mazowiecki (miasto). 

 

Prace społecznie użyteczne w 2020 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 30 

zakończyli  30 

podjęcie pracy po programie 2 

efektywność zatrudnieniowa 6,7% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 47,9 tys. zł 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych 

bezrobotnych 

W 2020 roku refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pozwoliły na podjęcie zatrudnienia 78 

skierowanym osobom bezrobotnym (uwzględniając rotację na stanowiskach). Pracodawcom zrefundowano 

koszty zakupu wyposażenia na łączną kwotę 1319,5 tys. zł, co pozwoliło na utworzenie 58 nowych miejsc pracy. 

W ramach środków krajowych (algorytm) refundacje przyznawano do wysokości 20 tys. zł na jedno stanowisko 

pracy, a w ramach projektów współfinansowanych z EFS do wysokości 23 tys. zł. Efektywność zatrudnieniowa 

tej formy aktywizacji wyniosła w opisywanym roku 96,5%. 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Realizacja 

Ogółem 
w tym: 

Algorytm Projekt POWER Projekt RPO WM 

Liczba nowoutworzonych stanowisk 58 4 23 31 

środki wydatkowane (w tys. zł) 1 319,5 80,0 527,8 711,7 
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Rodzaje działalności firm, którym w 2020 roku przyznano refundacje kosztów 

 wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 

PKD 

2007 
Rodzaj działalności przeważającej 

Liczba 

wyposażonych 

stanowisk pracy 

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 6 

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 4 

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 3 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 3 

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 2 

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 2 

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 2 

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych 

2 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2 

49.41.Z Transport drogowy towarów 2 

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 2 

81.29.Z Pozostałe sprzątanie 2 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 2 

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 1 

10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1 

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1 

20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 1 

22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1 

26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 1 

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 1 

38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 1 

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 1 

45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

1 

46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 1 

46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 1 

46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 1 

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 1 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 1 

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

1 

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1 

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

1 

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami 

1 

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 1 

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 1 

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 1 

75.00.Z Działalność weterynaryjna 1 

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

1 

RAZEM 58 

 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia 

społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 

Zgodnie z art. 150 g ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy 

mógł zawierać nowe umowy z pracodawcami lub przedsiębiorcami o refundację części kosztów zatrudnienia 

osób do 30 roku życia do końca grudnia 2017 r. Warunkiem przyznania refundacji było zobowiązanie 

pracodawcy lub przedsiębiorcy do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia przez okres 12 

miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji. W 2020 roku 

urząd monitorował realizację umów podpisanych z pracodawcami lub przedsiębiorcami w 2016 i 2017 roku 

(wydłużonych z powodu rotacji na stanowiskach). 
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Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne 

skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w 2020 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

liczba skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na zwolnione stanowiska pracy (rotacja) 0 

zakończyli 4 

podjęcie pracy po programie 4 

efektywność zatrudnieniowa 100% 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 

Celem dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest 

zachęcenie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych w tej grupie wiekowej. Pracodawca może liczyć na 

korzystne warunki dofinansowania, które przysługuje przez 12 miesięcy (w przypadku zatrudnienia 

bezrobotnych w wieku 50 – 60 lat) lub przez 24 miesiące (w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat). 

Pracodawca lub przedsiębiorca zobowiązani są do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po 

zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania tj. przez 6 lub 12 

miesięcy.  

 

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50 plus w 2020 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli (w tym rotacja na stanowiskach) 10 

zakończyli 18 

podjęcie pracy po programie 16 

efektywność zatrudnieniowa 88,9% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 88,0 tys. zł 

 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (PFRON) 

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON w 2020 roku polegała na organizacji 

staży zawodowych. Na staże skierowano 4 osoby (w tym 3 kobiety). Urząd planował też przyznawać środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, dofinansowywać szkolenia i refundować koszty wyposażenia stanowisk 

pracy. Ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu nie wpłynęły wnioski o przyznanie środków na podjęcie 

działalności gospodarczej lub skierowanie na szkolenie. Został złożony jeden wniosek o refundację kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, ale pracodawca wycofał się z podpisania umowy w 

tym zakresie. 

 

Wsparcie przedsiębiorców i innych podmiotów w ramach Tarczy Antykryzysowej 

W roku 2020 działania Powiatowego Urzędu Pracy w dużej mierze koncentrowały się na udzielaniu pomocy 

przedsiębiorcom i innym uprawnionym podmiotom w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. W opisywanym roku 

w Powiatowym Urzędzie Pracy realizowane były następujące usługi: 

1) niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd), 

2) niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15 zzda); 

3) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych (art. 15zzc), 

4) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na 

ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb), 

5) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na 

ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze), 

6) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla 

kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o 

gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2), 

7) dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego 

przedsiębiorcy określonych branż (art. 15zze4) – realizację wsparcia rozpoczęto 19 grudnia 2020 r. 
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W celu sprawnej obsługi wniosków przyjęto szereg nowych rozwiązań organizacyjnych. Większość pracowników 

urzędu została zaangażowana do realizacji dodatkowych zadań. Wydłużono godziny pracy urzędu. W 

najbardziej intensywnym okresie składania wniosków przez przedsiębiorców praca odbywała się również w 

soboty. W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 13159 wniosków, z czego 8946 wniosków 

rozpatrzono pozytywnie. Łączna kwota wypłaconych dofinansowań wyniosła 55,8 mln zł. Do końca 2020 roku 

umorzono 7089 pożyczek. Za wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy 27 stycznia 

2021 roku otrzymał dyplom Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. 

 

Realizacja form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku. 

Forma wsparcia 

Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Wypłacone środki  

w tys. zł 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

od nich składak na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców (art. 15zzb) 

637 14 476,0 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

samozatrudnionych (art. 15zzc)  

978 5 282,4 

Niskooprocentowana pożyczka FP dla mikroprzedsiębiorców oraz dla 

organizacji pozarządowych (art 15zzd i 15zzda)  

7235 35 911,3 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych 

od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych 

oraz kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych (art. 15zze 

i art. 15zze2) 

12 95,7 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy z określonym PKD (art. 15zze4) 

84 Wypłaty realizowane 

są od 

stycznia 2021 r. 

Razem 8946 55 765,4 

 

Obsługa formalna 

W 2020 roku wydano 7260 decyzji administracyjnych i postanowień. Wpłynęły 32 odwołania.   

Do organu odwoławczego przesłano 22 odwołania w tym uchylono w całości i przekazano do ponownego 

rozpatrzenia 7 odwołań, utrzymano w mocy 12 odwołań, stwierdzono 1 nieważność decyzji Starosty Mińskiego, 

2 odwołania pozostawiono bez rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego. Po ponownej analizie akt przez 

Starostę, w imieniu którego na podstawie upoważnienia występuje Dyrektor lub zastępca Dyrektora Urzędu 

uwzględniono 10 odwołań. Głównymi przyczynami pozytywnego rozpatrzenia odwołań we własnym zakresie 

było dołączanie do odwołania umowy o pracę, innej pracy zarobkowej bądź zaświadczenia lekarskiego o 

czasowej niezdolności do pracy usprawiedliwiających niestawiennictwo w wyznaczonym terminie. Organ 

wydawał decyzje lub postanowienia między innymi w następujących obszarach: 

 uznanie lub odmowa uznania za osobę bezrobotną oraz utrata statusu osoby bezrobotnej lub osoby 

poszukującej pracy, 

 przyznanie, odmowa przyznania, wstrzymanie, wznowienie wypłaty oraz utrata lub pozbawienie prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego, 

 odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty lub umorzenie części albo całości nienależnie pobranego 

świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz innych świadczeń finansowanych  

z Funduszu Pracy, 

 obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie 

pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, 

 wszczęcia spraw, wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną.  

 

W 2020 roku poprzez moduł www.praca.gov.pl Oprogramowania SyriuszStd Powiatowy Urząd Pracy obsłużył 

1487 wniosków od osób rejestrujących się w PUP przez Internet.  

 

Zakres obsługi formalnej w 2020 roku obejmował ponadto: 

 rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym rejestrację z wykorzystaniem formularza 

elektronicznego); 

 wprowadzanie i modyfikację danych uzyskanych podczas rejestracji do systemu komputerowego; 

 prowadzenie rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy; 

http://www.praca.gov.pl/
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 naliczanie świadczeń bezrobotnym i poszukującym pracy; 

 obsługę osób ubiegających się o dodatek solidarnościowy w ZUS; 

 zgłaszanie osób bezrobotnych i członków ich rodzin do ubezpieczenia społecznego  

i zdrowotnego; 

 współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w celu zapewnienia bezrobotnym i ich rodzinom niezbędnego wsparcia; 

 udzielanie informacji, wyjaśnień dotyczących podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy w formie ustnej, udostępniania broszur, ulotek, biuletynów; 

 sporządzenie i dostarczenie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-

11); 

 wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. 

 

Zarządzanie środkami Funduszu Pracy, KFS i PFRON 

 

Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz na kształcenie ustawiczne 

pracowników i pracodawcy (KFS) 

 

Na koniec 2020 roku limit środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosił łącznie 80 925,6 tys. zł. Na główne formy aktywizacji 

zawodowej urząd dysponował limitem w wysokości 4518,7 tys. zł. Pozostała kwota (76 406,9 tys. zł) była 

przewidziana na zadania realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wydatki na aktywne programy rynku 

pracy (z wyłączeniem COVID-19) w 2020 roku wyniosły 4405,4 tys. zł. Największy udział w wydatkach miały 

środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (1774,3 tys. zł). Istotny udział w wydatkach 

na aktywizację miały ponadto środki przeznaczone na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowisk pracy (1319,5 tys. zł). Wydatki na wszystkie formy wsparcia realizowane przez PUP w ramach Tarczy 

Antykryzysowej wyniosły 55,8 mln zł. 

 

Wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Limit Wydatki 

w tys. zł 

1. Szkolenia 100,3 94,9 

2. Prace interwencyjne 248,1 247,5 

3. Roboty publiczne 90,3 81,3 

4. Staże zawodowe 752,8 738,8 

5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej 1798,4 1774,3 

6. Prace społecznie użyteczne 59,5 47,9 

7. Finansowanie studiów podyplomowych 1,5 0,9 

8. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 1345,0 1319,5 

9. Inne zadania (badania lek., opieka nad dzieckiem, przejazdy) 20,0 8,7 

10. Stypendium na kontynuowanie nauki 3,6 3,6 

11. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionych bezrobotnych powyżej 50 r.ż. 99,2 88,0 

Razem 4518,7 4405,4 

 

Na finansowanie szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 

roku wydatkowano 651 tys. zł. Największy udział w wydatkach KFS miało wsparcie zawodowego kształcenia 

ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (78,2%). 

Pozyskane w ramach KFS środki pozwoliły objąć wsparciem 40 pracodawców. Przeszkolonych zostało 308 

pracowników. 
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Monitoring wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. 

 
Limit (w tys. zł) Wydatkowanie (w tys. zł) 

Limit podstawowy 776,5 651,0 

 

Wielkość pracodawcy / forma prawna 
Liczba pracodawców 

objętych wsparciem KFS 

Liczba przeszkolonych 

pracowników 

Przedsiębiorca zatrudniający do 10 pracowników 15 44 

Przedsiębiorca  zatrudniający od 10 do 49 pracowników 8 50 

Przedsiębiorca zatrudniający powyżej 50 pracowników  6 76 

Jednostki sektora finansów publicznych 9 90 

Inni  2 48 

Razem 40 308 

 

Wydatkowanie środków KFS według priorytetów w 2020 r. 

Lit. Priorytet 
Wydatkowanie 

(w tys. zł) 

a Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej 

ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem 

5,8 

b Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 81,1 

c Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub 

województwie zawodach deficytowych 

509,1 

d Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem 

wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy 

0,0 

e Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju 

powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju 

3,0 

f Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar 

podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz 

szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego 

9,6 

g Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających 

status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych 

prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników 

Zakładów Aktywności Zawodowej 

0 

h Poza priorytetami 39,4 

i Promocja 3,0 

Razem 651,0 

 

Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych (PFRON) 

 

W opisywanym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na 

organizację staży zawodowych. Na zadanie to w 2020 roku wydatkowano 28 239 zł.  

 

Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 i 

2020 roku (PFRON). 

Wyszczególnienie 2019 rok (w tys. zł) 2020 rok (w tys. zł) 

Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych 6,7 0,0 

Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy osób niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (m.in. staże, 

szkolenia, prace interwencyjne) 

13,7 28,2 

Koszty wyposażenia stanowisk pracy 90,0 0,0 

Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej 45,2 0,0 

Ogółem 155,6 28,2 

 

Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych 

W 2020 roku wydatki na zasiłki dla bezrobotnych wyniosły 5517,2 tys. zł i były wyższe od wydatków 

poniesionych w 2019 r. o 973,4 tys. zł. Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosiła na koniec 

2020 r. 1200,00 zł przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku oraz 942,30 zł w okresie kolejnych dni 

posiadania prawa do zasiłku. W przypadku, gdy osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub 
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inną pracę  zarobkową, mogła się ubiegać o dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50% zasiłku, o którym 

mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez połowę okresu, w jakim 

przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. Dodatki aktywizacyjne w 2020 roku przyznawano w kwocie nie 

przekraczającej 420 zł miesięcznie.  

 

Pasywne wydatki Funduszu Pracy w 2019 i 2020 roku. 

Wyszczególnienie 
2019 rok 

(w tys. zł) 

2020 rok 

(w tys. zł) 

Wzrost (+) / spadek (-) 

w porównaniu do 2019 roku 

Zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami 

w tym: 
4543,8 5517,2 +973,4 

 podstawowe 1476,6 1783,9 +307,3 

 obniżone 661,5 843,2 +181,7 

 podwyższone 1420,0 1748,1 +328,1 

 składki na ubezpieczenia społeczne 985,7 1142,0 +156,3 

Dodatki aktywizacyjne 211,9 159,9 -52 

 

 

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim 

(III)” 

Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku zakończył realizację projektu pt. „Aktywizacja osób  

w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, 

Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP. W latach 2019 – 2020 PUP objął 

wsparciem 177 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, należących do co najmniej jednej z grup 

defaworyzowanych:  

 osób w wieku 50 lat i więcej, 

 osób z niepełnosprawnościami,  

 osób długotrwale bezrobotnych,  

 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,  

 kobiet;  

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia. 

 

W ramach projektu wsparciem obejmowani byli ponadto przedsiębiorcy i pracownicy korzystający z Tarczy 

Antykryzysowej.   

 

W 2019 roku w projekcie zrealizowano następujące formy wsparcia: 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 36 osób, 

 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 22 osób (w tym rotacja), 

 indywidualne szkolenia zawodowe dla 1 osoby. 

 

W 2020 roku w projekcie zrealizowano następujące formy wsparcia: 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 46 osób, 

 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 34 osoby, 

 indywidualne szkolenia zawodowe dla 3 osoby, 

 staże zawodowe – 35 osób, 

 Instrumenty dofinansowania COVID-19 – 195 osób. 

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 420 263,04 zł, a wartość unijnego dofinansowania  

to 2 736 210,43 zł. 
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Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” 

Powiatowy Urząd Pracy 1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2022 roku. 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających 

bez pracy w powiecie mińskim. Projekt adresowany jest do 395 osób młodych w wieku 18-29 lat, bez pracy, 

zarejestrowanych w PUP w Mińsku Mazowieckim jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią 

osoby, które nie uczestniczyły w kształceniu i  szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby  

z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Ponadto, pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje 

osobom niepełnosprawnym oraz osobom długotrwale bezrobotnym. W ramach projektu wsparciem są też 

obejmowani przedsiębiorcy i pracownicy korzystający z Tarczy Antykryzysowej. 

 

W 2020 roku w ramach projektu zostały zrealizowane następujące formy wsparcia: 

a) indywidualne szkolenia zawodowe dla 6 osób; 

b) staże zawodowe dla 54 osób; 

c) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 35 osób; 

d) wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 24 osób; 

e) instrumenty dofinansowania COVID-19 – 701 osób. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 7 802 931,20 zł. 

 

Projekt „Postaw na siebie” - partnerstwo 

Powiatowy Urząd Pracy jest partnerem w projekcie pt. „Postaw na siebie”. Liderem projektu jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX, Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno – 

zawodowego 48 osób będących w pieczy zastępczej lub opuszczających tą pieczę. Projekt przewiduje 

kompleksowe wsparcie uczestników w zakresie zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego oraz poprawę 

ich sytuacji społeczno – zawodowej. Cel główny oraz cele szczegółowe zostaną osiągnięte m.in. poprzez trening 

kompetencji społecznych, kursy zawodowe, działania integracyjne. Projekt realizowany jest od 01.07.2019 r. do 

30.06.2022 roku. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jako partnera w projekcie jest udzielanie doradztwa 

zawodowego dla uczestników projektu. Wartość projektu ogółem stanowi 672 tys. zł, z czego wkład UE wynosi 

537,6 tys. zł. 

 

Projekt „Szansa na lepsze jutro” - partnerstwo 

Powiatowy Urząd Pracy był partnerem w projekcie pn. „Szansa na lepsze jutro”. Liderem projektu była Gmina 

Halinów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie). Projekt zrealizowano  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś 

priorytetowa IX, Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

Celem głównym projektu była integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

ukierunkowaną na aktywizację społeczno-zawodową ze szczególnym uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnościami oraz osób korzystających z programu PO PŻ. Projekt miał na celu wzmocnienie 

kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywizacji zawodowej, poprzez zindywidualizowane 

wsparcie psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości 

szkolenia. Powiatowy Urząd Pracy w ramach usług poradnictwa zawodowego udzielił wsparcia 14 uczestnikom 

projektu. Realizacja projektu odbywała się w 2020 roku, a jego całkowita wartość wynosiła 176 tys. zł. 
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Współpraca z samorządami lub innymi podmiotami, organizacja własnych przedsięwzięć 

 

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z samorządami lub innymi podmiotami polegała między innymi na 

organizacji prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, staży, robót publicznych i dofinansowaniu 

kształcenia ustawicznego pracowników w ramach KFS. Urząd wspierał też jednostki samorządowe poprzez 

pośrednictwo pracy (upowszechnianie ofert pracy). Współpraca dotyczyła ponadto wymiany informacji o 

usługach, udostępniania danych statystycznych o bezrobociu na terenie poszczególnych gmin, wspólnej 

realizacji projektów unijnych. 

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy 23 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie konsultacyjno – doradcze 

z przedstawicielami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Urząd zaprosił na nie 

pracodawców, którzy zatrudniają lub planują zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Spotkanie 

zorganizowano w ramach projektu „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami 

społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”. 

 

Z inicjatywy Starosty Mińskiego przy udziale Dyrektora Urzędu oraz Kierowników Działów: Rynku Pracy i 

Centrum Aktywizacji Zawodowej zorganizowano 6 wideokonferencji podczas których omawiane były wnioski, 

zasady oraz najczęściej popełniane błędy przez przedsiębiorców ubiegających się o pomoc w ramach Tarczy 

antykryzysowej. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zadowoleniem i aprobatą ze strony Ministerstwa. Relacje z 

wideokonferencji dostępne są na stronie internetowej Urzędu. Podczas wideokonferencji przedsiębiorcy mieli 

możliwość zadawania pytań a pracownicy Urzędu odpowiadali na nie. 

 

Wideokonferencja dla przedsiębiorców w dniu 27 kwietnia 2020 r.  
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Tarnobrzeski Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu zorganizował w dniu 7 lutego br.  

w Baranowie Sandomierskim spotkanie przedstawicieli samorządów z terenów 35 powiatów obszaru TSSE Euro 

– Park WISŁOSAN. Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim reprezentowała Pani Anna Laskowska 

pełniąca wówczas obowiązki Kierownika Działu Rynku Pracy, a obecnie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. 

Obszar TSSE zlokalizowany aktualnie w trzech województwach – podkarpackim, mazowieckim i lubelskim 

obejmuje łącznie 272 gminy, na terenie których przedsiębiorcy mogą uzyskać od TSSE decyzje o wsparciu ich 

działalności w ramach pomocy publicznej. Dlatego właśnie głównymi tematami spotkania, prezentacji i 

wystąpień przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Urzędów 

Marszałkowskich oraz lokalnych samorządów była problematyka zbudowania skutecznej drogi przekazu 

informacji kierowanych do przedsiębiorców o zwolnieniach podatkowych, ulgach i przywilejach możliwych do 

uzyskania w ramach programów tarnobrzeskiej strefy oraz jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy 

spotkania wzięli również udział w warsztatach szkoleniowych na temat zachęt inwestycyjnych stosowanych w 

Polskiej Strefie Inwestycji. 

 

 

Uchwały Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Mińskiego  

Uchwały Rady Powiatu Mińskiego 

 

1) Uchwała Nr XII/148/20 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim 

(IV) w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

Rada Powiatu Mińskiego wyraziła zgodę na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 

projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego”, tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim 

(IV)”.  

 

Powiatowy Urząd Pracy 1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończy się 31 

grudnia 2022 roku. 

Głównym celem projektu to zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 

pozostających bez pracy w powiecie mińskim. 

Projekt adresowany jest do 395 osób młodych w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowanych w PUP w 

Mińsku Mazowieckim jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie 

uczestniczyły w kształceniu i  szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 

przyjętą w PO WER 2014-2020. Ponadto, pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom 

niepełnosprawnym oraz osobom długotrwale bezrobotnym. W ramach projektu wsparciem są też 

obejmowani przedsiębiorcy i pracownicy korzystający z Tarczy Antykryzysowej. 

W 2020 roku w ramach projektu zostały zrealizowane następujące formy wsparcia: 

a) indywidualne szkolenia zawodowe dla 6 osób; 

b) staże zawodowe dla 54 osób; 

c) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 35 osób; 

d) wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 24 osób; 

e) instrumenty dofinansowania COVID-19 – 701 osób. 

W 2021 roku w ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia: 

a) indywidualne szkolenia zawodowe dla 9 osób, 

b) staże zawodowe dla 70 osób, 

c) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 41 osób, 
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d) wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 27 osób. 

W 2022 roku w ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia: 

a) indywidualne szkolenia zawodowe dla 8 osób, 

b) staże zawodowe dla 60 osób, 

c) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 35 osób; 

d) wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 26 osób. 

Całkowita wartość projektu wynosi 7 802 931,20 zł. 

 
2) Uchwała Nr XII/160/20 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 

 

Rada Powiatu Mińskiego uznała za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Mińsku Mazowieckim. Skarga dotyczyła przywrócenia statusu osoby bezrobotnej. Po uzupełnieniu 

wymaganej dokumentacji lekarskiej przez osobę skarżącą możliwe było przywrócenie statusu bezrobotnego 

osobie, która wniosła skargę. Uchwałę przekazano osobie skarżącej. 

 

Uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego 

 

1) Uchwała Nr 370/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

Pani Grażyna Borowiec - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim została upoważniona 

do podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś 

Priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego”, tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie mińskim (IV)”.  

 

Powiatowy Urząd Pracy 1 stycznia 2020 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób 

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu zakończy się 31 

grudnia 2022 roku. 

 

2) Uchwała Nr 371/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

Kierownikowi Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

Pani Anna Laskowska – Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 

została upoważniona do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I 

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego”, tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie mińskim (IV)”.  

  

3) Uchwała Nr 379/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 
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Pani Ewa Piotrkowicz – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim została 

upoważniona do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I „Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 

rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego”, tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim 

(IV)”.   

4) Uchwała Nr 417/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 

 

Pani Anna Laskowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim została upoważniona 

do składania w imieniu Powiatu Mińskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim. Zakres upoważnienia obejmuje: 

1) gospodarowanie środkami finansowymi, w tym zaciąganie zobowiązań pieniężnych  

do wysokości kwot wydatków w zatwierdzonym planie finansowym jednostki; 

2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem będącym w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

5) Uchwała Nr 418/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 
 

Pani Anna Laskowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim została upoważniona 

do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć jednostki ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr X/115/19 

Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mińskiego na lata 2020 – 2026 ze zm. do wysokości przewidzianych dla nich limitów, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy 2020 do wysokości 600.000 zł. 

 

6) Uchwała Nr 419/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

Na mocy Uchwały Nr 419/20 Pani Anna Laskowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Mińsku Mazowieckim została upoważniona do podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 

1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, tytuł 

projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)”.  

 

Na mocy ww. uchwały straciła moc uchwała nr 370/20 Zarządu Powiatu Mińskiego  

z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy 

w Mińsku Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020. 

  

7) Uchwała Nr 420/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do podpisania wniosku, umowy i realizacji 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 
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Pani Anna Laskowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim została upoważniona 

do podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych przez PUP, tytuł projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy 

w powiecie mińskim (III)”.  

 

Na mocy ww. uchwały straciła moc uchwała nr 30/18 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do 

podpisania wniosku, umowy i realizacji projektu współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w 2020 roku zakończył realizację projektu pt. „Aktywizacja osób  

w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój 

rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.  

 

8) Uchwała Nr 428/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia Kierownikowi Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do 

realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

 

Pani Hanna Listopad – Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 

została upoważniona do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś Priorytetowa I 

„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego”, tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie mińskim (IV)”.  

  

Na mocy ww. uchwały straciła moc uchwała nr 371/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 11 maja 2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku 

Mazowieckim do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

  

9) Uchwała Nr 429/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia Kierownikowi Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do 

realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 

 

Pani Hanna Listopad – Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 

została upoważniona do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

przez PUP, tytuł projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

mińskim (III)”.  

 

Na mocy ww. uchwały straciła moc uchwała nr 199/19 Zarządu Powiatu Mińskiego  

z dnia 9 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Rynku Pracy 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim do realizacji projektu współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 
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10) Uchwała Nr 539/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim 

 

Pani Anna Laskowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim została upoważniona 

do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć jednostki ujętych w załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/208/20 

Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Mińskiego na lata 2021 – 2026 do wysokości przewidzianych dla nich limitów, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 

budżetowy 2021 do wysokości 600.000 zł. 

 

Na mocy ww. uchwały utraciła moc uchwała Nr 418/20 Zarządu Powiatu Mińskiego  

z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  

w Mińsku Mazowieckim. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  
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7. 5 KULTURA I SPORT 

 

 

 

Kultura 

 

 

Podstawowe zadania Powiatu w zakresie kultury obejmują, m.in. wspieranie, upowszechnianie i promocję 

twórczości oraz edukacji kulturalnej, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych, jak również ochronę 

dziedzictwa kultury.  

 

Samorząd Powiatu Mińskiego nie prowadzi własnych instytucji kultury, zadania w zakresie prowadzenia 

biblioteki powiatowej zostały zlecone Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, której w 2020 r. 

przekazano środki w  wysokości   57.000,00  zł. 

 

Powiat Miński jest organizatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym. 

W minionym roku zorganizowano „Miński Orszak Trzech Króli”, „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych” we współpracy z Fundacją Dziękujemy za Wolność z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, I Mazowiecki 

Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2020” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie, 

„XIV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej KULTUROMANIAK 2020” i Powiatowy Przegląd Patriotyczny 

„Tu wszędzie jest moja ojczyzna” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury im. H. Wielobyckiej  w Mrozach 

oraz Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim. Natomiast ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną 

Covid-19 większość planowanych wydarzeń została odwołana.  

 

 

 
Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim 
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I Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2020” 

 

 
 

XIV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej KULTUROMANIAK 2020” 
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Nagroda Powiatu Mińskiego „LAURA” przyznawana jest od 2002 roku osobom, instytucjom bądź organizacjom 

pozarządowym, które poprzez swoje indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, gospodarcze i społeczne 

w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu mińskiego. Nagroda przyznawana jest 

corocznie w  następujących dziedzinach:  nauka i oświata, kultura i sztuka, sport, działalność społeczna na rzecz 

wspólnoty powiatowej, rolnictwo i ochrona środowiska. W 2020 r. obyła się XIX edycja tej nagrody, jednak ze 

względu na sytuację epidemiczną w Polsce oficjale ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zostało przeniesione 

na 2021 r.                                                                                                      

 

W październiku Powiat Miński we współpracy z wszystkimi samorządami z naszego terenu przystąpił 

do konkursu pt. „Stolica Kultury Mazowsza”, który został ogłoszony przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. Przedstawiona przez Powiat oferta kulturalna została wysoko oceniona przez Komisję 

Konkursową, w opinii której wniosek reprezentował bogaty i różnorodny charakter z dwoma ważnymi 

jubileuszami – 600. rocznicą nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki oraz 400. rocznicą nadania praw 

miejskich dla Cegłowa. Wysokość przyznanej  dotacji wyniosła 100 000 zł. Udział w projekcie zadeklarowały 

wszystkie gminy z terenu powiatu mińskiego, do harmonogramu zgłoszono ponad 40 imprez, w tym 

5 organizowanych przez Powiat Miński – Gala Powiatu Mińskiego, Dni Powiatu Mińskiego, Narodowe Czytanie 

w powiecie mińskim, Powiatowe Forum Kultury, Gala Podsumowująca  „Powiat Miński Stolicą Kultury Mazowsza” 

w 2021 r.  

 

W zakresie działań Powiatu jest organizacja uroczystości patriotycznych, służących nie tylko integracji środowisk 

kombatanckich, ale pośrednio także edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wizerunku 

Powiatu Mińskiego jako samorządu dbającego o pamięć historyczną. W 2020 r.  zorganizowano z zachowaniem 

reżimu sanitarnego powiatowe obchody rocznicy wybuchu oraz zakończenia II wojny światowej oraz 

współpracowano przy organizacji 81 rocznicy bitwy pod Kałuszynem.   

 

 
 

Obchody 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej 
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Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej  

 
 

Zarząd Powiatu corocznie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na: 

- wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w tym organizacja koncertów, przeglądów i 

festiwali muzycznych, 

- organizację imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw artystycznych  

w powiecie mińskim, 

- wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię powiatu mińskiego,  

- wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości 

obywatelskiej w tym zakresie, 

- działania wspomagające artystów amatorów (amatorskie zespoły artystyczne) reprezentujących powiat 

miński w przeglądach, festiwalach, konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, 

międzynarodowym. 

 

W wyniku przeprowadzonych konkursów w 2020 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację 12 zadań 

w powyższym zakresie i przyznano dotację na łączną kwotę 101 600 zł. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia 

z powodu koronawirusa, większa część organizacji zrezygnowała z realizacji tych zadań.  

Ostatecznie zostały zrealizowane następujące zadania publiczne: 

- „Powiatowy Przegląd Muzyki Polskiej” – Fundacja „Czas Sztuki” w Dębowcach  

(dotacja 11.000,00 zł), 

- „Tajemnica Księgi – Powiatowy XII Dzień Kultury Żydowskiej z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur” 

– Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie (dotacja 8, 000,00 zł), 

- Wydanie śpiewnika w formie książkowej pt. „Śpiewnik wschodniomazowiecki” – Fundacja Magiczne 

Kąty w Kątach Goździejewskich II (dotacja 5.000,00 zł), 

- „Korowód Smaków Ziemi Mińskiej” – Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej  

w Julianowie (dotacja 13.000,00 zł). 
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Powiatowy Przegląd Muzyki Polskiej – koncert w Mrozach 

 

 
 

Powiatowy Przegląd Muzyki Polskiej – koncert w Jeruzalu 
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Tajemnica Księgi – Powiatowy XII Dzień Kultury Żydowskiej z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur 

 
Korowód Smaków Ziemi Mińskiej 

 
Zadania z zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego realizowane są w ramach programu opieki nad zabytkami 

w powiecie mińskim, którego priorytetowym celem jest utrwalanie dziedzictwa kulturowego w celu budowania 

tożsamości regionalnej, rozwoju gospodarczego oraz promocji turystycznej powiatu mińskiego. Zadania 

te w 2020 r. realizowano na podstawie następujących uchwał: 

 

Uchwały Zarządu Powiatu: 

1) Uchwała Nr 341 /20 Zarządu Powiatu Mińskiego z 2 marca dnia  2020 r.  w sprawie powołania komisji 

do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

2) Uchwała Nr 427 /20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji  

z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
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Uchwały Rady Powiatu: 

1) Uchwała Nr XII/150 /20 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

ze środków budżetu Powiatu Mińskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

2) Uchwała Nr XIV/188 /20 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

ze środków budżetu Powiatu Mińskiego w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

Szczegółowa informacja o realizacji zadań w tym zakresie dostępna jest w dziale 8 raportu: "Realizacja 

powiatowych strategii, planów i programów"  

 

Sport  
 

Powiat miński od 2003 r. przyznaje wyróżnienia i nagrody sportowe zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom, zasłużonym 

w osiąganiu tych wyników. Są wśród nich mistrzowie Polski w różnych dyscyplinach sportu.  

 

W 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego przyznał 32 nagrody sportowe i przekazał środki finansowe w łącznej 

wysokości 10 000 zł. Zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym, są przyznawane stypendia sportowe. W 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego 

przyznał 31 zawodnikom stypendia sportowe w łącznej wysokości 10 000 zł. Na nagrody, wyróżnienia oraz 

stypendia sportowe Powiat Miński przeznacza corocznie kwotę 20 000 zł. Działania te zrealizowano na 

podstawie następujących uchwał Zarządu Powiatu:  

 uchwała Nr 322/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania 

stypendiów sportowych dla zawodników 

 uchwała Nr 518/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania nagród 

sportowych dla zawodników i trenerów 

 

Do zadań Starosty należy prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów 

sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 

gospodarczej. Na terenie powiatu funkcjonuje: 39 UKS-ów oraz 45 klubów sportowych działających w formie 

stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta sprawuje 

również nadzór nad 15 stowarzyszeniami kultury fizycznej wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Zarząd Powiatu corocznie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, w tym na: 

- organizację powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

- organizację imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych dyscyplinach, 

- wspieranie udziału sportowców reprezentujących powiat miński w zawodach sportowych  

o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym. 

 

W wyniku przeprowadzonych konkursów w 2020 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację 9 zadań 

publicznych w powyższym zakresie i przyznano dotację na kwotę 118.640,00 zł.  

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia z powodu koronawirusa, większa część organizacji zrezygnowała z 

realizacji tych zadań. Ostatecznie zrealizowane zostały następujące zadania publiczne: 

 

-  „III Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu - Jitsu dla dzieci i młodzieży” – Miński Klub Sportowy MMA 

TEAM w Mińsku Mazowieckim (dotacja 7 000 zł),  

-  „W Ogrodzie Barw i Dźwięków. III Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders” – Stowarzyszenie 

Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie (dotacja 12 000 zł). 
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Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu - Jitsu dla dzieci i młodzieży 

 
 

W Ogrodzie Barw i Dźwięków. III Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders 
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 7.6 DROGI POWIATOWE  

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, występując jako inwestor, zrealizował w 2020 r. następujące 

zadania z zakresu przebudowy dróg, budowy chodników, wykonania remontów dróg przy użyciu mieszanki 

mineralno-bitumicznej, przebudowy obiektów inżynierskich oraz robót bieżącego utrzymania: 

1. ZREALIZOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 R. 

 

L.P. 
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO 

WARTOŚĆ ZADANIA (ZŁ) 

 ROBOTY BUDOWLANE (NADZÓR-USŁUGI)  

RAZEM 

DOFINANSOWANIE 

ZADANIA (ZŁ) 

TERMIN 

REALIZACJI 

 

PRZEBUDOWA DRÓG 

 

1 

Przebudowa drogi 2232W 

Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn 

od km 0+135 do km 0+884, 

dł. 749mb                                                                                                                 

Zadanie 2019/2020 

2019/2020 

- 
03.07.2019 

20.01.2020 

1 314 821,83 

11 000,00 

1 325 821,83 

2020 

665 054,83 

5 563,00 

670 617,83 

2 

Przebudowa drogi 2214W 

Stanisławów-Mlęcin-Kamionka 

od km 2+013,72 do km 

2+994,12, dł. 980,40mb                                                   

(nawierzchnia 980m, chodnik 

980m)                                                                                                                         

Zadanie 2019/2020 

2019/2020 FDS 

15.10.2019 

13.03.2020 

2 096 276,09 2019 

16 000,00 798 405,74 

2 112 276,09 2020 

2020 891 414,26 

1 105 918,92 

 
8 350,00   

1 114 268,92 

   

3 

Przebudowa drogi 2246W 

Stara Wieś-Wólka Dłużewska-

Parysów w msc. Siennica od 

km 0+012 do km 0+376, dł. 

364mb                                                                                                     

(nawierzchnia-warstwa 

wiążąca 364m)                                                                                            

Zadanie 2020/2021 

2020/2021 2020 

05.10.2020 

30.11.2020 

834 593,11 UG Siennica 

6 200,00 250 000,00 

840 793,11   

2020   

566 914,96   

4 225,00   

571 139,96   

4 

Przebudowa drogi powiatowej 

2212W Jędrzejów-Jakubów-

Dobre w msc. Nowy Jędrzejów 

od km 0+045 do km 0+240, 

dł. 195mb (nawierzchnia 

195m, chodnik 195m)                        

316 174,43 UG Jakubów 

14.09.2020 

30.09.2020 

2 575,00 50 000,00 

318 749,43   
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5 

Przebudowa drogi 2222W 

Dębe Wielkie-Chrośla-

Jędrzejnik-Kędzierak od km 

10+300 do km 11+017, dł. 

717mb                                    

(nawierzchnia 717m)      

740 937,82 UG Mińsk 

15.05.2020 

29.06.2020 

5 000,00 200 000,00 

745 937,82   

6 

Przebudowa drogi powiatowej 

2203W Wielgolas Brzeziński-

Desno-Chobot-Kąty 

Goździejewskie Drugie-

(gr.powiatu) na odcinku od km 

2+690 do km 3+020 wraz z 

odwodnieniem, dł. 330mb                                                                                            

(nawierzchnia 330m, chodnik 

330m)                                                                                                  

Aktualizacja kosztów UM Halinów 

22.06.2020 

24.08.2020 

1 230,00 199 999,83 

376 669,73   

2 900,00   

19 199,93   

399 999,66 

   

7 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2241W Posiadały-Kiczki-

Wężyczyn-Jeruzal od km 

6+855                   do km 

7+586, dł. 731mb                             

(nawierzchnia 731m)      

482 320,39 

FOGR 

15.07.2020 

28.07.2020 

241 160,00 

8 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2202W Stary Konik-Chobot 

odc. od km 3+727 do km 

4+412                                  

(nawierzchnia 685m, chodnik 

685m)      

868 818,99 FDS  

07.09.2020 

07.12.2020 

4 885,00 611 592,79 

873 703,99 

  

9 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2206W Dobre-Kąty 

Borucza-Krawcowizna, odc. od 

km 3+664 do km 7+638, dł. 3 

974mb  (nawierzchnia-

warstwa wiążąca 2700m)                                                                                                          

Zadanie 2020/2021 

2020/2021 FDS  

31.10.2020 

30.11.2020 

3 552 130,94 2 855 304,75 

17 000,00 2020 

3 569 130,94 1 370 546,40 

2020   

1 705 023,00   

8 160,00   

1 713 183,00   

10 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2230W Mińsk Mazowiecki-

Cegłów-Mrozy od km 10+620 

do km 11+469, dł. 849mb 

(nawierzchnia-warstwa 

wiążąca 725m)                                                                                    

Zadanie 2020/2021 

2020/2021 FDS  

22.09.2020 

30.11.2020 

2 777 390,70 1 950 333,49 

8 800,00 2020 

2 786 190,70 1 072 683,40 

2020   

1 527 564,86   

4 840,00   

1 532 404,86   

11 

Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2247W Kałuszyn-gr. 

powiatu na odcinku od km 

0+770 do km 2+735, dł. 

1965mb   (nawierzchnia-

warstwa wiążąca 700m)                                                        

Zadanie 2020/2021 

2020/2021 RFIL 

23.11.2020 

2 342 596,32 2 354 596,32 

12 000,00 2020 

2 354 596,32 563 159,27 

2020   

560 279,27   

2 880,00   

563 159,27   
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12 

Przebudowa drogi powiatowej 

2231W Latowicz-Mrozy-

Kałuszyn od km 9+800 do km 

10+485, dł. 685mb                                                                    

Zadanie 2020/2021 

2020/2021 RFIL 

  

759 232,01 763 376,01 

4 144,00 2020 

763 376,01 0,00 

2020   

0,00   

 

 

Przebudowa drogi nr 2232W Latowicz - Dąbrówka - Wężyczyn (Latowicz) 

Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka (Mlęcin) 
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Przebudowa drogi nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów (Siennica) 

 

Przebudowa drogi nr 2212W Jędrzejów - Jakubów - Dobre (Nowy Jędrzejów) 
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Przebudowa drogi nr 2222W Dębe Wielkie - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak 

 

Przebudowa drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot 
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Przebudowa drogi nr 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn - Jeruzal (Waliska) 

 

Przebudowa drogi nr 2202W Stary Konik - Chobot (Kazimierów) 
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Przebudowa drogi nr 2206W Dobre - Kąty Borucza - Krawcowizna (Kąty Borucza) 

 

Przebudowa drogi nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy (Mienia) 
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Przebudowa drogi nr 2247W Kałuszyn - do granicy powiatu 

 

BUDOWA CHODNIKÓW 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Wartość zadania (zł) 

 roboty budowlane  

(nadzór-usługi)  

RAZEM 

Dofinansowanie 

zadania (zł) 

Termin realizacji  

13 

Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-

Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 

2+439 do km 2+764, dł. 325mb 

Aktual.koszt. UG Siennica 

22.06.2020 

24.08.2020 

1 968,00   

256 590,63 130 329,00 

2 100,00   

260 658,63   

14 

Przebudowa drogi powiatowej 2246W Stara 

Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów polegająca na 

budowie chodnika od km 6+905 do km 7+010, 

dł. 105mb 

60 467,78   
01.07.2020 

25.08.2020 
1 285,00 - 

61 752,78   
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Budowa chodnika przy drodze nr  2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew (Zglechów) 

 

Budowa chodnika przy drodze nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów (Starogród) 
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PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Wartość zadania (zł) 

 roboty budowlane  

(nadzór-usługi)  

RAZEM 

 

Dofinansowanie 

zadania (zł) 

Termin 

realizacji  

15 

Rozbiórka i budowa mostu w msc. 

Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej 

nr 2254W Groszki Stare-Skruda-

Grodzisk w km 4+450 z dojazdami                                                                                               

(dojazdy 235m) 

2 273 249,10 Subwencja 
23.07.2020 

11.12.2020 39 975,00 1 144 791,00 

2 313 224,10   

16 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

na przebudowę drogi powiatowej nr 

2277W ul. Budowlana w Mińsku Maz. i 

budowę kładki dla ciągu pieszo-

rowerowego przez rzekę Srebrna 

Zadanie 2019/2020 

2019/2020 

- 
08.05.2019 

31.07.2020 

1 900,00 

728 353,28 

22 140,00 

752 393,28 

2019 

PFU 

1 900,00 

2020 

728 353,28 

22 140,00 

750 493,28 

 

 

 

Most w Gołębiówce na drodze nr 2254W 
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Kładka przez rzekę Srebrna (Mińsk Mazowiecki) na drodze nr  2277W 

 

INŻYNIERIA RUCHU 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

Wartość zadania (zł) 

 roboty budowlane  

(nadzór-usługi)  

RAZEM 

Dofinansowanie 

zadania (zł) 

Termin realizacji  

17 

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2286W ul. 

Mickiewicza i 2230W ul. Dąbrówki i drogi 

gminnej w Mińsku Mazowieckim (projektuj i 

buduj)  

Zadanie 2019/2020 

2019/2020 

- 
14.11.2019 

26.08.2020 

2 000,00 

341 940,00 

9 840,00 

353 780,00 

2019 

PFU 

2 000,00 

2020 

341 940,00 

9 840,00 

351 780,00 
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Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2286W ul. Mickiewicza i 2230W ul. Dąbrówki  

z drogą gminną w Mińsku Mazowieckim 

 

 

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 

 

Wartość zadania (zł) 

 roboty budowlane  

(nadzór-usługi)  

RAZEM 

 

Dofinansowanie 

zadania (zł) 

Termin realizacji  

18 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 2221W Dębe 

Wielkie-Górki-Poręby wraz z budową chodnika 

od km 3+217 do km 3+871 

26 600,00 - 
02.09.2020 

03.12.2020 

19 

Wykonanie aktualizacji dokumentacji 

projektowej na rozbudowę drogi nr 2230W 

Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 11+977 

do km 14+035 

165 435,00 - 
06.05.2020 

30.11.2020 

20 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi nr 2246W Stara Wieś-Wólka 

Dłużewska-Parysów od km 0+376 do km 2+190 

46 000,00 - 
16.04.2020 

30.11.2020 

21 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

rozbudowę drogi powiatowej 2219W Arynów-

Cyganka-Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński-

Kąty Goździejewskie Drugie) od km 7+010 do 

km 8+100  

70 602,00 - 
04.03.2020 

04.12.2020 

22 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej 2219W Arynów-

Cyganka-Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński-

Kąty Goździejewskie Drugie) polegającą na 

budowie chodnika od km 3+485 do km 4+131 

 

 

29 766,00 - 
18.08.2020 

04.12.2020 
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23 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

rozbudowę drogi powiatowej nr 2231W 

Latowicz-Mrozy-Kałuszyn w msc. Mrozy 

polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu 

rondo w km 16+120 

Zadanie 2020/2021 

2020/2021 

- 
10.03.2020                

- 

98 953,50 

2020 

0,00 

24 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

rozbudowę drogi powiatowej nr 2241W 

Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal polegającą na 

rozbiórce i budowie obiektu mostowego w km 

2+750 wraz z dojazdami 

86 100,00 - 
06.05.2020 

30.11.2020 

25 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

rozbudowę drogi powiatowej 2222W ul. 

Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim 

109 470,00 
UM Mińsk Maz.                           

20 000  

04.03.2020 

26.11.2020 

26 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 2241W 

Posiadały Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 5+955 

do km 6+855 

 

14 900,00 - 
10.08.2020 

30.11.2020 

27 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej 2218W Dębe 

Wielkie-Helenów polegającą na budowie 

chodnika od km 7+630 do km 8+130 w msc. 

Pustelnik wraz z odwodnieniem  

Zadanie 2020/2021 

2020/2021 

- 
12.10.2020                   

- 

18 600,00 

2020 

0,00 

 

 

 

 PODSUMOWANIE ZADAŃ 

INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH  

W 2020 R.  

WARTOŚĆ (ZŁ)  
DŁUGOŚĆ (M) 

/ ILOŚĆ (SZT.) 

DOFINANSOWANIE 

(ZŁ) 

Razem przebudowa dróg: 8 985 485,13 

nawierzchnia:             

2 907 m 

chodniki:          

2 190 m 

5 450 555,95 

Razem budowa chodników: 322 411,41 430 m 130 329,00 

Razem przebudowa obiektów inżynierskich: 3 063 717,38 2 szt. 1 144 791,00 

Razem inżynieria ruchu: 351 780,00 1 szt. - 

Razem wykonanie dokumentacji projektowych: 548 873,00 10 szt. 20 000,00 

Razem zadania inwestycyjne: 
13 272 266,92 - 6 745 675,95 

 

2. ODNOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W ZAKRESIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH W 2020 R.  
 

L.P. NUMER DROGI, PRZEBIEG 
ZAKRES RZECZOWY 

(MB) 

WARTOŚĆ ZADANIA  

(ZŁ) 

1 droga nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska 130 37 339,00 

2 droga nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów 650 177 366,62 
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3 droga nr 2237W Borówek - Budy Wielgoleskie 980 258 325,22 

4 droga nr 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn - Jeruzal 980 254 009,89 

5 droga nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny 910 247 952,88 

6 droga nr 2256W Wola Rafałowska -Guzew - Mała Wieś – Kuflew 690 188 226,05 

7 droga nr 2250W Kałuszyn - Przytoka - Jakubów 690 188 226,05 

8 droga nr 2251W Kałuszyn - Milew - Falbogi 450 123 069,50 

9 droga nr 2208W Radoszyna - Drop - Nojszew 980 144 986,38 

10 droga nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby 330 90 291,23 

11 
droga nr 2219W Arynów - Cyganka - Cięciwa do drogi (Wielgolas 

Brzeziński - Kąty Goździejewskie Drugie) 
460 125 583,38 

12 
droga nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi 

(Stanisławów - Mlęcin - Kamionka) 
600 163 591,36 

13 droga nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka 300 82 145,68 

14 droga nr 2707W Duchnów - Kąck - Wielgolas Duchnowski 650 191 476,69 

15 droga nr 4333W Ołdakowizna - Stanisławów 550 162 126,43 

Ogółem: 9 350 2 434 716,36 

 

 

3. GŁÓWNE ZADANIA ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG W 2020 R. 
 
 

L.P. 
RODZAJ ROBÓT JEDN. ILOŚĆ ROBÓT 

WYDATKI  

NA MATERIAŁY 

I SPRZĘT (ZŁ) 

1 
Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-bitumiczną na 

gorąco 
m2 520,00 24 978,90 

2 Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno m2 784,50 12 543,54 

3 Remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją m2 6 985,00 216 238,23 

4 Remont cząstkowy nawierzchni destruktem m2 1 140,00 4 649,40 

5 Remont cząstkowy nawierzchni gruzem m2 3 270,00 8 534,97 

6 Remont cząstkowy nawierzchni żwirem i tłuczniem m2 20 875,00 30 684,27 
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7 Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych km 48,06 91 416,85 

8 
Wzmocnienie, profilowanie, ścinka, uporządkowanie poboczy i 

przekopanie rowków poprzecznych w poboczach 
km 22,88 139 799,79 

9 Renowacja, kopanie nowych rowów km 22,37 155 210,01 

10 Naprawa i wykonanie przepustów mb 295,00 40 320,78 

11 Oczyszczenie i uporządkowanie pasa drogowego m2 44 104,00 622,00 

12 Wymiana, ustawienie i poprawa pionowych znaków drogowych szt. 333 38 205,81 

13 Wycinka i utrzymanie zadrzewienia szt. 288 - 

14 Mechaniczne koszenie chwastów i traw km 1 485,80 40 198,86 

15 Ręczne koszenie chwastów i traw m2 27 900,00 - 

16 Wykonanie oznakowania poziomego m2 302,00 1 205,40 

17 Wymiana, remont podbudowy m2 7 525,00 46 985,13 

18 Sadzenie drzew szt. 40 1 987,20 

19 
Naprawa, budowa i utrzymanie chodników i zjazdów 

m2 962,50 2 579,77 

20 
 

Oczyszczenie, odmulenie przepustów, ścieków, przykanalików 
mb 2 350,00 - 

21 Oczyszczenie, odmulenie studzienek ściekowych, kratek szt. 152 - 

22 Karczowanie krzewów, wycinka krzaków (mechanicznie i ręcznie) m2 82 231,00 - 

23 Pozostałe, inne roboty - - 12 351,41  

Ogółem wartość brutto (zł):                                                                        868 512,32 

 
 

4. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W 2020 R. 

 

 

L.P. 

RODZAJ ROBÓT 

KOSZTY (ZŁ) 

MATERIAŁY 

(SÓL+PIASEK) 
SPRZĘT GPS UMIG MROZY ŁĄCZNE 

1. Zimowe utrzymanie dróg 34 540,42 209 503,67 4 981,50 12 930,60 261 956,19 
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 7.7 PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI  

 

 

W dniach 8-9 września 2020 roku Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zorganizował 

powiatowe ćwiczenie obronne pk. ,,WRZESIEŃ 2020”. Celem ćwiczenia było m.in.: sprawdzenie przyjętych 

rozwiązań wynikających z instrukcji Stałego Dyżuru i Stanowisk Kierowania oraz sprawdzenie poprawności 

i procedur przyjętych w dokumentacji planistycznej, w tym w planach operacyjnych funkcjonowania powiatu, 

gmin, miast, planach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej. W związku 

z sytuacją epidemiczną w Polsce, w tym na terenie powiatu mińskiego, realizacja przedmiotowego ćwiczenia 

sprowadziła się do uczestniczenia w nim tylko instytucji samorządowych na terenie powiatu mińskiego 

tj. Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz urzędów miast/gmin z terenu powiatu mińskiego. 

Do przesyłania zadań operacyjnych przez stałe dyżury szczebla powiatu oraz miast/gmin zaangażowanych było 

łącznie 62 osoby. Na stanowiskach kierowania pracowały 52 osoby. Do dostarczania dokumentów powołania 

oraz rozplakatowania obwieszczeń na szczeblach powiatu oraz miast/gmin zaangażowanych było 101 osób. 

W ramach przedmiotowego ćwiczenia, przeprowadzono trening Powiatowego Ośrodka Analizy Danych 

i Alarmowania z zakresu rozpoznawania skażeń i przekazywania sygnałów ostrzegawczych o skażeniach 

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W ww. treningu udział wzięło 

8 członków powiatowej formacji obrony cywilnej oraz trzech pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego 

i Spraw Obronnych. Ponadto Wydział brał udział w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania 

w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20, w treningu z zakresu znajomości procedur ATP-45D (procedur 

prognozowania i analizy skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych) oraz w 3 w treningach 

powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 

 

W związku z wystąpieniem na terenie kraju, w tym na terenie powiatu mińskiego, sytuacji epidemicznej 

związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw 

Obronnych podjął następujące działania: 

 

1) przeprowadzono trzy posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 

 3 lutego 2020 r. – omówienie sytuacji epidemicznej na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2, sposobów leczenia oraz postępowania z osobami, u których stwierdzono 

podejrzenie zakażenia koronawirusem, 

 3 marca 2020 r. – omówienie sytuacji epidemicznej związanej z wirusem SARS-CoV-2 na terenie 

powiatu mińskiego, wskazanie obowiązujących procedur działania oraz szpitali zakaźnych w 

województwie mazowieckim, 

 13 marca 2020 r. – omówienie aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z wirusem SARS-CoV-2 

na terenie powiatu mińskiego oraz schematów postepowania w razie wystawienia decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim o kwarantannie. 

2) rozdysponowano (we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 

Mazowieckim) otrzymane ze szczebli nadrzędnych środki ochrony indywidualnej następującym podmiotom: 

 I transza (maj) – płyny do dezynfekcji  (rąk i powierzchni) dla klas I-III szkół podstawowych, 

ośmioklasistów i maturzystów, 

 II transza (sierpień) – maseczki oraz termometry dla szkół podstawowych, 

 III transza (wrzesień) – maseczki, termometry oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni dla 

placówek oświatowych, 

 IV transza (październik) – płyny do dezynfekcji rąk dla służb, inspekcji, placówek oświatowych, 

 V transza (grudzień) – płyny do dezynfekcji rąk dla placówek oświatowych, domów pomocy 

społecznej, szpitali, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

 rozdysponowano dwie transze płynów, maseczek oraz przyłbic przewidzianych do lokali 

wyborczych w związku z organizacją wyborów prezydenckich (czerwiec, lipiec), 

3) przekazano do samorządów, szpitali, domów pomocy społecznej poleceń i decyzji Wojewody 

Mazowieckiego, które dotyczyły m.in.: postępowania z osobami nowo przyjętymi do domów pomocy 

społecznej, wsparcia domów pomocy społecznej przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami, 

rekomendacji czasowego zawieszenia zajęć w klubach integracji społecznej, przekształcenia oddziałów 
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Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na oddział COVID, odwołania, zawieszenia imprez 

masowych, 

4) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim (PCZK) na bieżąco monitorowało 

sytuację epidemiczną w Polsce (województwie mazowieckim, powiecie mińskim). Informacje nt. aktualnej 

sytuacji epidemicznej, sposoby postępowania po kontakcie z osobą zakażoną lub w celu uniknięcia 

zakażenia, zalecenia Ministra Zdrowia itp. były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej PCZK oraz 

na portalu społecznościowym PCZK. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mińskiego w analizowanym przedziale czasowym odbyła 

2 posiedzenia, w tym drugie posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, za pomocą środków porozumiewania się 

na odległość. Podczas tych posiedzeń omówiono 6 zagadnień. W Komisji pracowało 15 osób (powołanych 

Zarządzeniami Starosty Mińskiego), zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z przepisów ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Ponadto w posiedzeniach Komisji wzięły udział 2 osoby 

wykonujące zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.   

 

W 2020 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim odnotowało 339 zdarzeń 

oraz otrzymało i przekazało do odpowiednich podmiotów 94 ostrzeżenia meteorologiczne i komunikaty 

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Starosta Miński (poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych) przeprowadza corocznie 

na terenie powiatu kwalifikację wojskową. W tym celu współpracuje z Wojewodą Mazowieckim, który powołuje 

Powiatową Komisję Lekarską. W 2020 roku, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 po trzech 

dniach trwania kwalifikacji wojskowej w powiecie mińskim, została ona na terenie kraju (w tym powiatu 

mińskiego) odroczona na 2022 rok. Powiatowa Komisja Lekarska wydała 60 orzeczeń o zdolności do czynnej 

służby wojskowej. 

  

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim 

 

 W 2020 roku odnotowano w powiecie mińskim 1864 przestępstwa stwierdzone (o 461 przestępstw 

mniej w stosunku do 2019 roku), w tym 1235 przestępstw o charakterze kryminalnym (o 265 

przestępstw mniej niż w 2019 roku). W analizowanym roku wskaźnik skuteczności ścigania wszystkich 

przestępstw stwierdzonych wyniósł 71,54%  (w 2019 roku wskaźnik ten oscylował w granicach 

74,2%); 

 W 2020 roku (w stosunku do roku 2019) odnotowano spadek w liczbie kradzieży, kradzieży 

z włamaniem, uszczerbkach na zdrowiu, kradzieży samochodów, przestępstw rozbójniczych oraz 

przestępstw wykrytych w kategorii przestępczości gospodarczej i narkotykowej. Odnotowano wzrost 

przestępstw w kategorii: uszkodzenie rzeczy oraz bójki i pobicia; 

 W 2020 roku na drogach powiatu mińskiego w porównaniu do roku 2019 odnotowano spadek liczby 

wypadków drogowych, kolizji drogowych oraz liczby osób poszkodowanych oraz ofiar śmiertelnych; 

 W 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiczną (wirus SARS-CoV-2) funkcjonariusze Komendy 

Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim podjęli następujące działania: przeprowadzili 389 kontroli 

środków transportu,  skontrolowali 7102 placówki handlowe (w tym 758 z pracownikami Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim), sprawdzili 33 miejsca organizacji wesel (w 

tym 29 z pracownikami z PSSE) oraz skontrolowali 16 dyskotek; 

 Ze środków budżetowych Komedy Stołecznej Policji, władz powiatu mińskiego, w 2020 roku zostały 

zakupione m.in. trzy pojazdy oznakowane Kia Ceed oraz radiowóz oznakowany typu SUV – Hyundai 

Tucson. Ponadto ze środków otrzymanych od samorządów gminnych zostało  zakupionych 14 latarek, 

dwie lornetki (myśliwska i termowizyjna) oraz wyposażenie dla Komisariatu Policji w Mrozach; 

 W lipcu 2020 roku oddano do użytku nową siedzibę Komisariatu Policji w Mrozach. Ostateczna wartość 

inwestycji wyniosła 5 547 439,12 zł, z czego 257 980,35 zł wydatkowano na zakup wyposażenia, zaś 

pozostała kwota stanowiła wydatki na prace budowlane oraz przyłącza; 

 Dnia 24 grudnia 2020 roku został wyłoniony wykonawca inwestycji na budowę Komendy Powiatowej 

Policji w Mińsku Mazowieckim. 
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Przekazanie pojazdów zakupionych ze środków budżetu Powiatu Mińskiego dla Policji 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 

 

 W 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 

Mazowieckim przeprowadzili 114 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 

(skontrolowano 47 obiektów użyteczności publicznej, w tym 5 obiektów letniego i zimowego 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 5 obiektów zamieszkania zbiorowego, 34 obiekty produkcyjno-

magazynowe, 3 stacje paliw i gazu płynnego, 5 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, 20 

gospodarstw rolnych). W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień zastosowano sankcje karno-

administracyjne, w tym wydano 16 decyzji administracyjnych z określeniem terminów usunięcia 

nieprawidłowości oraz wszczęto postępowania egzekucyjne wobec 2 obiektów; 

 W 2020 roku przeprowadzono 42 czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach przekazywanych do 

użytkowania. W stosunku do 6 obiektów wniesiono sprzeciwy lub uwagi w sprawie przystąpienia do 

ich użytkowania; 

 W 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w zakresie logistyki i modernizacji 

budynku zrealizowała następujące zadania: modernizacja systemu łączności radiowej na łączną kwotę 

30 000 zł ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przez powiat 

miński, remont sali wykładowej w budynku KP PSP na łączna kwotę 65 000 zł ze środków 

przekazanych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przez powiat miński, remont masztu 

antenowego na budynku Komendy na kwotę 6 000 zł ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej przez miasto Mińsk Mazowiecki. Ponadto powiat miński przekazał kwotę 

12 000 zł na zakup skokochronu dla naszej Komendy, natomiast pozostałe środki na realizacje zakupu 

pochodziły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie;  

 Dodatkowo w roku 2020 Komenda została doposażona m.in.: w namiot pneumatyczny za kwotę 

35 000 zł oraz profesjonalną pralnicę do prania i suszenia ubrań specjalnych za kwotę 70 000 zł. Środki 

na ww. zakupy to dotacja z budżetu państwa. Wykonano również remonty pomieszczeń pralni i pokoju 

dowódców JRG, a także remont kotłowni gazowej w budynku Komendy na łączną kwotę 39 tysięcy 

złotych; 

 W celu podnoszenia przygotowania strażaków OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim  przeszkolonych zostało 64  

członków OSP; 

 Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 

uczestniczyli w 10 praktycznych sprawdzeniach ewakuacji w obiektach na terenie powiatu mińskiego; 

 W ramach rozpoznania operacyjnego oraz doskonalenia organizacji działań, Jednostka Ratowniczo-

Gaśnicza i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 7 ćwiczeniach przeprowadzonych na 

3 obiektach o różnej specyfice i przeznaczeniu; 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz Ochotnicze Straże 

Pożarne z terenu powiatu mińskiego uczestniczyły w działaniach prowadzonych przez Nadleśnictwo 

,,Mińsk” w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego lasów. W wyniku wspólnych działań 

wykryto i zlikwidowano 6 pożarów na terenie lasów państwowych.  

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Mińsku Mazowieckim 

 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził 47 kontroli, w tym 17 kontroli 

interwencyjnych. W ramach działań pokontrolnych wydano 9  zarządzeń pokontrolnych 

zobowiązujących do usunięcia (stwierdzonych podczas kontroli) naruszeń. Wydano 14 postanowień dla 

podmiotów ubiegających się o zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wystawiono 4 

decyzje administracyjne, które dotyczyły głównie kar pieniężnych, 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził na terenie powiatu mińskiego 2 kontrole  

pozaplanowe interwencyjne z zakresu gospodarki wodnościekowej. W wyniku przeprowadzonych 

kontroli zostały wydane 1 zarządzenie pokontrolne w celu usunięcia (stwierdzonych podczas kontroli) 

nieprawidłowości oraz skierowano 1 wniosek do Sądu Rejonowego w celu nałożenia kary grzywny, 

 przeprowadzono 2 kontrole z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Samorządom gminnym na 

bieżąco przekazywane są informacje oraz zgłoszenia o podjęcie interwencji dotyczące zagadnień 

ochrony środowiska kierowane do WIOŚ, do załatwienia których kompetencje posiadają wójtowie, 

burmistrzowie poszczególnych gmin. 
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Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Mińsku Mazowieckim 

 

 w wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 914 decyzji administracyjnych, 4 kary pieniężne nałożone 

w drodze decyzji administracyjnych (na łączną kwotę 5 600 zł.), 48 mandatów karnych, w tym 

23 za naruszenia przepisów w zakresie obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie (na 

łączną kwotę 2100 zł.), 

 przeprowadzono kontrole zwierząt w kierunku poszczególnych jednostek chorobowych. Podczas 

przedmiotowych kontroli odnotowano zachorowanie (lub zakażenie) na wirusową biegunką bydła 

i chorobę błoń śluzowych (3 szt. bydła), warrozę (u 6 pni pszczelich), salmonellozę drobiu – 

S. Enteritidis (u 40420 kur typu brojler, u 4925 kur typu nioski, a także u 9440 indyków), 

 wystąpiło jedno podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej tj. afrykańskiego pomoru świń – w wyniku 

podjętych działań wykluczono ww. chorobę. Ponadto mając na uwadze zagrożenie afrykańskiego 

pomoru świń u dzików, w analizowanym okresie w kierunku ASF zbadano 793 szt. dzików 

odstrzelonych (u 2 szt. stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa ASF) oraz 74 szt. dzików 

padłych (u 9 szt. stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa ASF). W zakresie 

przemieszczania trzody chlewnej, zbadano w kierunku ASF krew pobraną od 5390 szt. świń – brak 

ognisk zakaźnych, 

 na terenie powiatu wystąpiło 15 ognisk zgnilca amerykańskiego pszczół (liczba chorych lub zakażonych 

pszczół – 50 pni), 

 w analizowanym okresie przebadano w kierunku obecności włośni (dotyczy zwierząt, z których mięso 

przeznaczono było na użytek własny) 433 szt. świń oraz 409 szt. dzików – brak stwierdzenia choroby, 

 systematycznie prowadzone badania w latach wcześniejszych pozwoliły na uzyskanie przez powiat 

statusu wolnego odo chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, takich jak gruźlica, białaczka i 

bruceloza bydła oraz choroba Aujaszkyego świń (2013r.). Obecnie prowadzone badania mają na celu 

utrzymanie uzyskanych statusów. Prowadzony jest również program zwalczania salmonelli w stadach 

drobiu. 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim 

 

 W 2020 roku działania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku 

Mazowieckim były skoncentrowane na walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i prowadzeniem nadzoru 

epidemiologicznego w tym zakresie. Dochodzenia epidemiologiczne prowadzone były na bieżąco, 

wydawano decyzje o kwarantannie i izolacji chorych. W ubiegłym, roku w powiecie mińskim na Covid-

19 zachorowało 4957 osób, 73 osoby zmarły, a 16411 osób objęto kwarantanną, 

 wśród podmiotów leczniczych zarejestrowano 13 ognisk epidemicznych. Jedno ognisko dotyczyło 

zakażeń przewodu pokarmowego o etiologii Clostridium difiicile w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim. 

Pozostałe ogniska wywołane były przez SARS-CoV-2 i wystąpiły w 4 podmiotach (4 zakażenia w NZOZ 

Kaśmin w Drożdżowce, 1 ognisko w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy Szpitalu w Rudce, 1 

zakażenie w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Pałacu Seniora w Sulejówku oraz 7 ognisk w 

Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim), 

 przeprowadzono 304 kontrole sanitarne w 266 obiektach (z czego 50 kontroli to kontrole 

interwencyjne) w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W toku kontroli nałożono 24 

mandaty karne oraz wydano 12 decyzji administracyjnych, w tym 2 dotyczące unieruchomienia 

działalności i 5 nakazujących wycofanie produktów z obrotu. Główne nieprawidłowości odnotowane w 

wyniku kontroli to (złe warunki sanitarno-higieniczne w obiektach, brak ogólnej czystości i porządku, 

niehigieniczna sprzedaż artykułów spożywczych, sprzedaż artykułów po upływie terminu przydatności                                

do spożycia, niewłaściwa jakość i higiena przygotowania posiłków w lokalach gastronomicznych). 

Ponadto w analizowanym okresie pobrano do badań laboratoryjnych 271 próbek żywności, z czego 17 

zostało zakwestionowanych z powodu niewłaściwej jakości zdrowotnej, 

 pobrano 145 próbek w ramach nadzoru w zakresie bezpieczeństwa jakości wody. W 4 przypadkach 

jakość wody była nieodpowiednia (przekroczenie parametrów bakteriologicznych) – po 

przeprowadzonych postepowaniach administracyjnych przekroczenia zostały usunięte, przedstawiono 

pozytywne wyniki badań kontrolnych wody. Wydano pozytywne roczne oceny jakości wody dla 

wszystkich wodociągów. Przeprowadzono 7 kontroli stacji uzdatniania wody (nie stwierdzono uchybień 

sanitarnych), 
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 podczas akcji zimowej w 2020 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Mińsku Mazowieckim przeprowadzili 9 kontroli sanitarnych w obiektach organizujących zimowy 

wypoczynek dzieci, nie stwierdzono nieprawidłowości, 

 w okresie wakacyjnym skontrolowano 10 turnusów letniego wypoczynku, w tym 1 obóz pod namiotami 

ze stałą infrastrukturą i 9 zorganizowanych w miejscu zamieszkania dzieci. Łącznie kontrolą objęto 180 

uczestników. Stwierdzono jedną nieprawidłowość podczas kontroli półkolonii (zły stan techniczny), 

 przeprowadzono 11 programów profilaktycznych (m.in. profilaktyka nadwagi i otyłości, zwalczanie 

AIDS i zapobieganie zakażeniom HIV, profilaktyka antytytoniowa, profilaktyka raka szyjki macicy, 

raka piersi, czerniaka itp.). Głównymi odbiorcami przedmiotowych programów byli uczniowie 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dzieci przedszkolne, rodzice i opiekunowie – łącznie 

13 241 osób. 
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7.8 KOMUNIKACJA I TRANSPORT DROGOWY 

 

 

Zadania  z  zakresu  prawa  o  ruchu  drogowym,  ustawy  o  kierujących  pojazdami,  transportu  drogowego 

i publicznego  transportu  zbiorowego  wykonywane  są  przez  Wydział  Komunikacji  i Transportu  Drogowego 

oraz jego filię w Sulejówku.     

 

W związku z faktem, że określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem 

lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje 

- zgodnie z przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - w drodze uchwały podjętej przez właściwy 

organ danej jednostki samorządu terytorialnego, w 2020 r. Wydział realizował uchwały Rady Powiatu dotyczące 

tego zadania. Zgodnie z jedną z zasad określonych w ustawie, w transporcie drogowym w rozkładzie jazdy 

mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora, czyli m.in. 

przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, w stosunku do których podjęto stosowną uchwałę. Brak uchwały oznacza, że operator 

lub przewoźnik, ubiegający się o uzyskanie odpowiedniego uprawnienia do wykonywania regularnych 

przewozów osób, nie może uwzględnić w rozkładzie jazdy tych przystanków komunikacyjnych, w stosunku do 

których właściwa jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem lub zarządzającym, 

nie podjęła stosownej uchwały.  

 

Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

w roku 2013 (uchwała nr XVIII/224/13 z dnia 27 lutego 2013 r.). W roku 2020 zmieniono ją uchwałami: 

nr XII/154/20 z dnia 26 kwietnia 2020 r., nr XIV/183/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.,  nr XV/196/20 z dnia 

28 października 2020 r. oraz nr XVII/215/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. Zmiany polegały na wpisaniu nowych 

przystanków do wykazu przystanków komunikacyjnych, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, 

stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Na podstawie przyjętych przez Radę Powiatu zmian Zarząd Dróg 

Powiatowych w Mińsku Mazowieckim sukcesywnie przygotowuje odpowiednie zmiany stałej organizacji ruchu na 

drogach,  przy których mają być usytuowane nowe przystanki komunikacyjne oraz dokonuje odpowiedniego 

oznakowania.  

 

W roku 2020 Wydział realizował również uchwałę Nr VIII/103/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia  

23 października 2019 r. w sprawie obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 

Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów, 

prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz określenia kosztów usuwania  

i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, 

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydania dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych 

kosztów. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, należy do zadań 

własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub 

powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu 

strzeżonego dla pojazdów usuniętych przeprowadzono w październiku 2019 r. Zadanie zostało powierzone 

przedsiębiorcy LASKOWSKI F.P.H.U Zbigniew Laskowski ul. Matejki 6, 05-070 Sulejówek. Z Wykonawcą została 

zawarta umowa na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Umowa z przedsiębiorcą została 

podpisana  27 grudnia 2019 r. Zadanie było monitorowane w trybie ciągłym. Stwierdzone uchybienia były na 

bieżąco korygowane. Przedsiębiorca podejmował działania zapobiegawcze, mające na celu uniknięcie 

nieprawidłowości w przyszłości. 
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Wydział realizuje corocznie plan finansowy uchwalony przez Radę Powiatu. Wykonanie planu finansowego, 

określonego w uchwale nr X/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 

Mińskiego na 2020 r. przedstawia poniższa tabela.  

 

plan  wykonanie 

§0420 opłaty komunikacyjne 3 163 982,00 2 943 471,39 

§0490 przechowanie pojazdów 90 000,00 44 255,46 

§0590 licencje 17 000,00 11 738,40 

§0650 prawa jazdy 400 000,00 355 725,10 

Razem   3 670 982,00 3 355 190,35 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego realizował również w 2020 r.  "plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego". Działania w tym zakresie opisane są w części 8 

raportu: "Realizacja powiatowych strategii, planów i programów" 
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7.9  GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

 

W 2020 r. w zakresie gospodarki nieruchomościami realizowano zadania obejmujące regulację stanu prawnego 

nieruchomości, a także nabycie i zbycie nieruchomości. 

 

REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI 

 

Drogi: według stanu na 1 stycznia 2020 r. na rzecz powiatu mińskiego uregulowana była własność 2164 

działek drogowych o powierzchni 569.51 ha. W 2020 roku uregulowano własność 76 działek o powierzchni 

0,43 ha, zakupiono 1 działkę o powierzchni 0,0072 ha. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku Powiat Miński był 

właścicielem 2241 działek drogowych o powierzchni 569,94 ha. 

 

Pozostałe nieruchomości: według stanu na 31 grudnia 2020 r. Powiat Miński był właścicielem nieruchomości 

stanowiących 58 działek o łącznej powierzchni 54,0762 ha (nieruchomości inne niż drogi tj. przekazane w trwały 

zarząd lub użytkowanie jednostkom organizacyjnym powiatu). 

 

NABYCIE I ZBYCIE NIERUCHOMOSCI  

 

W 2020 r. Rada Powiatu Mińskiego podjęła 2 uchwały, a Zarząd Powiatu Mińskiego - 24 uchwały, w zakresie 

gospodarki nieruchomościami, w tym uchwały dotyczące przedłużenia oraz zmiany warunków umów najmu 

i dzierżawy nieruchomości, nabycia, sprzedaży i użyczenia nieruchomości. 

 

W wykonaniu uchwały Rady Powiatu Mińskiego Nr XV/194/20 z dnia 28 października 2020 r. oraz uchwały 

Zarządu Powiatu Mińskiego nr 486/20 z dnia 12 listopada 2020 r. w dniu 1 grudnia 2020 r. aktem notarialnym 

Rep. A Nr 4549/2020 Powiat Miński nabył od osoby fizycznej działkę nr 911/2 w Mrozach o powierzchni 0,0072 

ha zajętą pod drogę powiatową za kwotę 5.760,00 zł. 

 

Rada Powiatu Mińskiego uchwałą nr XI/138/20 z dnia 26 lutego 2020 r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie 

sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mińskiego, położonych w Nowych Osinach – działki nr 

101, 102, 105, 107 i 115 o łącznej powierzchni 2,6346 ha oraz w Janowie – działki nr 307/7, 307/11 i 307/13 

o łącznej powierzchni 1,5587 ha. W wykonaniu tej uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego podjął uchwałę Nr 441/20 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Janowie. 

 

Umowy użyczenia zawarte przez Zarząd Powiatu w 2020 r.: 

1) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 355/20 z dnia 30 marca 2020 r., w dniu 6 kwietnia 

2020 r. użyczono Gminie Siennica na okres 3 lat część działki nr 202/1 w Nowej Pogorzeli 

z przeznaczeniem na wykonanie zadania polegającego na budowie chodnika wraz z miejscami 

postojowymi, 

2) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 354/20 z dnia 30 marca 2020 r. w dniu 

6 kwietnia 2020 r., użyczono Gminie Mrozy na okres 1 roku część działki nr 926/1 w Jeruzalu 

z przeznaczeniem na urządzenie placu publicznie dostępnego w miejscowości Jeruzal, 

3) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 423/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w dniu 19 sierpnia 

2020 r., użyczono Gminie Jakubów na okres 6 lat część działki nr 763/2 w Jakubowie z przeznaczeniem 

na realizację projektu „Przystanek turysty w Jakubowie” przewidującego posadowienie tablicy 

informacyjno-historycznej, stołu z ławkami oraz stojaków na rowery; 

4) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 448/20 z dnia 14 września 2020 r. w dniu 

14 września 2020 r., użyczono Gminie Mrozy na okres do dnia 31 grudnia 2020 r. część działki nr 296 

w Borkach z przeznaczeniem na wykonanie remontu nawierzchni jezdni o długości 700 mb; 

5) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 469/20 z dnia 12 października 2020 roku w dniu 

13 października 2020 r., użyczono Gminie Siennica na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku część działek 

nr 340 i 341 w Wólce Dłużewskiej z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy skrzyżowania dróg 

powiatowych; 
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6) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 468/20 z dnia 12 października 2020 r. w dniu 

13  października 2020 r., użyczono Gminie Jakubów na okres 5 lat część działek nr 757, nr 753/1, działki 

nr 776/1, 360/1 i 359/1, z przeznaczeniem na budowę chodnika dla pieszych i zjazdów do posesji; 

 

Dodatkowo Zarząd Powiatu Mińskiego podjął w 2020 r. uchwały, które przekazano do realizacji dyrektorom 

powiatowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim:  

1) Nr 338/20 z dnia z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Janowie 

stanowiącej działkę nr 307/8; 

2) Nr 412/20 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Mińskiego, będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim; 

3) Nr 442/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części działki 7971/3 w 

Mińsku Mazowieckim stanowiącej własność Powiatu Mińskiego; 

4) Nr 450/20 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń 

znajdujących się na działce nr 7971/4 w Mińsku Mazowieckim; 

5) Nr 449/20 z dnia 14 września 2020 roku w sprawie wynajęcia części komina usytuowanego w Mińsku 

Mazowieckim przy ulicy Budowlanej; 

6) Nr 466/20 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Mińskiego, położonej w Dziękowiźnie; 

7) Nr 467/20 z dnia 12 października 2020 roku w sprawie wynajęcia pomieszczeń i powierzchni w Zespole 

Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim; 

8) Nr 481/20 z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 228/19 Zarządu Powiatu Mińskiego 

z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynkach Liceum 

Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim; 

9) Nr 487/20 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/18 Zarządu Powiatu Mińskiego 

z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wynajęcia części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim; 

10) Nr 490/20 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wynajęcia firmie Polkomtel części komina 

usytuowanego w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej; 

11) Nr 491/20 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wynajęcia firmie Orange części komina usytuowanego 

w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej; 

12) Nr 492/20 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie wynajęcia części działki nr 865/21 w Mińsku 

Mazowieckim przy ulicy Budowlanej 4 dotychczasowemu najemcy; 

13) Nr 510/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/18 Zarządu Powiatu Mińskiego 

z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie wynajęcia części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim; 

14) Nr 511/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 739/14 Zarządu Powiatu Mińskiego 

z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie wynajęcia pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim; 

15) Nr 512/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 228/19 Zarządu Powiatu Mińskiego 

z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynkach Liceum 

Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim; 

16) Nr 513/20 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 83/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z 

dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wynajęcia pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 

w Mińsku Mazowieckim; 
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7.10  GEODEZJA I KARTOGRAFIA  

 

 

Niezmiennym celem działań powiatu mińskiego w zakresie geodezji i kartografii jest kontynuacja informatyzacji 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  podnoszenie jakości baz danych, do prowadzenia których 

zobowiązany jest starosta, automatyzacja procesów udostępniania i przyjmowania danych do zasobu, 

jak również rozszerzanie oferty usług, świadczonych drogą elektroniczną.  

W 2020 roku w  Wydziale Geodezji i Kartografii dokonano, między innymi: 

 sprzedaży ponad 7 tys. map i  innych dokumentów z zasobu, 

 ok. 21 tys. zmian danych ewidencji gruntów i budynków,  

 wydano ok. 15 tys. wyrysów i wypisów z  ewidencji,  

 skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu  przedstawionych w 443 projektach.  

 przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ok. 8 tys. opracowań geodezyjnych 

i kartograficznych,  

 w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 415 decyzji,  

 udzielono 2604 pisemnych wyjaśnień.  

 

Usługi świadczone w ramach działalności Wydziału Geodezji i Kartografii przyniosły w roku 2020 dochód 

w wysokości 2 212 880,59 zł złotych.  

W roku 2020 zakończono prace modernizacyjne państwowej osnowy wysokościowej, niezbędnej dla potrzeb 

inwestycji budowlanych. Mamy zatem zmodernizowaną osnowę wysokościową  na terenie całego powiatu, 

zgodną z obowiązującymi standardami, pomierzoną w obowiązującym europejskim układzie odniesienia 

wysokości.   

Zakończone zostały prace związane z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Mińsk 

Mazowiecki. Rozpoczęto weryfikację kolejnych gmin tj. gminy Mińsk Mazowiecki i gminy Halinów, co powinno 

zakończyć się w 2021 roku.   

Zauważalny jest dalszy wzrost przekazywania do zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów 

geodezyjnych w formie elektronicznej. W 2020 roku ponad 70% operatów wpłynęło do Starostwa w tej postaci, 

eliminując przy tym konieczność skanowania takich dokumentacji w Urzędzie i zabezpieczania dla niej 

powierzchni archiwalnej. 

Jako pierwszy powiat w Polsce uczestniczyliśmy w pilotażu, a następnie wdrożyliśmy pobieranie zawiadomień 

z ksiąg wieczystych w formie elektronicznej. Jest to bardzo oczekiwana funkcjonalność systemu do prowadzenia 

ewidencji gruntów i budynków, zapewniająca bezpośrednią elektroniczną komunikację między systemami księgi 

wieczystej, a systemem ewidencji gruntów i budynków, która eliminuje tysiące papierowych pism 

z zawiadomieniami o zmianach w księgach wieczystych, co znacznie usprawnia cały proces prowadzenia 

ewidencji gruntów i budynków.  

W ramach wdrożonych usług, dostępnych drogą internetową w 2020 roku obsłużonych zostało: 

RODZAJ SPRAWY LICZBA SPRAW  

ZREALIZOWANYCH  

DROGĄ INTERNETOWĄ  

PROCENT SPRAW   ZREALIZOWANYCH  

DROGĄ INTERNETOWĄ W STOSUNKU  

DO WSZYSTKICH SPRAW W DANYM ZAKRESIE 

Sprawy dotyczące koordynacji 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

443 100% 

Zapytania komornika 

o posiadanie nieruchomości 

2084 91% 

Zgłoszenia prac geodezyjnych 

i kartograficznych 

8955 99,5% 

Zlecenia rzeczoznawców majątkowych 

 

668 96% 

Realizacja zamówień na sprzedaż map 

 

4010 56% 
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Z powyższego zestawienia wynika, że  16 tys. osób załatwiło swoje sprawy, należące do kompetencji Starosty 

Mińskiego, bez potrzeby przybycia do Urzędu, w dowolnie wybranym czasie, co ma ogromne znaczenie w czasie 

pandemii.  

Główny Geodeta Kraju rozstrzygnął w 2020 r. plebiscyt na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” i przesłał nam statuetkę za zajęcie I miejsca w tym 

plebiscycie. Nagroda ta była jednocześnie okazją do zaprezentowania funkcjonowania Wydziału na 

ogólnopolskim spotkaniu służby geodezyjnej poświęconego laureatom konkursu i przedstawienia przez nas, 

jakie możliwości wynikają z cyfryzacji zasobu i jakie są z tym związane korzyści. 

W 2020 roku zakończyła się kontrola zewnętrzna Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie prawidłowości realizacji zadań, związanych z modernizacją 

ewidencji gruntów i budynków, ze szczególnym uwzględnieniem procedur przeprowadzenia modernizacji oraz 

prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków za lata 2018-2020, która nasze działania oceniła 

pozytywnie z małymi uchybieniami. Równoległe prowadzona była druga kontrola w zakresie procesu cyfryzacji 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) i automatyzacji jego funkcjonowania, która 

wysoko oceniła stan cyfryzacji zasobu, stan e-usług oferowanych przez wydział geodezji oraz stan 

wykorzystania funkcjonalności powiatowych systemów. 
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 7. 11  ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

 

 

 

Zestawienie spraw administracyjnych załatwianych w Starostwie Powiatowy w Mińsku Mazowieckim w 2020 r.  

w Wydziale Architektury i Budownictwa:  

 

Lp. Rodzaj spraw 

Liczba spraw, 
(w tym wydanych 

decyzji 
administracyjnych) 

 

Liczba 
odwołań 

od decyzji 

Rozstrzygnięcie organu II instancji 
 

 

 
Utrzymanie          

w mocy 

 
Uchylenie 
decyzji 

 
Umorzenie 

postępowania 

Liczba 
skarg 

do WSA 

1 Pozwolenia na budowę 2504 7 2 1 1 1 
 

2 Pozwolenia na rozbiórkę 76 2 0 2 0 0 
 

3 Umorzenia postępowania 117 0 0 0 0 0 
 

4 Odmowa zatwierdzenia 
projektu i udzielenia 

pozwolenia 

103 7 3 3 0 1 

5 Stwierdzenie wygaśnięcia 
decyzji 

5 0 0 0 0 0 
 

6 Uchylenie decyzji (art. 36a 
PB) 

42 0 0 0 0 0 
 

7 Zmiana decyzji (art. 155 i 163 
Kpa) 

175 0 0 0 0 0 
 

8 Przeniesienie pozwolenia na 
budowę 

72 0 0 0 0 0 
 

9 Liczba zgłoszeń (w tym 
zmiana sposobu użytkowania) 

1678 - - - - - 

10 Sprzeciw wobec zamiaru 
rozpoczęcia robót 

57 7 1 0 2 1 
 

11 Inne sprawy budownictwa (w 
tym odstępstwa od przepisów 

tech.-bud. oraz 
współdziałanie) 

427 - - - - - 

12 Zaświadczenia 665 - - - - - 
 

13 Dzienniki budowy 2070 - - - - - 
 

14 Korespondencja - wpływ 8442 - - - - - 
 

15 Wnioski o udostepnienie 
informacji publicznej 

25 - - - - - 
 

16 Petycje 0 - - - - - 
 

 

 Zestawienie obrazujące tendencję wzrostową ilości prowadzonych spraw (lata 2015 – 2020): 

 Liczba pozwoleń na budowę Liczba zgłoszeń 

2015 1532 1752 

2016 1607 1497 

2017 1952 1238 

2018 2093 1387 

2019 2297 1545 

2020 2504 1678 
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Porównanie powyższe obrazuje wyraźną tendencję wzrostową liczby pozwoleń na budowę (wzrost liczby 

pozwoleń na budowę w 2020 r. względem roku poprzedniego o ok. 200 spraw). Porównanie powyższe obrazuje 

także wyraźny wzrost liczby zgłoszeń w 2020 r. względem roku poprzedniego.  

W analizowanym okresie liczba zgłoszeń dotyczących budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

stanowiła niewielki procent wszystkich zgłoszeń przyjmowanych przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej. Inwestorzy nadal wybierają tryb pozwolenia na budowę. Natomiast zgłoszenia robót budowlanych 

sieci wymienionych w art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku cieszy się dużym powodzeniem.  

Zestawienie dotyczące liczby wydanych dzienników budowy w roku 2019 i 2020r. 

Rok Liczba wydanych dzienników budowy 

2019 1797 

2020 2070 

 

Porównanie powyższe obrazuje wyraźny wzrost liczby wydanych dzienników budowy w roku 2020 względem 

roku poprzedniego. Świadczy to o dobrym i stabilnym poziomie rozwoju gospodarczego w Powiecie Mińskim.   

W wykonaniu uchwał Zarządu Powiatu: 

-  Nr 341/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie 

dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

- Nr 427/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji do zaopiniowania 

wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa brał udział w pracach komisji do zaopiniowania wniosków 

o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Komisja ta ma na celu opiniowanie wniosków 

o przyznanie wyżej wymienionej  dotacji, a tym samym wpływ na ochronę zabytków zgodnie z założeniami 

uchwały Rady Powiatu Mińskiego nr VI/64/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu 

udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Wydział Architektury i Budownictwa prowadzi ścisłą współpracę ze wszystkimi miastami i gminami powiatu 

mińskiego (udzielanie wyczerpujących informacji, pomoc w przygotowywaniu prawidłowych dokumentacji 

lokalnych inwestycji). 
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 7. 12  OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa wykonuje zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, 

leśnictwa i rybactwa śródlądowego, gospodarki odpadami oraz zadania z zakresu administracji rządowej 

należące do kompetencji Starosty, w szczególności dotyczące prawa geologicznego i górniczego, gospodarki 

leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz prawa łowieckiego. 

W 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego dwukrotnie zajmował się opiniowaniem programów ochrony środowiska, 

podejmując w tej sprawie uchwały: Nr 465/20 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii 

dotyczącej projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2023 z 

perspektywą na lata 2024-2027 oraz Nr 521/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 

2025-2028".  W dniu 17 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Mińskiego podjął uchwałę Nr 411/20 w sprawie 

przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym na realizację zadań w 2020 roku. 

Na podstawie przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska, Wydział sprawuje nadzór 

i kontrolę nad działalnością podmiotów w zakresie gospodarowania (wytwarzania, przetwarzania, zbierania) 

odpadami.   

Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w roku 2020:  

 wydano 7 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego z instalacji 

oraz decyzje o zmianie pozwoleń,  

 rozpatrzono 45 zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz zmian do zgłoszonych 

już instalacji. Najwięcej zgłoszeń instalacji dotyczyło stacji bazowych telefonii komórkowych. 

We wszystkich przypadkach wskazane wartości natężenia PEM bądź zgłoszone wielkości emisji gazów nie 

powodują przekroczenia wartości dopuszczalnych.  

W zależności od źródeł i miejsc występowania, wyróżnia się hałas komunikacyjny i przemysłowy. Na terenie 

Powiatu występują oba rodzaje hałasu. Dzięki inwestycji budowy obwodnicy dla miasta Mińsk Mazowiecki 

ograniczono emisję hałasu komunikacyjnego.  

Realizując zadania, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w omawianym okresie 

przeprowadzono: 

 801 postępowania w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy lub projektów decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 1047 postępowania w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w tym 217 

postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej. 

Wykonując zadanie przewidziane w ustawie o lasach, w roku 2020 wypłacono ekwiwalenty za zalesione 

grunty porolne w kwocie 167.824,77 zł.  Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów pochodziły z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Wydano 2648 zaświadczeń dla nieruchomości z informacją, że przedmiotowa nieruchomość stanowi lub nie 

stanowi gruntu, o którym mowa w art. 3 ustawy o lasach, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu, ani 

decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2020 r.                     

poz. 1463 ze zm.) 

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni 14.587,57 ha 

na podstawie podpisanych porozumień ze Starostą Mińskim sprawuje Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki  

i Nadleśnictwo Drewnica.  

Wydział Środowiska i Rolnictwa współpracuje z Policją w zakresie spraw związanych z nielegalną wycinką 

drzew i wyceną drzew usuniętych niezgodnie z przepisami.  
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Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody prowadzony jest rejestr posiadaczy zwierząt, 

należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej 

(CITES), zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków. W omawianym okresie wydano 18 zaświadczeń 

dla 22 zwierząt o dokonaniu zgłoszenia do rejestru oraz przeprowadzono 8 postępowań w sprawie 

wykreślenia 13 zwierząt z rejestru.  

Z zakresu prawa łowieckiego: na terenie powiatu znajduje się 31 obwodów łowieckich, dzierżawionych 

przez 18 kół łowieckich. Obszar wszystkich obwodów łowieckich to  91044 ha. Umowy dzierżawy zawarte 

zostały do 2026 r. Ponadto przeprowadzono 2 postępowania zakończone wydaniem decyzji zezwalającej 

na hodowanie lub utrzymywanie chartów oraz ich mieszańców. 

Z zakresu zadań Starosty Mińskiego, jako organu administracji geologicznej, wynikających  

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,  w omawianym okresie:  

 wydano 10 decyzji dotyczących zatwierdzenia dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dodatków 

do dokumentacji geologicznych złóż kopalin oraz projektów robót geologicznych na poszukiwanie 

i rozpoznawanie złóż kopalin, 

 zatwierdzono, w drodze decyzji, łącznie 9 projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 

 wydano 2 decyzje w sprawach zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznych, 

  przeprowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem 12 decyzji w sprawach 

dotyczących opłat eksploatacyjnych,  

 załatwiono 19 spraw dotyczących zgłoszenia projektów robót geologicznych i przedłożenia dokumentacji 

geologicznych dotyczących innych prac geologicznych. 

Ponadto Starosta Miński, jako organ koncesyjny, udzielający koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli 

jednocześnie są spełnione następujące wymagania: 

1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, 

2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, 

3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych, 

w 2020 roku udzielił 2 koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w ww. zakresie. Jednocześnie 

wydał: 1 decyzję odmawiającą udzielenia koncesji, 5 decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji, 1 decyzję 

zmieniającą koncesję oraz prowadził 3 postępowania administracyjne w sprawie naruszenia przez 

przedsiębiorców naruszenia warunków koncesji.   

Ze względu na panujący stan epidemiczny w 2020 roku nie przeprowadzono kontroli zakładów górniczych.  

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu mińskiego obowiązywało  

38 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, dla których organem koncesyjnym jest Starosta Miński. Najwięcej 

zakładów górniczych zlokalizowanych jest na terenie gmin: Jakubów (15 zakładów), Kałuszyn (8 zakładów) 

i Mrozy (6 zakładów). Dane dotyczące obszarów górniczych, ustanowionych koncesjami na wydobywanie 

kopalin ze złóż, zostały wprowadzone na portal mapowy miński.e-mapa.net. Na portalu prowadzona jest także 

baza, zawierająca informacje o udzielonych koncesjach.  
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Rzut ekranu przedstawiający dane przestrzenne dotyczące obszarów górniczych 

 

 

Rzut ekranu przedstawiający fragment bazy zawierającej informacje o udzielonych  koncesjach 
 

 
Starosta prowadzi również nadzór nad zakładami górniczymi, które zakończyły eksploatację kopaliny. Wg stanu 

na 15.02.2021 r. na terenie powiatu mińskiego w trakcie rekultywacji (w celu przywrócenia gruntom wartości 

użytkowej) były 43 wyrobiska. 

 

Na podstawie przepisów ustawy prawo wodne sprawowany jest nadzór i kontrola nad działalnością spółek 

wodnych, działających na terenie powiatu mińskiego. Jest nią objętych 10 samodzielnie działających Gminnych 

Spółek Wodnych, a mianowicie: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk 

Mazowiecki, Mrozy i Siennica. W  okresie sprawozdawczym badane są budżety poszczególnych spółek oraz 

podejmowane przez organy spółek wodnych uchwały. Realizując uchwałę Rady Powiatu Mińskiego w sprawie 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, w roku 2020 przyznana została dotacja celowa w kwocie 27 880 

zł, z której została wykorzystana kwota w wysokości 17 480 zł.  
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Wydział Środowiska i Rolnictwa, w celu skutecznej kontroli przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym, 

współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką, utworzoną przez Radę Powiatu na wniosek Starosty i Polskiego 

Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Siedlcach. Głównym zadaniem SSR jest kontrola przestrzegania 

przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym przez wędkarzy, dokonujących połowu ryb na śródlądowych 

wodach powierzchniowych powiatu mińskiego, w tym weryfikowanie uprawnień wędkarskich. W  2020 roku 

wydano 273 karty wędkarskie upoważniające do amatorskiego połowu ryb w śródlądowych wodach 

powierzchniowych oraz zarejestrowano 36 nowych jednostek sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Na 

koniec 2020 r. łączna ilość wydanych kart wędkarskich wynosiła 5556 sztuk, a ilość zarejestrowanych jednostek 

sprzętu pływającego służącego do połowu ryb wynosiła 1098 sztuk. 
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 7. 13  OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW 

 

 

Zadania w zakresie ochrony praw konsumentów wykonywane są przez  Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w Mińsku Mazowieckim przy pomocy wyodrębnionego w strukturze Starostwa Powiatowego Biura Rzecznika 

Konsumentów. 

 

W 2020 roku Rzecznik prowadził łącznie 1145 spraw. W porównaniu do roku 2019 odnotowano spadek ilości 

udzielanych porad, którego przyczyną jest bezpośrednia edukacja konsumencka Rzecznika kierowana do osób 

starszych, najbardziej narażonych na kontakt z nieuczciwymi przedsiębiorcami oraz szkolenie dla małych 

przedsiębiorców. Wpływ na zmniejszoną ilość spraw ma również działanie punktów nieodpłatnych porad 

prawnych. Niemniej jednak należy zauważyć, że sprawy, które trafiają do Biura są dużo bardziej skomplikowane 

i zawiłe.  

 

Realizację ustawowych zadań Rzecznika w 2020 roku przedstawia poniższa tabela : 
 

 

Działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w głównej mierze dotyczy ochrony praw i interesów 

konsumentów w indywidualnych sprawach, w których zainteresowani zwrócili się do Rzecznika o pomoc. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapewnia mieszkańcom powiatu mińskiego bezpłatne poradnictwo 

i informację prawną. Zadanie to jest jednym z podstawowych i najważniejszych zadań realizowanym przez 
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Rzecznika. Rzecznik posiada kompetencje doradcze i procesowe, nie posiada natomiast kompetencji 

kontrolnych, co niewątpliwie utrudnia wypełnianie przez niego obowiązków ochrony interesów konsumentów. 

Rzecznik konsumentów oprócz występowania na rzecz konsumentów do przedsiębiorcy, może wytaczać 

powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach 

o ochronę interesów konsumentów. Ze względu na ograniczenia finansowe i kadrowe, Rzecznik ostrożnie 

korzysta z tego uprawnienia. W 2020 r. Rzecznik aktywnie pomagał konsumentom w 4 sprawach sądowych, 

wobec braku polubownego zakończenia sporu, a wniosek o ukaranie przedsiębiorcy skierował w 8 przypadkach. 

Duża część spraw z 2020 r. nie jest jeszcze zakończona i ostatecznie nie można przesądzić, czy nie znajdą 

swojego zakończenia na drodze postępowania sądowego. 

 

 

Udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów:  
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SPRZEDAŻ: 
  

  

art. żywnościowe        2             1   2     5 

odzież i obuwie  1 13   64 4               3     85 

meble, artykuły 
wyposażenia 
wnętrz, utrzymania 
domu 4 17 2 56 27     2     2         110 

urządzenia gosp. 
domowego, 
urządzenia 
elektroniczne 
i sprzęt 
komputerowy 2 25 42 78 24     16 2 1 2 2       194 

samochody i środki 
transportu 
osobistego    1   24 4               3     32 

kosmetyki, środki 
czyszczące i 
konserwujące   3   2                       5 

produkty związane 
z opieką zdrowotną  1 1   1           1           4 

art. rekreacyjne, 
zabawki  
i art. dla dzieci 1 10   9 5                     25 

Inne 
   3   1                       4 

USŁUGI:                                 

związane z rynkiem 
nieruchomości  1     38 1               2     42 

bieżąca 
konserwacja, 
utrzymanie domu, 
drobne naprawy, 
pielęgnacja        5                       5 

czyszczenie i 
naprawa odzieży 
 i obuwia        10                       10 
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konserwacja i 
naprawa pojazdów  
i innych środków 
transportu       7                       7 

finansowe      5 9 2     3   4 2   8 1   34 

ubezpieczeniowe  2   4 11                 1     18 

pocztowe i 
kurierskie        25 2                     27 

telekomunikacyjne 1 4   29 2         2           38 

transportowe  4     5                       9 

turystyka i  
rekreacja  33 6   7         6 2 5   1     60 

sektor energetyczny 
i wodny                               0 

związane z opieką 
i opieką zdrowotną 1   2 21           2   4       30 

inne  5     4                 1     10 

RAZEM 56 83 55 408 71 0 0 21 8 12 12 6 21 1 0 754 

informacje ogólne                               31 

niekonsumenckie                               18 

  
RAZEM 803 

 

 

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów: 

 

 ROZWIĄZANIE 

UMOWY 
WADY TOWARÓW  

NIENALEŻYTE 

WYKONANIE 

UMOWY 

WARUNKI 

UMÓW,  
W TYM 

NIEUCZCIWE 

POSTANOWIE

NIA UMOWNE  

NIEUCZCIWE 

PRAKTYKI 

RYNKOWE,  
WADY 

CZYNNOŚCI 

PRAWNYCH 
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SPRZEDAŻ:  

art. żywnościowe                                0 

odzież i obuwie    4   17 1           1         23 

meble, artykuły 
wyposażenia wnętrz, 
utrzymania domu 

  1   13 2           1         17 

Urządzenia 
gospodarstwa 
domowego, 
urządzenia 
elektroniczne i sprzęt 
komputerowy 

  1 1 13 8           1         24 

samochody 
i środki transportu 
osobistego  

      1                       1 

kosmetyki, środki 
czyszczące 
i konserwujące 

                              0 

produkty związane 
z opieką zdrowotną  

  1 1                         2 

art. rekreacyjne, 
zabawki  
i art. dla dzieci 

      3 3         1           7 
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Inne 
 

                              0 

USŁUGI: 

związane z rynkiem 
nieruchomości  

1     8                       9 

bieżąca konserwacja, 
utrzymanie domu, 
drobne naprawy, 
pielęgnacja  

      2                       2 

czyszczenie i naprawa 
odzieży 
i obuwia  

      2                       2 

konserwacja  
i naprawa pojazdów  
i innych środków 
transportu 

      2                       2 

finansowe        3                       3 

ubezpieczeniowe                    2           2 

pocztowe  
i kurierskie  

      2 1                     3 

telekomunikacyjne   1         1                 2 

transportowe  2 1                           3 

turystyka  
i rekreacja  

16 2   1 1                     20 

sektor energetyczny  
i wodny 

  1                     1     2 

związane 
z opieką  
i opieką zdrowotną 

2     1         1             4 

edukacyjne 3 2   1                       6 

inne                                0 

RAZEM 24 14 2 69 16 0 1 0 1 3 3 0 1 0 0 134 

sprawy z lat ubiegłych                                 

 
RAZEM 
 

134 

 

Ponadto Rzecznik wystąpił w 8 przypadkach o ukaranie przedsiębiorcy za nieudzielenie Rzecznikowi odpowiedzi 

i informacji.  
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 7. 14  PROMOCJA 

 

 
Promocja powiatu jest zadaniem publicznym wykonywanym na podstawie ustawy  

o samorządzie powiatowym. W realizacji zadań promocyjnych istotna jest wizualizacja znaków tożsamości 

powiatu mińskiego tj. użycie herbu, znaku graficznego promującego powiat, kolorów powiatu na materiałach 

promocyjnych, publikacjach, banerach, plakatach itp. podczas imprez sportowych, kulturalnych i innych 

organizowanych, współorganizowanych lub dofinansowywanych z budżetu powiatu mińskiego. Obowiązek 

prawidłowego oznakowania herbem powiatu mińskiego lub informacją o dofinansowaniu z budżetu powiatu 

mińskiego, w zależności od rodzaju nośnika informacji, figuruje w umowach zawieranych z organizacjami 

pozarządowymi, które otrzymują dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert. 

W 2020 r. promocja dotyczyła działań wydziałów Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek 

organizacyjnych, jak również działań podmiotów zewnętrznych, służących mieszkańcom powiatu mińskiego, 

mających na celu, m.in. poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, ekologii i pomocy 

społecznej, bezpłatnej pomocy prawnej, inicjatyw lokalnych, oferty edukacyjnej szkół powiatowych, oferty 

kulturalnej i sportowej, kampanii informacyjnych programów prozdrowotnych, wsparcia finansowego, 

organizacyjnego i promocyjnego różnorodnych wydarzeń. Jednym z kluczowych narzędzi polityki promocji jest 

Internet. Prowadzona jest strona powiatu mińskiego www.powiatminski.pl, oficjalny profil na Facebooku i 

Twitterze.  

Ze względu na pandemię i panujące obostrzenia w 2020 r. zrezygnowano z organizacji Giełdy Szkół 

Ponadpodstawowych. Potencjalni kandydaci do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński 

mieli okazję pozyskać informacje na temat szczegółów rekrutacji, kierunków kształcenia, organizacji szkoły itp.  

poprzez strony internetowe poszczególnych palcówek. Akcja informacyjna o ofercie edukacyjnej - zamieszczanie 

filmów i grafik -  była prowadzona poprzez Facebook/PowiatMiński i stronę internetową Starostwa Powiatowego 

w Mińsku Mazowieckim. 

Materiały promujące ofertę edukacyjną powiatu mińskiego: 
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Wydział prowadził również działania promocyjne projektów finansowanych ze  środków krajowych i unijnych 
projektów, które były realizowane w szkołach i domach pomocy społecznej. 
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Pandemia spowodowała, że Wydział aktywnie włączył się we wszelkie działania związane z promowaniem 
wsparcia finansowego, rzeczowego  i wolontariackiego dla szpitala, domów pomocy społecznej i domów dziecka 
z terenu powiatu mińskiego. 
 

 

Pomoc rzeczową dla mieszkańców DPS-ów na ręce Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego 
i Wicestarosty Witolda Kikolskiego przekazała Prezes Zarządu Fundacji Biedronki Katarzyna Scheer. 
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Pomoc od Harper Hygienics S.A. dla mieszkańców powiatu mińskiego przekazana do PCPR-u 
 

Materiały promocyjne towarzyszące akcjom wsparcia: 

  

 
 
Wydział Oświaty i Promocji aktywnie włączył się także w akcję promującą liczne działania związane 
z przekazywaniem pomocy finansowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Mińsku 
Mazowieckim. 
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W okresie od lipca do sierpnia 2020 r., pracownicy Wydziału Oświaty i Promocji sfotografowali wybrane obiekty 
zabytkowe w 13 gminach. Jest to początek akcji, mającej na celu sprawdzenie stanu zachowania obiektów, 
które są wpisane do rejestru zabytków lub do gminnych ewidencji zabytków. Mieszkańcy powiatu mieli również 
możliwość zapoznania się z efektami pracy poprzez obejrzenie w mediach społecznościowych cyklu kampanii 
promujących piękne miejsca -  również atrakcyjne przyrodniczo, znajdujące się na naszym terenie. 
 

 
Zespół sanatorium w Rudce 

 

 
Zabytkowa kapliczka w Wężyczynie 
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Młyn wodny w Ptakach 
 

 
 

Zabytkowy młyn we wsi Łęka 
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Jezioro Torfowisko koło Mistowa 

 

W 2020 roku złożono 40 wniosków o Patronat Starosty, ale ze względu na pandemię większość wydarzeń 

się nie odbyła. W ramach udzielonego patronatu na wydarzenia sportowe finansowano zakup pucharów, medali, 

statuetek lub nagród dla zwycięzców. Organizowane wydarzenia otrzymały wsparcie promocyjne w postaci 

publikacji ogłoszeń na stronie internetowej, promocji w mediach społecznościowych lub w postaci przekazania 

materiałów promocyjnych.  

Opracowując projekty materiałów promocyjnych, Wydział Oświaty i Promocji uwzględniał potrzeby związane 

z bieżącym harmonogramem działań. Ze względu na pandemię działania w tym zakresie zostały ograniczone. 

W 2020 roku zaprojektowano statuetkę w podziękowaniu Darczyńcom, którzy wsparli szpital w czasie pandemii. 

Niestety gala, podczas której statuetki miały zostać wręczone, nie odbyła się z powodu wprowadzonych 

obostrzeń. 
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8. 

REALIZACJA POWIATOWYCH   

STRATEGII, PLANÓW  

I PROGRAMÓW 
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W 2020 roku realizowano uchwały Rady Powiatu Mińskiego dotyczące powiatowych strategii, planów 

i programów. W omawianym okresie obowiązywały następujące dokumenty:  

 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 – 2020 (przyjęta uchwałą 

Nr XVI/133/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 września 2008 r.), 

 

2. Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 (przyjęty uchwałą Nr XXV/302/17 

Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r.), 

 

3. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mińskiego na lata 

2017 – 2022 (przyjęta uchwałą Nr XVIII/223/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.),  

 

4. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2022 (przyjęty uchwałą Nr XVIII/225/16 Rady 

Powiatu Mińskiego  z dnia 20 grudnia 2016 r.), 

 

5. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Mińskim na lata 2018 – 2020 

(przyjęty uchwałą Nr XXV/320/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.), 

 

6. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Mińskiego 

na lata 2017 – 2022  (przyjęty uchwałą Nr XVIII/224/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 

2016 r.), 

 

7. Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2022 

(przyjęty uchwałą Nr XXIV/286/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.), 

 

8. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego 

(przyjęty uchwałą Nr XIII/160/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r.), 

 

9. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego Powiatu Mińskiego na lata 2019-2023 (przyjęty uchwałą nr VIII/101/19 z dnia 23 

października 2019 r.)  

 

10. Program współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku (przyjęty uchwałą Nr VIII/83/19 Rady 

Powiatu Mińskiego z dnia 23 października 2019 r.), 

 

11. „Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 – 2022” (przyjęty 

uchwałą  Nr XXXI/375/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r.).  

 

 

Ponadto w omawianym okresie obowiązywał Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim, przyjęty uchwałą nr VII/74/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

W 2020 r. do planu nie wprowadzano żadnych zmian.  
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8.1 STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2008 - 2020 

 

 

CEL STRATEGICZNY NR 1  - Zwiększanie efektywności lokalnej gospodarki 

 

WSKAŹNIKI: 

1) Liczba gospodarstw agroturystycznych - 35 

2) Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych - 3 

3) Liczba nowych podmiotów gospodarczych - 1011, 

4) Liczba utworzonych nowych miejsc pracy  - 136, 

5) Stopa bezrobocia – grudzień 2020 – 6,5 %, 

6) Liczba bezrobotnych podnoszących kwalifikacje w ramach środków przeznaczonych na aktywne formy 

zwalczania bezrobocia: do 30 r. ż. – 5; powyżej 30 r. ż. - 3, 

7) Liczba bezrobotnych w pierwszym przedziale wiekowym tj. do 25 roku życia - 859, 

8) Ilość zorganizowanych imprez promujących zatrudnienie : 0 (pandemia). 

 

CEL STRATEGICZNY NR 2  - Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki 

 

WSKAŹNIKI: 

1) Długość dróg powiatowych wybudowanych i przebudowanych na terenie powiatu 

 

Przebudowa i modernizacja głównych ciągów dróg 

powiatowych łączących siedzibę powiatu z siedzibami 

gmin i siedzib gmin między sobą oraz dróg 

powiatowych łączących się z drogami wyższej kategorii  

liczba kilometrów 

nowych/przebudowanych/ 

odnowionych  dróg 

3,98 km 

Rozbudowa sieci chodników i ciągów pieszo-

rowerowych  

liczba kilometrów 

nowych/przebudowanych/ 

odnowionych chodników i ciągów 

pieszo – rowerowych 

0,43 km 

Odnowy nawierzchni bitumicznych 
liczba kilometrów odnowionych 

nawierzchni bitumicznych 
9,35 km 

Przebudowa obiektów mostowych i przepustów  
liczba przebudowanych obiektów 

mostowych i przepustów 

1 szt.  

obiekt mostowy                                               

1 szt. 

 kładka przez rzekę 

Przebudowa skrzyżowań  liczba przebudowanych skrzyżowań 3 

Współpraca z urzędami gmin i miast przy realizacji 

inwestycji drogowych 

 

liczba podpisanych porozumień z 

urzędami miast i gmin przy realizacji 

inwestycji drogowych 

9 

 

2) Ilość miejsc noclegowych na terenie powiatu – 20 

3) Długość oznakowanych szlaków rekreacyjno- turystycznych  

 trasa rowerowa Marysin Wawerski – Wesoła – Sulejówek – Długa Szlachecka – Długa Kościelna – 

Halinów o długości 19 km,  

 trasa rowerowa Kołbiel – Siennica – Cegłów o długości 30 km,  
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 trasa rowerowa na terenie rezerwatu „Jedlina”, start przy stacji PKP Mienia, 

 szlak niebieski na terenie gmin Cegłów – Mrozy – Kałuszyn (trasa nr 1 Cegłów – Woźbin – Sokolnik – 

Wola Rafałowska – Mrozy – rezerwat „Rudka Sanatoryjna” – Mrozy, trasa nr 2 Mrozy – Rudka 

Sanatoryjna – Grodzisk – Gójszcz – rezerwat „Przełom Witówki” – Gołębiówka – Podskrudzie – 

Grodziszcze Mazowieckie, trasa nr 3 Cegłów – Skwarne – Kuflew – rezerwat „Florianów” – 

Porzewnica – Choszcze – Grodziszcze Mazowieckie), 

 szlak niebieski na terenie gminy Halinów (Okuniew – Długa Szlachecka – Długa Kościelna – Józefin – 

Halinów – Hipolitów – Stary Konik), 

 szlak zielony na terenie gminy Cegłów (Mienia – rezerwat „Jedlina” – Skwarne – Cegłów), 

 szlak zielony na terenie gmin Cegłów i Siennica (Kiczki – Dzielnik – Drożdżówka – Kulki – Ptaki – 

Świderszczyzna – Starogród), 

 ścieżka spacerowa na terenie rezerwatu „Rudka Sanatoryjna”. 

4) Wielkość środków finansowych przeznaczonych w powiecie na promocję – 57 000 zł 

5) Ilość imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych na terenie powiatu – 10,  

6) Ilość wydanych materiałów reklamowych (folderów, informatorów, map, itp.) – 0 

7) Liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu - 437 

8) Ilość środków finansowych przekazanych do realizacji w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych – 

1 915 681,44 zł (łącznie z konkursami sprzed 2019r., na podstawie których zawarto umowy wieloletnie w 

zakresie pomocy społecznej), 

9) Ilość powstałych związków międzygminnych i podpisanych porozumień w celu realizacji zadań publicznych 

– 9 umów z gminami w zakresie realizacji zadań powiatu 

 

CEL STRATEGICZNY NR 3 -  Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie 

 

WSKAŹNIKI: 

1) Powierzchnia wybudowanych i zmodernizowanych obiektów: 

 remont sali gimnastycznej w ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim, 

 przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową z wykonaniem ogrodzenia 

i oświetlenia 

2) Liczba kierunków kształcenia zawodowego: 41 – technikum, 25 - branżówka, 

3) Liczba słuchaczy w ramach szkolnictwa ustawicznego: szkoły dla dorosłych – 236 osoby, KKZ - 482 

4) Liczba uczniów z terenu powiatu objętych współpracą międzynarodową: 0 - pandemia, 

5) Ilość obiektów dziedzictwa narodowego poddanych zabiegom remontowym - 5 

 

CEL STRATEGICZNY NR 4  -  Zwiększanie poziomu integracji społecznej oraz bezpieczeństwa 

zdrowotnego i publicznego w powiecie 

 

WSKAŹNIKI: 

1) Liczba osób objętych różnymi formami pomocy przez powiatowe i gminne jednostki organizacyjne 

zajmujące się opieką społeczną: 

 liczba osób objętych wsparciem Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze 

środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 49 osób, 

 program "Opieka wytchnieniowa" edycja 202-13 osób,  

 program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III-390 osób, 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

- 195 osób,  

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 348 osób,  

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 403 osoby,  

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 65 osób,  

 zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 60 osób, 

2) Liczba obiektów użyteczności publicznej przystosowanych lub wybudowanych z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych-0 
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3) Ilość miejsc pracy przygotowana dla osób niepełnosprawnych - 11 

4) Liczba osób hospitalizowanych – Oddziały szpitalne - 6 301; SOR – 11 259 

5) Liczba programów zdrowotnych i promujących zdrowie - 7 

6) Liczba uczestników programów prozdrowotnych 

 „Program  Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 

2016-2020” – program dedykowany dla dziewcząt z rocznika 2007 – liczba zaszczepionych 

dziewczynek: 12 

 Program Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez 

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

dla dziewcząt z rocznika 2006 i 2007. Zaszczepiono 120 dziewczynek z rocznika 2006, 44 z rocznika 

2007. Dodatkowo zgodnie z zawartą umową zaszczepiono 15 dziewczynek z rocznika 2005 i 1 z 2004 

r. 

 Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej – ok. 200 uczestniczek. 

 Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu 

mińskiego. 

 Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego 

(programy wstrzymane ze względu na pandemię), 

 Przesiewowe badania cytologiczne (Program profilaktyki raka szyjki macicy): z programu skorzystało 

253 kobiety. 

 Program profilaktyki raka piersi – liczba uczestniczek 231. 

7) Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zakupy aparatury i urządzeń medycznych: 

1 765 732,86 zł 

8) Liczba personelu medycznego podnoszącego swoje kwalifikacje: 27 pracowników medycznych,  17 

rezydentów - razem 44 osoby zajmujące stanowiska medyczne, które w 2020 r. podnosiły swoje 

kwalifikacje 

9) Liczba zdarzeń wymagająca interwencji PSP z podziałem na: 

 pożary 

 inne zdarzenia 

 

10) Liczba przestępstw popełnionych i wykrytych 

 

1) 
Ograniczenie przestępczości 

narkotykowej 

dane statystyczne Komendy 

Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim 

- postępowania wszczęte  129     - 

przestępstwa stwierdzone 133       - 

wykrywalność 96,99% 

2) 
Ograniczenie przestępczości 

samochodowej 

- postępowania wszczęte  35           - 

przestępstwa stwierdzone 28          - 

wykrywalność 0% 

3) 

Ograniczenie przestępczości 

gospodarczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem przestępczości 

akcyzowej 

- postępowania wszczęte 452           - 

przestępstwa stwierdzone 273            - 

wykrywalność 58,24% 

4) 

Ograniczenie przestępczości                   

w 7-iu kategoriach przestępstw, w tym 

włamań i kradzieży 

- postępowania wszczęte 545            - 

przestępstwa stwierdzone 528           - 

wykrywalność 36,23% 

 

 

11) Liczba i ilość uczestników imprez propagujących bezpieczne zachowania u dzieci i młodzieży – ilość 

zorganizowanych spotkań edukacyjnych w szkołach – 51, liczba uczestników – 1 800 
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8. 2  PROGRAM ROZWOJU POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 

 

 

Cel Strategiczny: Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej 

 

1. Cel Operacyjny: Poprawa jakości i dostępności usług w sferze ochrony zdrowia 

 

LP 
Zadania przewidziane  

w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia realizacji  

osiągnięte w 2020 roku 

1 Rozbudowa i modernizacja 

obiektów szpitala powiatowego i 

budynku przychodni w celu 

poprawy warunków leczenia i 

dostosowywania placówki do 

wymaganych standardów 

wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na rozbudowę i 

modernizację szpitala 

powiatowego i budynku 

przychodni 

410 002,98 

Modernizacja SPZOZ podzadanie: 

1. Modernizacja Szpitala Powiatowego w 

Mińsku Mazowieckim - etap III - 

"Modernizacja pomieszczeń Zespołu ds. 

Higieny i Transportu wraz z 

wyposażeniem" 

2.  Modernizacja Szpitala Powiatowego 

w Mińsku Mazowieckim - etap III - 

"Modernizacja łazienek w Oddziale 

Wewnętrznym" 

3. Modernizacja Szpitala Powiatowego w 

Mińsku Mazowieckim - etap III - 

"Modernizacja rozdzielni elektrycznej" 

2 Wyposażenie szpitala 

powiatowego i przychodni 

lekarskiej w specjalistyczny sprzęt 

medyczny 

liczba nowej aparatury medycznej 

w którą zostanie zaopatrzony 

szpital powiatowy i budynek 

przychodni 

 

 

44 sztuki 

 

 

3 Budowa parkingu oraz 

rewitalizacja terenu wokół 

budynku szpitala powiatowego 

liczba powstałych miejsc 

parkingowych wokół budynku 

szpitala powiatowego 

- 

4 Ucyfrowienie RTG, integracja 

sprzętu medycznego z systemem 

HIS wraz z zakupem systemu 

PACS 

liczba wykonanych badań  

przy użyciu nowego systemu 

 

20 952 

 

 

 

2. Cel operacyjny: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej 

 

1) Budowa nowego Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim (wskaźnik stopnia realizacji przewidziany 

w Programie - liczba dzieci przebywających w nowo wybudowanym Domu Dziecka: 12.) 

2) Remonty placówek oświatowych i socjalnych, w szczególności: dostosowanie placówek do wymaganych 

standardów, modernizacja i wyposażenie sal lekcyjnych (wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w 

Programie  - wysokość środków przeznaczonych na przebudowę, wyposażenie poszczególnych elementów 

infrastruktury oświatowej i socjalnej) 

 

 

LP 

 

 

Placówka 

Wysokość środków przeznaczonych w 2020 roku  

na przebudowę, rozbudowę i wyposażenie 

poszczególnych elementów infrastruktury  

oświatowej i socjalnej  

1 Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 
147 306,58 

2 Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim 
316 685,57 zł 

3 Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 27 529,00 zł 

4 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku 184 296,29 zł 
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Mazowieckim 

5 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim 193 998,74 zł 

6 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Mińsku Mazowieckim 
49 270,52 zł 

7 Zespół Szkół Turystyczno Gastronomicznych 

w Mińsku Mazowieckim 
35 000,00 zł 

8 Dom Pomocy Społecznej Jedlina  w Mieni - 

9 Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 156 060,81 zł 

10 Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie 38 357,70 zł 

11 Dom Pomocy Społecznej w Kątach 34 994,68 zł 

12 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Mińsku Mazowieckim 
101 887,05 zł 

 

3) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej (wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie - 

liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowej) 

 

W 2020 r. wykonano: 

 remont sali gimnastycznej w ZS im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim, 

 Przebudowę boiska wielofunkcyjnego na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię poliuretanową z wykonaniem ogrodzenia i 

oświetlenia 

 

4) Dostosowanie powiatowych budynków użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

(wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie - liczba ułatwień dla osób niepełnosprawnych 

zamontowanych w budynkach użyteczności publicznej) 

 

W 2020 roku nie realizowano zadań w tym zakresie. 

 

5) Rozwój infrastruktury pomocy społecznej zgodnie z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016 – 2022  (wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie - liczba 

nowoutworzonych placówek pomocy społecznej) 

 

W 2020 r. uruchomiono jedną placówkę opiekuńczo – wychowawczą – Dom Dziecka w Mińsku 

Mazowieckim 

 

3.  Cel operacyjny: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej 

 

1) Rozwój e-administracji, współpraca w ramach regionalnego partnerstwa samorządów  Mazowsza dla 

aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) - (wskaźnik 

stopnia realizacji przewidziany w Programie - wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu) 

 

W 2020 roku nie wydatkowano środków na realizację projektu. 

 

2) Modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek powiatowych, w szczególności wykonanie sieci 

internetowej w technologii światłowodowej (wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie - liczba 

jednostek powiatowych podłączonych do sieci światłowodowej  

 

W 2020 r. podłączono jedną : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Mińsku Mazowieckim 

 

 

3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wskaźnik stopnia realizacji 

przewidziany w Programie - wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania) 

 

W 2020 r. nie realizowano zadań w tym zakresie. 
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4. Cel operacyjny: Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej 

 

LP Zadania przewidziane w Programie  
Wskaźniki oceny stopnia realizacji  

przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia 

realizacji osiągnięte  

w 2020 roku 

1 
Organizacja publicznego transportu zbiorowego  

na terenie powiatu mińskiego 

liczba uruchomionych linii 

transportu zbiorowego 

 

0 

(unieważnienie 

postępowania) 

2 

Przebudowa i modernizacja głównych ciągów dróg 

powiatowych łączących siedzibę powiatu z siedzibami 

gmin i siedzib gmin między sobą oraz dróg powiatowych 

łączących się z drogami wyższej kategorii  

liczba kilometrów 

nowych/przebudowanych 

odnowionych  dróg 

3,98 km 

3 Rozbudowa sieci chodników i ciągów pieszo-rowerowych  

liczba kilometrów 

nowych/przebudowanych 

odnowionych chodników 

 i ciągów pieszo – rowerowych 

0,43 km 

4 Odnowy nawierzchni bitumicznych 
liczba kilometrów odnowionych 

nawierzchni bitumicznych 

9,35 km 

 

5 Przebudowa obiektów mostowych i przepustów  
liczba przebudowanych obiektów 

mostowych i przepustów 

1 szt. obiekt mostowy                                               

1 szt. kładka przez rzekę 

6 Przebudowa skrzyżowań  
liczba przebudowanych 

skrzyżowań 
3 

7 

Współpraca z urzędami gmin i miast przy realizacji 

inwestycji drogowych 

 

liczba podpisanych porozumień  

z urzędami miast i gmin przy 

realizacji inwestycji drogowych 

9 

 

W ramach celu operacyjnego „Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej” w 2020 r. zrealizowano 

następujące zadania: 

 

1) przebudowa drogi powiatowej nr 2232W ul. Kuźniarskiego w Latowiczu od km 0+542 do km 0+884 i od km 

0+135 do km 0+542 (2019-2020) (dł. 342m)Przebudowa drogi 2239W Wielgolas-Kamionka od km 0+020 

do km 0+955 (2018-2019) (dł. 935m), 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka od km 2+013,72 do km 2+994,12 

(2019-2020) (980,40mb), 

3) przebudowa drogi powiatowej 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre w msc. Nowy Jędrzejów od km 0+045 do 

km 0+240 (195mb), 

4) przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie-Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak od km 10+300 do km 

11+017 (717mb), 

5) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty 

Goździejewskie Drugie-(gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+020 wraz z odwodnieniem - etap II 

(330mb), 

6) przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Chobot odc. od km 3+727 do km 4+412 (685mb) 

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 6+855 do km 7+586 

(731mb), 

8) przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+439 do km 

2+764 (325mb), 
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9) przebudowa drogi powiatowej 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów polegająca na budowie 

chodnika od km 6+905 do km 7+010 (105mb), 

10) przebudowa drogi powiatowej nr 2277W ul. Budowlana w Mińsku Maz. i budowa kładki dla ciągu pieszo-

rowerowego przez rzekę Srebrna (2019-2020), 

11) rozbiórka i budowa mostu w msc. Gołębiówka w ciągu drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare-Skruda-

Grodzisk w km 4+450 z dojazdami, 

12) wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2286W ul. Mickiewicza i 2230W ul. 

Dąbrówki i drogi gminnej w Mińsku Mazowieckim (2019-2020), 

13) odnowy nawierzchni bitumicznych: 

 droga nr 2739W Stara Wieś - Gadka - Majdan - Wólka Dłużewska (dł. 130m) 

 droga nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów (dł. 650m) 

 droga nr 2237W Borówek - Budy Wielgoleskie (dł. 980m) 

 droga nr 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn - Jeruzal (dł. 980m) 

 droga nr 2255W Mrozy - Topór - Lipiny (dł. 910m) 

 droga nr 2256W Wola Rafałowska - Guzew - Mała Wieś - Kuflew (dł. 690m) 

 droga nr 2250W Kałuszyn - Przytoka (dł. 690m) 

 droga nr 2251W Kałuszyn - Milew - Falbogi (dł. 450m) 

 droga nr 2208W Radoszyna - Drop - Nojszew (dł. 980m) 

 droga nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby (dł. 330m) 

 droga nr 2219W Arynów - Cyganka - Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński - Kąty Goździejewskie 

Drugie)  (dł. 460m) 

 droga nr 2224W Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi (Stanisławów -Mlęcin - Kamionka) 

(dł. 600m) 

 droga nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka (dł. 300m) 

 droga nr 2707W Duchnów - Kąck - Wielgolas Duchnowski (dł. 650m) 

 droga nr 4333W Ołdakowizna - Stanisławów (dł. 550m) 

 

Cel Strategiczny: Zwiększenie poziomu integracji społecznej 

 

1. Cel operacyjny: Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 

 

LP 

Zadania przewidziane  

w Programie  

 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie 

 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

osiągnięte w 2020 roku 

1 
Wspieranie funkcjonujących 

rodzin zastępczych  

liczba dobrze funkcjonujących rodzin 

zastępczych 
134 

2 

Pozyskiwanie kandydatów do 

pełnienia funkcji rodzin 

zastępczych niezawodowych i 

zawodowych  

liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 

zastępczych,  liczba rodzin zastępczych, w tym 

specjalistycznych i pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego oraz Rodzinnych 

Domów Dziecka 

 Szkolenie dla kandydatów 

na rodziny zastępcze 

PRIDE- 0  

 Rodziny zastępcze - 134, w 

tym pełniąca funkcję 

pogotowia rodzinnego - 1  

 Rodzinny Dom Dziecka -1 

3 
Tworzenie mieszkań 

chronionych  

liczba utworzonych mieszkań, liczba  osób 

korzystających z mieszkań chronionych 
0 
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2. Cel operacyjny: Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

 

LP 

Zadania przewidziane w 

Programie Rozwoju Powiatu 

Mińskiego na lata 2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie Rozwoju Powiatu 

Mińskiego na lata 2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

osiągnięte w 2020 roku 

1 

Promocja i rozwój usług 

specjalistycznych 

świadczonych przy 

Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Mińsku 

Mazowieckim  

liczba pozyskanych wolontariuszy, ilość 

udzielonych porad, ilość przeprowadzonych 

terapii 

 Wolontariusze - 4 osoby.  

 Udzielone porady  przez 

prawników, policjanta, 

psychologów, mediatorów, 

doradcy ds. rodziny, doradcy ds. 

osób niepełnosprawnych, 

terapeuty ds. uzaleznień, 

pedagoga – 862 

 Przeprowadzone terapie 

psychologiczne - 41. 

2 
Promocja rodzicielstwa 

zastępczego  

liczba kampanii promocyjnych rodzicielstwa 

zastępczego 
3 

3 
Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi  

realizacja wyznaczonych celów przy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi 
Współpraca z 5 organizacjami 

 

3. Cel operacyjny: Wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych oraz niezaradnych życiowo 

 

LP 

Zadania przewidziane  

w Programie  

 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

 osiągnięte w 2020 roku 

1 

Realizacja programów i 

projektów na rzecz osób 

niepełnosprawnych np. 

realizacja konkursów 

ministerialnych, realizacja 

konkursów PFRON 

liczba osób objętych wsparciem  

 49 osób - program "Aktywny Samorząd"                                                    

13 osób - program "Opieka wytchnieniowa" 

edycja 2020  

 390 osób - program "Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi" - Moduł III 

2 

Wspieranie rehabilitacji 

społecznej osób 

niepełnosprawnej  

liczba osób objętych wsparciem – 

rehabilitacja społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych - 195 osób.  

 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki osób niepełnosprawnych - 348 osób.  

 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne   i 

środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów - 403 osoby. 

 Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych - 65 osób.  

 Zobowiązania dotyczące dofinansowania 

kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 

- 60 osób 
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3 

Powołanie Zespołu 

Wdrażającego program  

„Za życiem”  

powołanie zespołu 

specjalistycznego  

ds. osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, podjęte działania  

w zakresie zespołu 

Nie powołano 

 

 

 

Cel Strategiczny:  Rozwój zasobów ludzkich 

 

1. Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju kompetencji uczniów i słuchaczy niezbędnych 

na rynku pracy 

 

LP 

Zadania przewidziane w Programie 

Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 

2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie Rozwoju 

Powiatu Mińskiego na lata 2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia 

realizacji osiągnięte                         

w 2020 roku 

1 

Upowszechnienie informacji na temat 

oferty edukacyjnej, w tym szkolnictwa 

zawodowego  

liczba informacji  32 

2 

Tworzenie warunków do rozwoju 

przedsiębiorczości wśród uczniów i 

słuchaczy  

liczba projektów 
4 

 

3 

Wsparcie szkół we współpracy z 

uczelniami, pracodawcami, instytucjami 

rynku pracy  

liczba podpisanych porozumień/listów 

intencyjnych  
2 

4 
Wspieranie udziału szkół w programach  

wymiany międzynarodowej  

liczba szkół/osób biorących udział w 

programach wymiany międzynarodowej 

0 

(pandemia) 

 

 

2. Cel operacyjny: Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej na terenie powiatu mińskiego 

 

LP 
Zadania przewidziane w Programie Rozwoju 

Powiatu Mińskiego na lata 2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie Rozwoju 

Powiatu Mińskiego na lata 2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia 

realizacji osiągnięte                             

w 2020 roku 

1 Upowszechnienie oferty  kulturalnej  
liczba ofert kulturalnych w 

powiatowym kalendarzu imprez 
70 

2 
Organizacja i współorganizacja imprez  

o zasięgu ponadlokalnym  

liczba zorganizowanych i 

współorganizowanych  imprez o 

zasięgu ponadlokalnym 

5 

3 Promocja lokalnych twórców  
liczba kampanii promocyjnych 

dotyczących lokalnej twórczości 
0 

4 
Ochrona i promocja dziedzictwa 

kulturowego  

wysokość środków wydatkowanych 

na ochronę i promocję dziedzictwa 

kulturowego 

121 00,00 zł 
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3. Cel operacyjny: Wspieranie i integracja działań na rzecz upowszechnienia aktywnego stylu 

życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

LP 
Zadania przewidziane w Programie Rozwoju 

Powiatu Mińskiego na lata 2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie Rozwoju 

Powiatu Mińskiego na lata 2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia 

realizacji osiągnięte                                 

w 2020 roku 

1 

Tworzenie warunków do organizacji 

powiatowego systemu współzawodnictwa 

dzieci i młodzieży  

miejsce w rankingu województwa 
0 

(pandemia) 

2 

Wspieranie działań zmierzających do 

poszerzenia oferty sportowych zajęć 

pozalekcyjnych i rekreacyjnych 

wśród młodzieży  

liczba godzin zajęć 12 godziny tygodniowo 

3 

Współpraca z organizacjami sportowymi i 

instytucjami w zakresie organizacji imprez i 

zawodów sportowych w różnych 

dyscyplinach  

liczba zorganizowanych i 

współorganizowanych  wydarzeń 

sportowych 

2 

4 
Promocja aktywności fizycznej w 

społeczeństwie  
liczba promowanych imprez 8 

 

 

4. Cel operacyjny: Promocja atrakcyjności turystycznej powiatu mińskiego 

 

LP 
Zadania przewidziane w Programie Rozwoju 

Powiatu Mińskiego na lata 2017-2020 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia 

realizacji osiągnięte                                

w 2020 roku 

1 

Współpraca z partnerami społecznymi w 

tworzeniu tematycznych produktów 

turystycznych  

liczba produktów 1  

2 

Integrowanie  działań podmiotów, 

zainteresowanych rozwojem branży 

turystycznej na terenie powiatu  

liczba zaangażowanych podmiotów 2  

3 

Popularyzowanie pakietów turystycznych, 

skierowanych do określonych grup 

docelowych  

liczba informacji 11 

4 
Aktywizacja turystyczna młodzieży na 

terenie powiatu mińskiego 
liczba kampanii 1 
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Cel Strategiczny:  Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

 

1. Cel operacyjny: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

 

LP 
Zadania przewidziane w Programie  

 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie 

 

Wskaźniki oceny stopnia 

realizacji osiągnięte  

w 2020 roku 

1 
Uaktualnienie i udostępnienie bazy terenów 

inwestycyjnych 

 liczba zgłoszonych  nowych 

terenów inwestycyjnych 
- 

liczba dokonanych odsłon bazy 

terenów inwestycyjnych 
- 

2 

Rozwój inwestycji wspomagających 

przedsiębiorców (uzbrojenie terenów, 

doprowadzenie infrastruktury) 

powierzchnia nowouzbrojonych 

terenów należących do gmin 
- 

3 
Inicjowanie tworzenia                              

"Stref Aktywności Gospodarczej" 

Powierzchnia wyznaczonych stref 

aktywności gospodarczej 
- 

 

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego udostępniona jest zakładka „Baza Terenów Inwestycyjnych” 

z odnośnikiem prowadzącym do bazy prowadzonej przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Agencji 

Rozwoju Mazowsza S.A. 

 

2. Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

 

LP Zadania przewidziane w Programie  
Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia 

realizacji osiągnięte  

w 2020 roku 

1 Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 

    liczba podmiotów, które utworzyły 

nowe miejsca pracy 
104 

       liczba utworzonych miejsc pracy                                                                     136 

2 
Wspieranie  samozatrudnienia i postaw 

przedsiębiorczych    

     liczba osób podejmujących własną 

działalność gospodarczą 
1011 

liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 
91 

3 Informacja i promocja przedsiębiorczości 

   liczba zorganizowanych spotkań, 

warsztatów z pracodawcami i 

bezrobotnymi.  

7 

liczba bezrobotnych korzystających z 

doradztwa zawodowego przed 

rozpoczęciem działalności gospodarczej 

146 

4 Promocja lokalnych marek 

liczba wypromowanych marek. 

Utworzenie lokalnej sieci sprzedaży 
- 

liczba zorganizowanych wystaw, targów 

sprzedaży 

0 

(pandemia) 

5 

Poprawa przepływu informacji między 

przedsiębiorcami, szkołami, samorządem i 

instytucjami otoczenia biznesu 

liczba zorganizowanych spotkań oraz 

nawiązanych kontaktów między 

przedsiębiorcami, szkołami, samorządem 

i instytucjami otoczenia biznesu 

0 

(pandemia) 
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3. Cel operacyjny: Rozwój otoczenia biznesu 

 

LP Zadania przewidziane w Programie  
Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia 

realizacji osiągnięte  

w 2020 roku 

1 Powołanie Lokalnej Rady Gospodarczej liczba odbytych posiedzeń - 

2 
Utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 

   liczba porad udzielonych przez 

Powiatowe Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 

- 

   liczba zorganizowanych 

przedsięwzięć 
- 

3 
Wspieranie utworzenia Lokalnego Funduszu 

Pożyczkowego  

 liczba przeprowadzonych 

konsultacji przez władze gmin                                                                                                                
- 

    liczba opracowanych koncepcji, 

jeśli będzie to zasadne 
- 

 

4. Cel operacyjny: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych dla potrzeb rynku pracy 

 

LP 
Zadania przewidziane w 

Programie  
Wskaźniki oceny stopnia realizacji przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny 

stopnia realizacji 

osiągnięte  

w 2020 roku 

1 

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

Powiecie Mińskim 

     Liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 30 roku życia 859 

    Liczba uczestników projektu, którzy podnieśli lub nabyli 

kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach 
5 

   Liczba uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie 

 po zakończeniu udziału w projekcie 
59 

   Liczba utworzonych miejsc pracy 57 

2 

Aktywizacja osób w wieku 

30 lat i powyżej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

bezrobotnych 

z grup defaworyzowanych 

   Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  

w wieku 30 lat i powyżej 
2450 

   Liczba uczestników projektu, którzy podnieśli lub nabyli 

kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach 
3 

  Liczba uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie  

po zakończeniu udziału w projekcie 
51 

    Liczba utworzonych miejsc pracy 77 

3 
Zlecanie działań 

aktywizacyjnych 

    Liczba bezrobotnych objętych diagnozą sytuacji zawodowej 0 

    Liczba bezrobotnych, którzy w wyniku działań realizatora 

podjęli i i utrzymali odpowiednią pracę przez okres 

 co najmniej 14 dni 

- 

    Liczba bezrobotnych, którzy po upływie 90 dni od dnia 

podjęcia odpowiedniej pracy, podjętej w wyniku działań 

realizatora, nadal pozostają w zatrudnieniu  

(odpowiedniej pracy). 

- 

     Liczba bezrobotnych, którzy po upływie 180 dni od dnia 

podjęcia odpowiedniej pracy, podjętej w wyniku działań 

realizatora, nadal pozostają w zatrudnieniu  

(odpowiedniej pracy). 

- 
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    Osiągnięty przez realizatora wskaźnik skuteczności 

zatrudnieniowej 
- 

    Osiągnięty przez realizatora wskaźnik utrzymania  

w zatrudnieniu 
- 

4 

Rozwój doradztwa  

zawodowego dla potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

    Liczba osób objętych doradztwem zawodowym   167 

   Liczba udzielonych porad grupowych  i indywidualnych 178 

5 

Wspieranie rehabilitacji 

zawodowej 

 i społecznej osób  

z niepełnosprawnościami 

Liczba osób niepełnosprawnych objętych poszczególnymi 

formami wsparcia                                                                                                                           
27 

   Liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły pracę po 

ukończeniu udziału w danej formie aktywizacji 
11 

 

5. Cel operacyjny: Wspieranie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy przez Bezrobotnych, pracowników 

i pracodawców 

 

LP Zadania przewidziane w Programie  
Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny 

stopnia realizacji 

osiągnięte                                    

w 2020 roku 

1 

Organizacja i finansowanie szkoleń zawodowych 

oraz studiów podyplomowych dla osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy lub 

pracowników w wieku 45 lat i więcej 

Liczba osób bezrobotnych którzy podnieśli 

kwalifikacje lub nabyli nowe kwalifikacje, 

ukończyli studia podyplomowe                                                                                       

32 

Liczba  osób bezrobotnych skierowanych na 

szkolenia                                                                               
29 

Liczba osób bezrobotnych, którzy podjęli 

zatrudnienie po zakończeniu szkolenia 
9 

2 
Finansowanie kształcenia ustawicznego kadr 

zarządzających i  pracowników lokalnych firm 

Liczba pracodawców i pracowników 

podnoszących kwalifikacje 
308 

3 Organizacja staży zawodowych 

      Liczba przedsiębiorstw, pracodawców u 

których zorganizowano staże.                                                                          
71 

Liczba  osób bezrobotnych skierowanych  

na staż       
120 

Liczba osób bezrobotnych, którzy podjęli 

zatrudnienie po zakończeniu stażu 
78 

4 
Rozwój doradztwa zawodowego we współpracy 

ze szkołami 

Liczba odbytych spotkań   

w szkołach                             

0 

(pandemia) 

Liczba uczniów uczestniczących  

w spotkaniach 

0 

(pandemia) 

5 
Monitoring rynku pracy i jego zmieniających się 

potrzeb 

Opracowane półrocznie oraz rocznie 

Monitoringi zawodów deficytowych 

 i nadwyżkowych.                 

4 

 Wyniki badań prowadzonych 

 na podstawie zawartej umowy 

 z MORP WUP WARSZAWA 

0 
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Cel Strategiczny: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego 

 

1. Cel operacyjny: Ograniczenie przestępczości na terenie powiatu mińskiego 

 

LP Zadania przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny 

stopnia realizacji 

przewidziane  

w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

osiągnięte w 2020 roku 

1 Ograniczenie przestępczości narkotykowej 

dane statystyczne 

Komendy Powiatowej 

Policji w Mińsku 

Mazowieckim 

- postępowania wszczęte  129     

 - przestępstwa stwierdzone 133       

 - wykrywalność 96,99% 

2 Ograniczenie przestępczości samochodowej 

- postępowania wszczęte  35          

- przestępstwa stwierdzone 28          

 - wykrywalność 0% 

3 

Ograniczenie przestępczości gospodarczej,  

ze szczególnym uwzględnieniem  

przestępczości akcyzowej 

- postępowania wszczęte 452   

- przestępstwa stwierdzone 273             

- wykrywalność 58,24% 

4 
Ograniczenie przestępczości w 7-iu kategoriach 

przestępstw, w tym włamań i kradzieży 

- postępowania wszczęte 545             

- przestępstwa stwierdzone 528           

 - wykrywalność 36,23% 

 

2. Cel operacyjny: Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu 

mińskiego 

 

LP Zadania przewidziane w Programie  
Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia  

realizacji osiągnięte w 

2020 roku 

1 

Profilaktyka bezpieczeństwa ruchu 

drogowego - organizacja sympozjum, 

turniejów 

liczba zorganizowanych przedsięwzięć 

profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

20 

liczba osób uczestniczących 

w przedsięwzięciach profilaktycznych 

z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

130 

2 

Działalność edukacyjno-profilaktyczna 

Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim  w zakresie promowania 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

liczba przeprowadzonych przedsięwzięć 

edukacyjno profilaktycznych w zakresie 

promowania bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

20 

3 

Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych                 

z udziałem pieszych, egzekwowanie 

obowiązku noszenia odblasków 

liczba zdarzeń drogowych 

z udziałem pieszych 
45 

liczba przeprowadzonych kontroli 

związanych z profilaktyką bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

23 157 

 

4 

Ujawnianie osób kierujących 

 pod wpływem alkoholu poprzez kontrole 

trzeźwości 

liczba przeprowadzonych kontroli trzeźwości 23 995 

liczba ujawnionych osób kierujących pod 

wpływem alkoholu 
396 

5 

Ujawnianie kierujących przekraczających 

dozwoloną prędkość poprzez kontrole 

prędkości 

liczba ujawnionych kierujących 

przekraczających dozwoloną prędkość 
10 073 

liczba przeprowadzonych kontroli prędkości Dane nie gromadzone 
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3. Cel operacyjny: Przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze kryzysowym na terenie powiatu 

mińskiego 

 

LP 
Zadania przewidziane  

w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

Wskaźniki oceny stopnia realizacji  

osiągnięte w 2020 roku 

1 Doposażenie Komendy 

Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Mińsku 

Mazowieckim w sprzęt 

ratowniczo - gaśniczy 

 liczba zakupionego sprzętu  

ratowniczo - gaśniczego           

1) modernizacja systemu łączności 
radiowej,   

2) remont sali wykładowej w budynku  
KP PSP,           

3) zakup skokochronu   

wysokość dofinansowanych środków 

Pkt 1 i 2 - 107 000,00 zł,  

Pkt 3 - sfinansowany i przekazany przez 

KW PSP w Warszawie 

2 

Organizacja przez Starostę 

Mińskiego ćwiczeń  

z zakresu zarządzania 

kryzysowego 

    liczba zrealizowanych ćwiczeń z zakresu 

zarządzania kryzysowego            
1 

liczba podmiotów oraz osób 

uczestniczących w ćwiczeniu 

11 (w tym 8 osób przeznaczonych do 

formacji POADA) 

3 

Organizacja przez 

Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Mińsku 

Mazowieckim ćwiczeń 

jednostek ochrony 

przeciwpożarowej 

 liczba zorganizowanych ćwiczeń jednostek 

ochrony przeciwpożarowej                               
6 

   liczba podmiotów oraz osób 

uczestniczących w ćwiczeniu 
5/222 

4 

Organizacja przez 

Komendanta Powiatowego 

Policji w Mińsku 

Mazowieckim ćwiczeń 

 z zakresu zarządzania 

kryzysowego 

 liczba zorganizowanych ćwiczeń z zakresu 

zarządzania kryzysowego                                        
1 – udział w ćwiczeniach pk.  „ORLIK 20” 

   liczba podmiotów oraz osób 

uczestniczących w ćwiczeniu 

5 podmiotów                                                             

9 policjantów 

5 

Bieżące doposażanie 

powiatowego magazynu  

w sprzęt pomocniczy 

przewidziany do użycia 

 w przypadku wystąpienia 

zagrożenia o charakterze 

kryzysowym 

    liczba zakupionego sprzętu 

przeznaczonego na potrzeby zarządzania 

kryzysowego 

0 

wysokość wydatkowanych środków 0 

6 

Bieżąca poprawa 

warunków sprzętowo-

lokalowych Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego  

i Spraw Obronnych, w tym 

Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 

  liczba zakupionego sprzętu                   0 

 wysokość wydatkowanych środków 0 

7 

Doposażenie jednostek 

OSP w ramach dotacji z 

KRSG i MSWiA w sprzęt 

ratowniczy z zakresu 

ratownictwa technicznego 

liczba zakupionego przez jednostki OSP 

sprzętu ratowniczego z zakresu 

ratownictwa technicznego 

Wszystkie jednostki OSP KSRG posiadają 

sprzęt hydrauliczny 

8 

Doskonalenie zawodowe 

funkcjonariuszy KP PSP 

oraz szkolenie dla 

strażaków z jednostek OSP 

   liczba wszystkich funkcjonariuszy w JRG 

do ilości wyszkolonych,                            
52/52 

liczba jednostek OSP z przeszkoleniem 

podstawowym co najmniej 12 druhów w 

stosunku do ilości jednostek OSP nie 

spełniających tych norm 

57/36 
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9 

Inspirowanie samorządów 

w zakresie wymiany 

pojazdów w jednostkach 

OSP włączonych do 

Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego 

Ilość wszystkich samochodów będących  

na wyposażeniu Ochotniczych Straży 

Pożarnych wchodzących w skład 

Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego w stosunku do ilości 

samochodów nowych np. mających nie 

więcej niż 10 lat 

                    

Wszystkie samochody (57) w 19 

jednostkach z KSRG mają mniej niż 10 lat. 

W 2020 roku zakupu samochodu dokonały 

3 jednostki z terenu powiatu włączone do 

KSRG tj.: OSP Cisie, OSP Ładzyń i OSP 

Stojadła. 

10 

 

 

 

 

 

Realizowanie szkoleń przez 

Komendę Powiatową Policji 

w Mińsku Mazowieckim w 

szkołach dotyczących 

zagrożeń terrorystycznych 

    liczba zrealizowanych szkoleń  

w szkołach dotyczących zagrożeń 

terrorystycznych  

0 

liczba osób uczestniczących  

w ww. szkoleniach 
- 

 

4. Cel operacyjny: Przeciwdziałanie patologiom społecznym występującym na terenie powiatu 

mińskiego oraz prowadzenie działalności profilaktycznej 

 

LP 
Zadania przewidziane w Programie  

 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

przewidziane w Programie  

 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

osiągnięte w 2020 roku 

1 
Profilaktyka przeciwpożarowa- 

organizacja konkursów plastycznych 

liczba zorganizowanych przedsięwzięć 

profilaktycznych 
- 

2 

Realizowanie przez Komendę 

Powiatową Policji w Mińsku 

Mazowieckim spotkań  

edukacyjnych w szkołach 

     ilość zorganizowanych spotkań 

edukacyjnych w szkołach                        
51 

liczba uczestników spotkań edukacyjnych 1 800 

3 

Współpraca Komendy Powiatowej 

Policji w Mińsku Mazowieckim  

z poradniami i ośrodkami 

pomocowymi (PCPR,MOPS, GOPS) 

- monitorowanie zjawisk  

patologii społecznej  

liczba przeprowadzonych przedsięwzięć 

profilaktycznych we współpracy z 

poradniami i ośrodkami pomocowymi 

2 

4 

Współpraca Komendy Powiatowej 

Policji w Mińsku Mazowieckim ze 

Strażą Miejską w zakresie organizacji 

wspólnych przedsięwzięć 

profilaktycznych i prewencyjnych 

liczba zorganizowanych przedsięwzięć 

profilaktycznych i prewencyjnych we 

współpracy ze Strażą Miejską 

-  w Dniu Babci wspólnie 

 ze strażnikami wręczano 

seniorom ulotki informacyjne  

nt. bezpieczeństwa,                                                                       

-  wystawiono 53 służby  

wspólnie ze strażnikiem miejskim 

w ramach tzw. patrolu szkolnego 

5 

Realizowanie przez Komendę 

Powiatową Policji w Mińsku 

Mazowieckim spotkań i szkoleń 

 z udziałem nauczycieli, pedagogów 

 i psychologów 

liczba zrealizowanych spotkań i szkoleń  

z udziałem nauczycieli, pedagogów i 

psychologów 

0 

liczba nauczycieli, pedagogów 

 i psychologów uczestniczących 

 w spotkaniach i szkoleniach z zakresu 

prowadzenia działalności profilaktycznej 

0 
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8.3  POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2017-2022 

 

 

Cel 1 Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 

Działania: 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w strategii: 

Rozwój sieci opieki nad dzieckiem poza rodziną biologiczną:  

 rozwój systemu pieczy zastępczej w formach rodzinnych, 

 podjęcie szerokich działań promocyjnych na rzecz 

rodzicielstwa zastępczego, 

 budowanie sieci wsparcia społecznego i instytucjonalnego 

dla rodzin zastępczych, 

m.in. poprzez grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, 

 przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

zgodnie z określonymi standardami, 

 dążenie do zabezpieczenia w zasobach mieszkaniowych 

gmin/powiatu mieszkań dla wychowanków opuszczających 

system pieczy zastępczej, w tym organizacja mieszkań 

chronionych. 

1) liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej – 193 , 

2) liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnej 

pieczy zastępczej – 59, 

3) liczba dzieci skierowanych do rodzinnej pieczy 

zastępczej w 2020 r. – 24, 

4) liczba dzieci skierowanych do instytucjonalnej 

pieczy zastępczej w 2020 r. – 15, 

5) liczba dzieci wracających z pieczy zastępczej do 

rodzin biologicznych lub rodzin adopcyjnych – 11, 

6) liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 

zastępczych –  0 szkolenie PRIDE  

7) przekształcenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej na terenie powiatu –  nowego 

domu dziecka. 

8) liczba rodzin zastępczych - 135, 

9) w tym Rodzinnych Domów Dziecka – 1. 

Wspieranie funkcjonujących rodzin zastępczych   

i pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 

zastępczych niezawodowych i zawodowych. 

Budowanie sieci wsparcia społecznego dla rodzin zastępczych w 

ich środowisku zamieszkania. 

Cel 2 Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

Działania: 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w strategii: 

Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Centrum Wolontariatu. 1) liczba wolontariuszy w gminach/powiecie        – 4, 

2) liczba działających centrów wolontariatu na terenie 

powiatu – 1, 

3) liczba aktywnie działających organizacji 

pozarządowych współpracujących z jednostkami 

gmin i powiatu – 9, 

4) liczba projektów realizowanych przez organizacje 

pozarządowe w ramach konkursów 

organizowanych przez powiat/gminy – 5, 

5) liczba specjalistów udzielających porad na terenie 

powiatu – 18, 

6) liczba udzielonych porad na terenie powiatu 

mińskiego – 879. 

Promocja i rozwój wolontariatu, jako forma pomocy dla osób 

niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, dzieci, młodzieży, 

osób starszych. 

Aktywne współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, 

koordynacja i wspieranie wspólnych działań. 

Zapobieganie powstawaniu ryzyka wykluczenia społecznego 

poprzez promocję i zwiększenie specjalistycznego wsparcia. 

 

Cel 3 Ograniczenie zjawiska bezrobocia 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w strategii: 

Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach usług instrumentów rynku pracy. 

 

Realizatorem działań jest Powiatowy Urząd Pracy. 

Wsparcie inicjatyw prowadzących do tworzenia nowych miejsc 

pracy. 

Poradnictwo dla osób poszukujących pracy oraz promowanie 

aktywnych form wychodzenia z bezrobocia. 
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Cel 4 
Promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawisku 

alkoholizmu i przemocy w rodzinie 

Działania: 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w strategii: 

Monitorowanie zjawiska narkomanii i alkoholizmu w powiecie. 1) liczba uczestników spotkań w ramach różnych 

działań informacyjno-profilaktycznych na terenie 

powiatu – 73, 

2) liczba podmiotów realizujących działania na rzecz 

osób uzależnionych – 1, 

3) liczba doradców ds. uzależnień w powiecie – 1, 

4) liczba udzielonych porad przez doradców ds. 

uzależnień - 22 

5)  liczba realizowanych programów dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie – 1, 

6) liczba realizowanych programów dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie – 2, 

7) liczba uczestników programów dot. przemocy 

w rodzinie – 26, 

8) liczba osób które otrzymały schronienie w ośrodku 

interwencji kryzysowej – 14. 

Współuczestnictwo i współdziałanie w programowaniu szkoleń 

na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i 

przemocy w rodzinie. 

Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i skuteczna praca ze 

sprawcami przemocy. 

Cel 5 Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz starszych 

Działania: 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w strategii: 

Podejmowanie działań mających na celu pomoc 

 i wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin  

z dziećmi/osobami dorosłymi z różnego rodzaju 

niepełnosprawnościami. 

1) liczba placówek wsparcia dziennego różnego 

typu – 5, 

2) liczba szkół specjalnych – 1, 

3) liczba dzieci i młodzieży i osób dorosłych 

niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach 

rehabilitacyjnych – 130, 

4) liczba działań organizacji pozarządowych na 

rzecz osób niepełnosprawnych - 5. 

 

Promowanie powstawania i rozwoju ośrodków wsparcia 

dziennego dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i 

przewlekle chorych. 

Podejmowanie aktywnych działań na rzecz upowszechniania 

opieki przedszkolnej, szkolnictwa integracyjnego i specjalnego 

dla niepełnosprawnych dzieci. 

Cel 6 

Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie 

 i środowiskach pozarodzinnych 

 

Działania: 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w strategii: 

Dokształcanie kadry pomocy społecznej w powiecie w obszarze 

funkcji rodziny i wspomagania jej funkcjonowania na poziomie 

lokalnym. 

 

Realizatorem działań są urzędy gmin. 

Budowanie i wdrażanie programów edukacyjnych, 

wspomagających wychowawczą rolę rodziny w środowisku jej 

zamieszkania oraz zwiększających kompetencje wychowawcze 

rodziców. 

Zwiększenie dostępności poradnictwa rodzinnego  

i pedagogiczno-psychologicznego dla rodzin w środowisku ich 

zamieszkania. 
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8. 4  POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY 

          W RODZINIE POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2017-2022 

 
 

 

Cel 1 
Podniesienie świadomości społecznej oraz zmiana postaw i stereotypów w zakresie zjawiska 

przemocy w rodzinie. 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 

1. Działalność edukacyjna kierowana do dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych w zakresie skutków stosowania, a także 

doświadczania przemocy w rodzinie. 

2. Organizowanie kampanii informacyjnych promujących 

życie rodzinne bez przemocy, prawidłowe zachowania i 

postawy. 

3. Pozyskiwanie środków na realizację programów w zakresie 

przemocy w rodzinie 

 

1) liczba realizowanych programów w zakresie 

przemocy w rodzinie – 2 pogramy. Środki 

pozyskane od Wojewody Mazowieckiego w ramach 

konkursu. 

Cel 2 Zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia dla ofiar przemocy. 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 

1. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla ofiar. 

2. Prowadzenie poradnictwa prawnego dla ofiar przemocy. 

3. Zorganizowanie specjalistycznych terapii dla ofiar  

przemocy. 

1) liczba psychologów z których pomocy mogą 

skorzystać ofiary przemocy                         – 

9 psychologów, 

2) liczba prawników z których pomocy mogą 

skorzystać ofiary przemocy – 4 prawników, 

3) liczba psychologów, którzy prowadza terapie 

dla ofiar przemocy                                     – 9 

psychologów, 

4) ośrodek interwencji kryzysowej prowadził terapię 

indywidualną, konsultacje psychologiczne -

poradnictwo, konsultacje rodzinne i par 

małżeńskich, terapia krótkoterminowa–43 osoby,  

 

Cel 3 Oddziaływania na  sprawców przemocy w rodzinie. 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 

1. Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych wobec 

sprawców przemocy. 

2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla sprawców 

przemocy. 

1) liczba realizowanych programów korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy – 

1 program, 

2) liczba osób korzystających z programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 

– 7 osób, 

3) liczba programów psychologicznych dla sprawców 

przemocy – 1 program, 

4) liczba osób korzystających z programów 

psychologicznych dla sprawców przemocy – 

6 osób. 

 

 

 

 



 

175 
 

                                              RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2020 

Cel 4 Zapewnienie ochrony i udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 

1. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 

2. Zapewnienie specjalistycznej opieki psychologicznej. 

3. Pozyskiwanie środków na realizację programów w zakresie 

przemocy w rodzinie. 

1) liczba ośrodków interwencji kryzysowej na terenie 

powiatu mińskiego – 1 ośrodek, 

2) liczba osób umieszczonych w Hostelu ośrodka 

interwencji kryzysowej – 14 osób (6 kobiet i 8 

dzieci), 

3) liczba osób, które skorzystały z pomocy ośrodka 

interwencji kryzysowej – 48 osoby.  

 

Cel 5 
Podniesienie kompetencji kadr oraz usprawnianie procedur współpracy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy. 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 

Udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach z zakresu 

przemocy w rodzinie. 

udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach 

jest realizowany na bieżąco poprzez indywidualne 

zgłoszenia pracowników. 
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8. 5   POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2018 – 2020 

 
 

 

Cel 1 Rozwój sieci opieki nad dzieckiem poza rodziną biologiczną 

Działania Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 

1. Rozwój systemu pieczy zastępczej w formach rodzinnych. 
2. Podjęcie szerokich działań promocyjnych na rzecz 

rodzicielstwa zastępczego. 
3. Przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 

zgodnie z określonymi standardami. 

1) liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej – 193, 

2) liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej – 55, 

3) przekształcenie placówki opiekuńczo-wychowawczej 
na terenie powiatu – budowa nowego domu 
dziecka, 

4) liczba dzieci wracających z pieczy zastępczej do 
rodzin biologicznych lub rodzin adopcyjnych – 12. 

Cel 2 Wspieranie funkcjonujących rodzin zastępczych 

Działania Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 

1. Objęcie rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne 
domy dziecka opieka koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej i innych specjalistów w zakresie pracy z 
dzieckiem i rodziną. 

2. Ocena sytuacji dzieci znajdujących się w rodzinach 
zastępczych. 

3. Ocena rodzin zastępczych. 
4. Umożliwienie bezpłatnego korzystania rodzinom 

zastępczym ze wsparcia specjalistycznego. 
5. Realizacja świadczeń finansowych zgodnie z ustawą o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
6. Zapewnienie wsparcia w postaci wolontariatu i rodzin 

pomocowych. 
7. Rozwój kompetencji wychowawczych i opiekuńczych 

poprzez udział rodzin w szkoleniach doskonalących. 
8. Umożliwienie wymiany doświadczeń i integracji poprzez 

organizowanie grup wsparcia i spotkań integracyjnych. 
9. Umożliwienie koordynatorom rodzinnej pieczy 

zastępczej, pedagogom, psychologom i specjalistom 
pracy z rodziną współpracującym z rodzinami 
zastępczymi udziału w szkoleniach doskonalących oraz 
systematyczne poddawanie się superwizji. 
 

1) liczba dzieci skierowanych do rodzinnej pieczy 
zastępczej w 2020r. – 24, 

2) liczba dzieci skierowanych do instytucjonalnej 
pieczy zastępczej w 2020 r. – 15, 

3) liczba dzieci wracających z pieczy zastępczej do 
rodzin biologicznych lub rodzin adopcyjnych – 12, 

4) liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 
zastępczych – 0 szkolenie PRIDE – z powodu 
pandemii COVID-19 i panujących obostrzeń.  
 

Cel 3 Zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci w rodzinnych formach opieki 

Działania Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 

1. Systematyczne podnoszenie świadomości społeczności 
lokalnej w zakresie wiedzy o rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 
rodziny pomocowej oraz wolontariuszy. 

3. Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, 
rodziny pomocowej, w tym: organizowanie stosownych 
szkoleń. 

1) liczba pozyskanych kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej - 11 osób, 

2) liczba rodzin, które otrzymały świadectwo 
kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej - 0 rodzin, 

3) liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej – 193, 

4) liczba rodzin zastępczych - 135, 
w tym  1 Rodzinny Dom Dziecka. 

Cel 4 Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 

zawartych w programie: 
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1. Realizacja świadczeń finansowych zgodnie z ustawą o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 
ustawą o pomocy społecznej. 

2. Umożliwienie korzystania ze specjalistycznego 
poradnictwa. 

3. Umożliwienie udziału w szkoleniach podnoszących 
kompetencje zawodowe. 

4. Pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania po opuszczeniu 
pieczy zastępczej. 

5. Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie 
wspierania usamodzielnianego wychowanka pieczy 
zastępczej. 

6. Dążenie do zabezpieczenia w zasobach mieszkaniowych 
gmin/powiatu mieszkań dla wychowanków opuszczających 
system pieczy zastępczej, w tym organizacja mieszkań 
chronionych. 
 

1) Liczba i kwota świadczeń przekazanych 
usamodzielnianym wychowankom na ich wniosek – 
3 wychowanków – 10 410,00 zł 

2) liczba usamodzielnianych wychowanków 
uczęszczających na spotkania w utworzonej „grupie 
wsparcia” - 0, 

3) liczba wychowanków korzystających z różnych form 
wsparcia – 16 wychowanków brało udział  
w projekcie „Czas na zmiany”, 

4) liczba wychowanków otrzymujących świadczenie na 
kontynuowanie nauki – 12 wychowanków, 
usamodzielnienie – 3 wychowanków, pomoc na 
zagospodarowanie – 4 wychowanków.  
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8. 6  POWIATOWY PROGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 

2017-2022. 

 
 

Cel 1: Zorganizowanie systemu  informacji o uprawnieniach, usługach i świadczeniach w zakresie problematyki 
osób niepełnosprawnych. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania 
Realizator Uzyskane efekty 

Przeszkody 
uniemożliwiające 

realizację 
zadania 

Dofinansowywanie 
działań informacyjnych  
i promocyjnych   
np. kampanie medialne, 
wydawnictwa, broszury 
informacyjne, ulotki 

Udostępnianie  ulotki 
informacyjnej  
dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych 

Koszt  
papieru, druku 

W ramach 
zadań 
własnych 

GOPS 
Siennica  

Poszerzenie 
wiedzy osób 
zaintereso-
wanych 

- 

Kalendarz na 2021 r. z 
pracami uczniów 
Zespołu Szkół 
Specjalnych  
w Ignacowie 

Darowizna Sponsor ZSS w 
Ignacowie  

Wydanie 
kalendarza 
 z pracami 
uczniów  
ZSS w 
Ignacowie 

- 

Opracowywanie 
aktualnych 
informatorów 
dotyczących 
problemów osób 
niepełnosprawnych  
z zakresu ulg, 
uprawnień 
i przepisów, 
dostępnych również 
na stronie internetowej 
 

Udostępnienie 
informatora dla 
rodziców dzieci 
niepełnosprawnych 
 

Czas pracy 
asystenta 
rodziny 

Zadania 
własne 

GOPS 
Siennica 

Poszerzenie 
wiedzy osób 
zaintereso-
wanych 

- 

Na stronie 
internetowej PUP 
dostępne były 
informacje 
dla osób 
niepełnosprawnych 

Realizacja w 
ramach 
działalności 
bieżącej 
(bezkosztowo) 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba odsłon 
artykułów 
dostępnych 
 na stronie 
internetowej 
PUP:  
ok 600 

- 

Prowadzenie 
zakładki „osoby z 
niepełnosprawnością” 
na stronie 
internetowej gminy 
Dębe Wielkie oraz 
strony „Gminna 
Społeczna Komisja  
ds. Osób 
Niepełnosprawnych”  
na portalu Facebook,  

- - Gmina Dębe 
Wielkie 

Większe 
zainteresowanie 
problematyką 
osób z 
niepełnosprawn
ością dzięki 
informacji  
o realizowanych 
działaniach, 
programach 
oraz projektach 

- 

Utworzenie stanowiska 
doradcy do spraw osób 
niepełnosprawnych w 
ramach Punktu 
Konsultacyjno-
Informacyjnego 
 
 

Zgodnie z 
zarządzeniem Wójta 
Gminy Dębe Wielkie   
z dnia 28 sierpnia 
2017 r. powołano 
pełnomocnika Wójta 
 ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 
Pełnomocnik powołany 
w 2017 r. kontynuował 
swoją pracę w 2020 r.  

- - Gmina Dębe 
Wielkie 
 
 

Nawiązanie 
współpracy  
ze społecz-
nością lokalną,  
poznanie 
potrzeb 
mieszkańców  
z niepełno-
sprawnością, 
jak również 
osób, które 
mają wpływ  
na życie i 
rozwój tej 
grupy 

- 

Udzielanie porad  
z zakresu ulg 
i uprawnień 
przysługujących 
osobom 
niepełnosprawnym 

2.800 zł Środki 
własne 
 i gminne 

PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Z poradnictwa 
skorzystało 8 
osób 
 

- 
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Nie utworzono 
stanowiska doradcy  
do spraw osób 
niepełnosprawnych  

- - GOPS 
Siennica 

- Brak środków 
finansowych 

Inicjowanie działań w 
zakresie przestrzegania 
praw osób 
niepełnosprawnych 

Bieżące  
przekazywanie 
informacji, 
poradnictwo 

w ramach pracy 
bieżącej 

w ramach 
zadań 
własnych 
i zleconych 

GOPS 
Siennica 

Korzystanie z 
uprawnień, ulg 
przez osoby 
niepełno-
sprawne 

brak informacji 
na temat 
wszystkich 
uprawnionych 

Pełnomocnik ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
podczas rozmów bądź 
spotkań z 
mieszkańcami 
doradzał i informował 
o prawach i 
obowiązkach, jak 
również o przywilejach 
osób z 
niepełnosprawnością 
zgodnie z 
zapotrzebowaniem 

- - Gmina Dębe 
Wielkie 

Mieszkańcy 
uzyskują pomoc 
oraz porady 
zgodnie z 
zapotrze-
bowaniem 

Ze względu  
na pandemię 
koronawirusa 
kontakt 
odbywał się 
 z mieszkań-
cami przede 
wszystkim 
poprzez 
telefon, 
maila, portal 
społeczno-
ściowy. 
W szczegól-
nych  przypad-
kach Pełno-
mocnik ds. 
Osób 
Niepełno-
sprawnych 
spotykał się  
z osobami  
z niepełno-
sprawnością 
oraz ich 
opiekunami 
osobiście 

Cel 2: Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów i zaspakajaniu 
podstawowych potrzeb bytowych. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania 
Realizator Uzyskane efekty 

Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację 
zadania 

Pomoc w formie 
specjalistycznych 
usług opiekuńczych 
(SUO) tj. - opiekunki 
środowiskowe, 
wolontariusze, 
pielęgniarki 
i inni specjaliści) 

Realizacja SUO  
w ośrodku  
 

5.740 zł Zadania 
zlecone 

GOPS 
Siennica 

Poprawa 
funkcjonowania 
osoby 
korzystającej z 
SUO 

- 

Zapewnienie  SUO 
 

 3.200 zł Zadania 
zlecone 
MUW 

Gmina Mrozy Zajęcia z 
1.logopedą 
2.pedagogiem 
Poprawa 
funkcjonowania 
dziecka  

COVID-19 

Zapewnienie SUO 
osobom 
niepełnosprawnym   

5.600 zł Zadania 
zlecone 

GOPS Mińsk 
Maz. 

Zapewnienie 
osobom 
niepełno-
sprawnym 
specjalistycz-
nych usług 
opiekuńczych 

- 

SUO dla osób  
z zaburzeniami 
psychicznymi  
dla 6 osób 

50.000 zł Budżet 
wojewody  
(zadanie 
zlecone 
gminie) 

MOPS 
Sulejówek 

Utrzymanie 
więzi 
rodzinnych, 
społecznych, 
samodzielne 
wykonywanie 
niektórych 
zadań  
w zakresie 
prowadzenia 
gospodarstwa 
domowego 

Zadanie 
zrealizowano  
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Usługi opiekuńcze 
 
 

64.296 zł 
 
 
 
 
 

Gmina 
Halinów 
 

MOPS w 
Halinowie 

Pomoc w 
zaspokojeniu 
codziennych 
potrzeb 
życiowych, 
opieka 
higieniczna i 
zapewnienie w 
miarę 
możliwości 
kontaktów 
z otoczeniem 

Brak osób 
chętnych do 
świadczenia 
usług 
opiekuńczych, 
sytuacja 
pandemiczna 
 
 

 
Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze z 
zaburzeniami 
psychicznymi 
 
 

 
25.514 zł 
 
 
 
 

 
Mazowiecki 
Urząd 
Wojewódzki 
 
 

 Uczenie  
i rozwijanie 
umiejętności 
niezbędnych  
do 
samodzielnego 
życia  
oraz wsparcie 
specjalisty 
 w zakresie 
psycholo-
gicznym, 
pedagogicznym 
i edukacyjnym  
 

Brak 
wykwalifikowa
nej kadry, 
sytuacja 
epidemiczna 
 
 

Opieka wytchnieniowa 66.570 zł 
 
 

Fundusz 
Solidar-
nościowy 
 i Gmina 
Halinów 

 Częściowe 
odciążenie 
opiekunów  
poprzez 
zapewnienie 
wsparcia w 
wykonywaniu 
obowiązków 
związanych ze 
sprawowaniem 
opieki nad 
osobami  
i dziećmi 
niepełno-
sprawnymi w 
ramach pobytu 
dziennego  
w miejscu 
zamieszkania 

Sytuacja 
epidemiczna 

- rehabilitacja, 
- wczesne 
wspomaganie rozwoju 
dzieci, 
- realizacja rządowego 
programu „Za życiem”, 
- specjalistyczne 
terapie: psychologiczna, 
pedagogiczna, 
logopedyczna, 
integracji sensorycznej, 
psychoterapia indywi-
dualna. 

- Budżet 
Powiatu 

 

 

Poradnia 

Psychologiczno 
- Pedagogiczna 

w Sulejówku  

-   - 

Przeprowadzanie 
wywiadów 
środowiskowych, 
wydawanie decyzji 
administracyjnych, 
zatrudnianie osób  
do świadczenia usług 
opiekuńczych, usług 
specjalistycznych 

40.886,90 zł 
(6 osób) 

Środki 
własne  

Gmina Dębe 
Wielkie 

Pomoc w 
zapewnieniu 
podstawowych 
potrzeb osób 
o obniżonej 
sprawności 
fizycznej i 
psychicznej. 
Zmniejszenie 
izolacji 
społecznej, 
poprawa 

Odwoływanie 
usług z uwagi  
na Covid-19, 
obawa przed 
zarażeniem od  
osób sprawu-
jących SUO. 
Brak osób 
chętnych do 
SUO z uwagi 
na  Covid-19. 
Brak chętnych 
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samopoczucia, 
podtrzymanie 
lub poprawa 
sprawności 
fizycznej osób 
starszych, 
utrzymanie 
stabilizacja 
stanu zdrowia, 
podtrzymanie 
lub zwiekszenie 
samodzielności. 
Pobudzenie 
otaczajacym 
światem 

osób z 
odpowiednim  
wykształcenie
m lub 
udokumento-
wanym stażem 
do świadczenia 
SUO. Brak 
placówek, 
organizujacych 
szkolenia 
przygoto-
wujące osoby 
do świadczenia 
usług. Niska 
płaca, brak 
zwrotu 
kosztów                       
za dojazdy.  

Zadania zlecone 2.520 zł Mazowiecki 
Urząd 
Wojewódzki 
(dotacja z 
budżetu 
państwa) 

Gmina 
Stanisławów 

Poprawa 
funkcjonowania 
osoby 

- 

Rewalidacja  
i rehabilitacja 
mieszkańców DPS 

604.824 zł - 70% 
dochodu 
mieszkańca 
- Budżet 
Państwa 

DPS Jedlina  
w Mieni 

Poprawa jakości 
życia 
mieszkańców 
Domu Pomocy 
Społecznej  

- 

Zapewnienie 
całodobowej opieki 
osobom 
niepełnosprawnym 
poprzez umieszczanie 
w domach pomocy 
społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umieszczenie 2 
mieszkańców w DPS 
 
 
 
 
 
 
…………………… 
Zapewnienie opieki  
w DPS dla wszystkich 
mieszkańców 
 
 
 

8.502 zł 
 
 
 
 
 
 
 
…………… 
6.056.205,61 zł 

- 70% 
dochodu 
mieszkańca 
- Miasto 
Siedlce  - 
Miasto 
Warszawa 
 
…………… 
Budżet 
Państwa, 
środki UE 
 
 

DPS Jedlina w 
Mieni 

całodobowa 
opieka nad 
mieszkańcami 
placówki 

- 

Zapewnienie 
niepełnosprawnym 
opieki w DPS 

10.535.014,42 
zł 

6.660.608,5
0 zł – 
budżet 
powiatu 
3.374.433,8
6 zł - MUW 
421.306,94 
zł – UE, 
78.665,12 
zł – Skarb 
Państwa 

DPS św. Józef 
w Mieni 

Całodobowa 
opieka nad 
mieszkańcami 
placówki 

- 

Pobyt i usługi dla 
Mieszkańców DPS 

3.120.573,37 zł 66.853,46 
zł – Budżet 
Państwa 
70.740,37 
zł – Środki 
Unijne 
2.982.979,5
4 zł – 
Budżet jst 

DPS w Kątach Zapewnienie 
usługi zgodnie z 
ustawą dla 
Mieszkańców 
DPS 

- 

Skierowano do domu 
pomocy społecznej 
5 osób 

105.916,20 zł Budżet 
Miasta 

MOPS Mińsk 
Mazowiecki 

5 osób - 

Odpłatność za Domy 
Pomocy Społecznej 

346.268 zł Środki 
własne z 
budżetu 
gminy 

Gmina 
Cegłów 

Zapewnienie 
całodobowej 
opieki 14 
osobom 

Brak środków 
w budżecie 
gminy  
– zbyt duża 
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odpłatność 
 za pobyt 
mieszkańca  
w DPS 

Umieszczenie w DPS 9.411,17 zł 70% 
dochodu 
mieszkańca
, pozostałą 
cześć 
kosztu 
pobytu 
ponosi 
GOPS 

Gmina Mrozy Umieszczenie w 
Domu Pomocy 
Społecznej św. 
Józefa w Mieni 

- 

4 osoby przebywały 
w DPS 

144.920 zł Budżet 
gminy 

Gmina 
Jakubów 

Zapewniono 
całodobową 
opiekę 4 
osobom 

- 

Umieszczenie w Domu 
Pomocy Społecznej 

20.990 zł Środki 
własne 

OPS Kałuszyn 1 osoba - 

Zapewnienie 
całodobowej opieki 
osobom 
niepełnosprawnym 
poprzez umieszczanie  
w domach pomocy 
społecznej 

16.775,38 zł Zadania 
własne 

GOPS Mińsk 
Mazowiecki 

Zapewnienie 
całodobowej 
opieki osobom 
niepełnosprawn
ym poprzez 
umieszczanie  
w domach 
pomocy 
społecznej 

- 

Kierowanie osób 
wymagających 
całodobowej opieki do 
domów pomocy 
społecznej 

193.093 zł Zadania 
własne 

GOPS 
Siennica 

5 osób ma 
zapewnioną 
całodobową 
opiekę w 
domach 
pomocy 
społecznej 

Wysokie 
koszty pobytu, 
wydłużony 
okres 
oczekiwania 
na DPS 
o profilu 
psychiatrycz-
nym 

Skierowanie do DPS  
- 7 osób. 
Ponoszenie odpłatności 
ze strony gminy 

695.646 zł  Budżet 
Miasta 
Sulejówek    

MOPS 
Sulejówek 

Zapewnienie 
usług 
Bytowych, 
opiekuńczych, 
wspomagającyc
h, 
edukacyjnych, 
rehabilitacyjnyc
h, innych   

Zapewniono 
potrzeby  
w tym zakresie 

Umieszczanie 
mieszkańców w DPS 

332.626 zł Gmina 
Halinów 

MOPS w 
Halinowie 

Zapewnienie  
potrzeb i usług 
bytowych, 
opiekuńczych 
i wspomag. 
osobom 
wymagającym 
całodobowej 
opieki 

- 

Przeprowadzenie 
wywiadów 
środowiskowych oraz 
wydawanie decyzji 
administracyjnych 

256.181 zł Środki 
własne  

Gmina Dębe 
Wielkie 

Pomoc w 
zapewnieniu 
podstawowych 
potrzeb osób o 
obniżonej 
sprawności 
fizycznej i 
psychicznej 
Zaspokojenie  
codziennych 
podstawowych 
potrzeb 
życiowych, 
integracja 
społeczna, 
pobudzenie do 

Ograniczone 
możliwości 
umieszczenia z  
powodu 
pandemii, 
strach przed 
zarażeniem 
Covid- 19- 
wstrzymanie 
przyjęć do 
DPS-u z uwagi 
na powyższe.  
Trudności z 
umieszczeniem 
osób z 
niepełnospraw
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zainteresowania 
otaczającym 
światem, w 
miarę 
możliwości 
zapewnienie  
kontaktów z 
otoczeniem 

nością 
sprzężoną w  
odpowiednich 
Domach 
Pomocy 
Społecznej.   
Zbyt wysokie  
opłaty za 
pobyt 
pensjonariuszy 
brak miejsc w 
Domach 
Pomocy 
Społecznej 

Zadania własne Gminy 176.704,09 zł Środki 
własne 
Gminy 

Gmina 
Stanisławów 

Zapewnienie 
całodobowej 
opieki 

- 

Pobyt w DPS 57.353 zł Środki 
własne 
gminy 

Gmina Dobre Zaspokojenie 
podstawowej 
potrzeby 
bytowej 
zapewnienie 
całodobowej 
opieki  

- 

Opłata za pobyt w DPS 
– osoby 
niepełnosprawnej 

105.475,44 zł Budżet 
gminy 

Gmina 
Latowicz 

- - 

Umożliwienie 
korzystania z 
darmowych posiłków 
lub schronienie w 
przypadku 
bezdomności 

Skierowanie do 
schroniska 

12.735 zł – 
opłata za pobyt 
w schronisku 

Budżet 
gminy 

Gmina 
Latowicz 

Możliwość  
przetrwania 
zimy w 
godnych 
warunkach 

- 

Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym 
bezdomnym 
schronienia 

7.785 zł Zadania 
własne 

GOPS Mińsk 
Mazowiecki 

Zapewnienie 
osobom 
niepełnosprawn
ym bezdomnym 
schronienia 

- 

W schroniskach 
przebywały 3 osoby 

37.426 zł Budżet 
Miasta 

MOPS Mińsk 
Mazowiecki 

3 osoby - 

Umieszczenie osób 
bezdomnych w 
schroniskach 

15.000 zł Zadania 
własne 

GOPS 
Siennica 

1 miejsce 
zabezpieczone 
w schronisku 

- 

Odpłatność za pobyt  
w schronisku dla 
bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

23.088 zł Środki 
własne 
 z budżetu 
gminy 

Gmina 
Cegłów 

Zapewnienie 
całodobowej 
opieki dla 1 
osoby 

Brak środków 
w budżecie 
gminy 

Skierowanie do 
schroniska, ponoszenie 
odpłatności za 5 osób 
bezdomnych 

44.988 zł 
 
 
 
 

Budżet 
Miasta 
 
 
  
 

MOPS 
Sulejówek 

Zapewniono 
schronienie i 
posiłki osobom, 
które wyraziły 
zgodę na pobyt 
w schronisku 
(kontrakt 
socjalny) 

 

Kierowanie do 
schronisk 

28.442 zł Gmina 
Halinów 

MOPS w 
Halinowie 

Zapewnienie 
całodobowego, 
tymczasowego 
schronienia 
osobom 
bezdomnym 
oraz 
ustabilizowanie 
ich sytuacji 
życiowej 

Sytuacja 
pandemiczna 

Współudział 
Stowarzyszenia 
„Koniczynka” w 
organizacji Wigilii 
Bożego Narodzenia dla 
podopiecznych 

1.000 zł Środki 
własne 

Stowarzyszenie 
„Koniczynka” 

działające  
na rzecz dzieci  

z niepełno-
sprawnością 
umysłową 

- Pandemia 
koronawirusa 
wstrzymała 
współpracę  z 
Bankiem 
Żywności  
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Stowarzyszenia  
 

w Ignacowie w Siedlcach , 
która 
umożliwiała 
Stowarzyszeni
u „Koniczynka” 
pozyskiwanie 
produktów do 
przygotowywa
nia posiłków 
dla 
podopiecznych 
oraz 
przygotowywa
nie 
świątecznych 
paczek 
żywnościowyc
h dla 
najuboższych. 

Refundacja  zasiłków 2.471,50 zł Środki 
własne, 
środki 
wojewody 

Gmina Dębe 
Wielkie 

Zaspokojenie 
podstawowych 
potrzeb 
życiowych 
(żywności, 
higieny opieki 
medycznej) 
zapewnienie 
bezpiecznego 
schronienia, 
zadbanie o stan 
zdrowotny 

Brak chęci 
współpracy 
spowodowany 
uzależnie-
niami, brak 
wolnych 
miejsc, 
ograniczenia 
związane z  
Covid -19 

Zapewnienie 
korzystania ze 
świadczeń w formach 
przewidzianych w 
ustawie o pomocy 
społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usługi bytowe, 
opiekuńcze i 
specjalistyczne dla 
mieszkańców 
przebywających w DPS 

5.704.994 zł 

Budżet 
państwa, 
Ośrodki 
Pomocy 
Społecznej,
mieszkańcy 
DPS 

DPS Jedlina w 
Mieni 

Zapewnienie 
świadczeń 
zgodnie z 
ustawą o 
pomocy 
społecznej 

- 

1) zasiłki stałe                            
– 12 os. 
 
2) zasiłki celowe                            
– 20 os. 
 
3) zasiłki okresowe                    
– 2 os. 

67.855 zł 
 
 
16.509 zł 
 
 
4.000 zł 

1) Dotacja 
z budżetu 
wojewody, 
2) budżet 
gminy, 
3) dotacja  
z budżetu 
wojewody, 
budżet 
gminy 

Gmina 
Jakubów 

Zapewnienie 
pomocy 
finansowej 

 
- 

1) zasiłki stałe                         
– 30 osób 
2) zasiłki okresowe                      
– 16 osób 

184.818 zł 
 
41.180 zł 
 
4.689 zł 

1) Środki 
zlecone 
2) Środki 
własne 

OPS Kałuszyn Zapewnienie 
świadczeń 
zgodnie z 
ustawą o 
pomocy 
społecznej 
 
 

- 

Przyznano łącznie 
pomoc finansową 187 
osobom 

789.965,37 zł Budżet 
Miasta 

MOPS Mińsk 
Maz. 

Przyznano 
łącznie pomoc 
finansową 187 
osobom 

- 

Zasiłki stałe – 34 osoby 
Zasiłki okresowe – 1 
osoba 
Zasiłki celowe – 40 
osób 

193.558 zł 
 
1.703 zł 
 
13.900 zł 

Środki 
Wojewody 
oraz środki 
własne z 
budżetu 
gminy 

Gmina 
Cegłów 

Pomoc 
materialna na 
zaspokojenie 
potrzeby życia 
codziennego, 
np. żywność, 
opał, leki i inne 

Ograniczone 
środki 

Zasiłek stały  218.657,86 zł Zadanie 
zlecone -  
MUW  

Gmina Mrozy Zapewnienie 
środków na 
podstawowe 
potrzeby 
życiowe  

- 
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Zapewnienie 
korzystania ze 
świadczeń w myśl 
ustawy o pomocy 
społecznej 

939.521,55 zł Dotacja : 
257.535,98 
zł 
Zadania 
własne: 
681.985,57 
zł 

GOPS Mińsk 
Maz. 

Zapewnienie 
osobom 
niepełnosprawn
ym z 
korzystania ze 
świadczeń 
przewidzianych 
w uops 

 
 
- 

Realizacja zasiłków 
stałych, wsparcie w 
postaci zasiłków 
celowych , pomocy 
rzeczowej, praca 
socjalna 

87.895 zł – 
zasiłki stałe 
13.780 zł – 
zasiłki celowe 

Zadania 
własne 

GOPS 
Siennica 

Zasiłki stałe dla 
15 rodzin, ze 
wszystkich 
dostępnych 
form wsparcia 
skorzystało 84 
osoby w 43 
rodzinach 
borykających 
się z 
problemem 
niepełnosprawn
ości  

- 

Przeprowadzanie 
wywiadów  
środowiskowych, 
wydawanie decyzji na 
otrzymanie zasiłków: 
celowych, 
okresowych, 
stałych 

152.002,48 zł 
W tym: 
107.016,98 zł - 
zasiłki stałe 
43.785,50 zł. - 
zasiłki celowe 
1.200 zł – 
zasiłki 
okresowe 

Środki 
własne, 
środki 
wojewody 

Gmina Dębe 
Wielkie 

Zaspokojenie 
podstawowych 
potrzeb i 
poprawa jakości 
życia. 
Zapewnienie 
dochodu na 
poziomie 
interwencji 
socjalnej dla 
osób 
niepełnosprawn
ych i nie 
posiadających 
dochodu lub 
posiadający 
zbyt niski 
dochód nie 
pozwalający na 
zapewnienie 
podstawowych 
potrzeb 
bytowych 

Niskie 
kryterium 
dochodowe 

1)  
usługi opiekuńcze, 
gospodarcze, 
pielęgnacyjne 
dla 15 osób 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
pomoc pieniężna i 
niepieniężna  
dofinansowanie opłat 
mieszk., ogrzewania 
mieszkania, zakupu 
leków,  zasiłki stałe, 
zasiłki okresowe  
dla 97 osób 
niepełnosprawnych   
 
 

1) 
35.000 zł  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
175.000 zł  
400.000 zł  
(z. stałe) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 
Budżet 
Miasta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  
Budżet 
Miasta, 
Dofinan-
sowanie 
zadań 
własnych  
z budżetu 
wojewody 
 
 
 

MOPS 
Sulejówek 

1) 
Pomoc w  
gospodarstwie 
domowym, 
usługi 
higieniczne, 
efektywne 
załatwianie 
spraw 
urzędowo-
wychowaw-
czych 
Poprawa 
bezpieczeństwa 
socjalnego 
rodzin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  
Zapewniono 
niezbędne 
potrzeby 
wniosko-
dawców 
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3)  
Umożliwienie 
skorzystania ze 
świadczeń opiekuńczo 
aktywizacyjnych w 
ośrodku wsparcia  
"Dziennym Domu 
"Senior +"   
od 03.02.2020 r.   
(wśród 31 osób - 
uczestników - 5 osób  
niepełnosprawnych) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 
Pomoc psychologiczna  
dla klientów MOPS, w 
tym niepełnosprawnych 
 

3) 
15.000 zł 
 
25.000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4) 
w ramach etatu 

 
3) 
Budżet 
Miasta 
dofinansow
anie MRiPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 
Budżet 
Miasta 
  

3) 
Zwiększenie 
aktywnego 
uczestnictwa w 
życiu 
społecznym 
seniorów, 
zwiększenie 
kondycji 
zdrowotnej, 
zwiększenie 
poczucia 
integracji ze 
środowiskiem 
lokalnym, 
poprawa jakości 
życia     

3) 
Zamknięcie 
stacjonarnej 
działalności 
placówki z 
powodu 
epidemii 
niekorzystnie 
wpłynęło na 
kondycję 
psychiczną  
uczestników. 
W w/w  
okresie   
uczestnicy 
mieli 
dowieziony 
posiłek, 
materiały 
edukacyjne 
książki z 
mobilnej 
biblioteczki, 
mogli 
skorzystać z 
wsparcia 
psychologa 
 

1) 
Zasiłki stałe 
 
 
2) 
Zasiłki celowe i zasiłki 
celowe specjalne 
 
3) 
„Posiłek w szkole  
i w domu” program 
rządowy na lata 
 2019-2023 

1)  
422.872 zł 
 

 
2) 
58.000 zł 
 

 
3) 
15.160 zł 

1) 
Mazowiecki 
Urząd 
Wojewódzki 
 
2) 
Gmina 
Halinów 
 
 
3) 
Mazowiecki 
Urząd 
Wojewódzki
Gmina 
Halinów 

MOPS  
w Halinowie 

Wsparcie osób  
i rodzin  
w codziennym 
funkcjonowaniu 
w środowisku 
przyznane 
na zaspokojenie 
niezbędnych 
potrzeb 

Sytuacja 
pandemiczna 

Przyznanie zasiłków 
stałych i celowych 
osobom 
niepełnosprawnym 

Zasiłki stałe – 
134.705 zł, 
Zasiłki celowe 
 i specjalny 
zasiłek celowy 
– 13.325,50 zł 

Środki 
budżetu 
państwa 
 i gminy 

Gmina 
Latowicz 

- - 

Pomoc społeczna 137.000 zł Środki 
własne 
gminy oraz 
z budżetu 
państwa 

Gmina Dobre Zaspokojenie  
podstawowych 
potrzeb 
bytowych 

- 

Zadania własne Gminy 
zadania zlecone 

101.332,48 zł Środki 
własne 
Gminy oraz 
dotacja z 
budżetu 
państwa 

Gmina 
Stanisławów 

Poprawa 
sytuacji 
finansowej 

- 

Zapewnienie pomocy 
prawno-informacyjnej i 
doradczej dla rodziców 
i opiekunów, pomocy 
diagnostycznej i 
poradnictwa 
rodzinnego, grup 

Bezpłatna pomoc 
prawna w urzędzie 
gminy, świadczenie 
pomocy socjalnej, 
możliwość skorzystania 
ze wsparcia psychologa 
w ośrodku 

Czas pracy 
pracowników i 
prawnika, 
psychologa 

Zadania 
własne 

GOPS 
Siennica 

 Brak grup 
wsparcia na 
terenie gminy, 
brak chęci do 
korzystania z 
zajęć psycho-
edukacyjnych 



 

187 
 

                                              RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2020 

wsparcia, zajęć 
psychoedukacyjnych, 
edukacyjnych, szkoleń 
dla rodziców i 
opiekunów 

- - - Gmina Dębe 
Wielkie 

Możliwość 
skorzystania z 
pomocy 
prawnej, 
psychologicznej  
w puncie 
informacyjno- 
konsultacyjnym 

Odwołana 
pomoc 
specjalistyczna
: prawna, 
psychologiczna 
i 
terapeutyczna 
z powodu 
Covid-19. 
Ograniczona 
możliwość 
skorzystania z 
pomocy 
prawnej, 
psychologiczne
j (pomoc 
telefoniczna) 

Udzielono poradnictwa 
6 osobom 

- Budżet 
Miasta, 
Budżet 
Samorządu 
Wojew. 
Mazow. 

MOPS Mińsk 
Maz. 

6 osób - 

- badania 
diagnostyczne: 
psychologiczne, 
pedagogiczne, 
logopedyczne, 
- warsztaty 
wychowawcze dla 
rodziców, 
- warsztaty dla ojców, 
- warsztaty w diadzie 
(dla ojców i córek), 
- wykłady otwarte o 
profilu 
psychoedukacyjnym w 
ramach Uniwersytetu 
Świadomego Rodzica 
dla rodziców i 
nauczycieli, 
- grupy wsparcia dla 
rodziców   

- 
 

Powiat 
Miński 
 

PPP 
Sulejówek 

- 
 

- 
 

Pomoc informacyjna i 
doradcza dla 
opiekunów ON; projekt 
„Przyjazna świetlica” 

12.000 zł Miasto 
Mińsk 
Mazowiecki, 
Powiat 
Miński, 1% 
podatku 

Mazowieckie 
Stowarzyszeni
e na Rzecz 
Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym 
„Krok Dalej” 

480 godzin 
wsparcia dla 26 
osób 

Z powodu 
pandemii 
zadanie było 
częściowo 
prowadzone w 
formie zdalnej 

Bezpłatna pomoc 
prawna,  możliwość 
skorzystania ze 
wsparcia psychologów, 
doradcy ds. rodziny, 
policjanta i terapeuty 
ds. uzależnień 

45.160 zł Środki 
własne i 
gminne 

PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 
 

Udzielono 432 
porady  

- 

Diagnoza 
psychologiczno-
pedagogiczna dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej  w 
celu wydania 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego, podczas 
omawiania wyników 
badań, rodzicom 

- W ramach 
realizacji 
zadań 
własnych 
Poradni 

PPP w Mińsku 
Mazowieckim 

Wydanie 
orzeczenia o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

- 
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specjaliści udzielają 
wskazówek do pracy z 
dzieckiem, prowadzą 
konsultacje 

Praca socjalna dla 97 
osób 
 

W ramach 
zatrudnienia 
 

Budżet 
Miasta 

MOPS 
Sulejówek 

Poszerzenie 
wiedzy klientów 
MOPS 

-  

Umożliwienie 
korzystania z form 
wsparcia dziennego w 
Środowiskowych 
Domach Samopomocy 

Informowanie o formie 
wsparcia dziennego, 
przeprowadzenie 
wywiadu 
środowiskowego 

W ramach 
pracy socjalnej 

Zadania 
własne 

GOPS 
Siennica 

9 osób 
korzystało z śds 

- 

Skierowanie do Klubu 
Seniora + 

68.963 zł 
 
35.573 zł 

Środki 
zlecone 
Środki 
własne 

OPS Kałuszyn - - 

Do Domu Dziennego 
Pobytu skierowano 5 
osób 

51.012,75 zł Budżet 
Miasta 

MOPS Mińsk 
Maz. 

5 osób - 

Przeprowadzenie 
wywiadu 
środowiskowego 

0 zł - Gmina Dobre Uzyskanie 
wsparcia w ŚDS 

- 

Kompletowanie 
dokumentacji 
potrzebnej do wydania 
decyzji przez PCPR. 
Praca socjalna w 
terenie 

- - Gmina 
Cegłów 

Aktywizacja 
osób 
niepełnosprawn
ych 

- 

Kierowanie do ŚDS -  -  Gmina Mrozy Umieszczenie w 
ŚDS 

- 

Zapewnienie transportu 
do ŚDS Wiązowna dla 8 
osób 

44.800 zł  Budżet 
Miasta 

MOPS 
Sulejówek 

Wspieranie 
uczestników i 
ich rodzin oraz 
kompensowanie 
skutków 
niepełnosprawn
ości w sferze 
zdrowia  

Zadanie 
realizowane 
mimo dużych 
kosztów 
transportu  

Realizacja usług i form 
rehabilitacji 
świadczonych przez 
PŚDS na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie w tym 
również na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu w 
ramach programu „Za 
życiem” 
 

1.753 zł - 
wysokość 
miesięcznej 
dotacji na 
uczestnika  
 
525 zł- 
wysokość 
miesięcznej 
dotacji na 
uczestnika z 
niepełnosprawn
ością sprzężoną 
lub spektrum 
autyzmu 

Budżet 
państwa 

PŚDS Mińsk 
Mazowiecki 

Z usług PŚDS w 
roku 2020 
skorzystało 45 
uczestników, w 
tym 13 
uczestników z 
niepełnosprawn
ością sprzężoną 
lub spektrum 
autyzmu 

- 

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 
Realizowanie usług: 
treningi funkcjonowania 
w  życiu codziennym,   
umiejętności 
interpersonalnych,   
umiejętności 
komunikacyjnych,    
umiejętności spędzania 
wolnego czasu oraz 
poradnictwa 
psychologicznego  

565.157 zł 564.157 zł-  
budżet 
wojewody 
Mazowiecki
ego Urzędu 
Wojewódzki
ego 
1.000 zł- 
wkład 
własny 
Caritas 
Diecezji 
Warszaw-
sko - 
Praskiej 

ŚDS Mińsk 
Mazowiecki 

W wyniku 
oferowania 
różnych form 
świadczonych 
usług, 
uczestnicy 
środowiskoweg
o domu 
samopomocy 
utrzymali się w 
remisji choroby, 
tylko jedna 
osoba w trakcie 
roku trafiła do 
szpitala 
psychiatryczneg
o. Mimo różnym 
ograniczeniom 

W 2020 roku 
ośrodek został 
dwa razy  
zawieszony z 
powodu 
zagrożeń 
epidemicznych 
wynikających z 
Covid 19, w 
tym czasie 
większość 
form wsparcia 
nie mogła być 
świadczona 
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oraz izolacji 
które miały 
także wymiar 
psychologiczny, 
(bardzo trudny 
dla osób z 
doświadczenie
m choroby 
psychicznej a w 
szczególności z 
doświadczenie
m psychozy), 
korzystanie z 
oferty ŚDS 
przyczyniło się 
do utrzymania 
poziomu 
funkcjonowania 
większości 
uczestników 

Przeprowadzanie 
wywiadów 
środowiskowych 

- - Gmina Dębe 
Wielkie 

Usamodzielnianie,  integracja 
społeczna poprzez świadczenia 
uczestnikom usług w zakresie 
wsparcia terapeutycznego, 
dbałość o dobre samopoczucie, 
pobudzenie do zainteresowań z 
otaczającym światem, 
budowanie więzi miedzy 
osobami niepełnosprawnymi ich 
rodzinami a także społecznością 
lokalną. Możliwość nabycia 
umiejętności spędzania wolnego 
czasu treningów 
terapeutycznych oraz 
edukacyjnych 
- 

Cel 3: Zapewnienie równych szans  osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do kształcenia  i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania 
Realizator Uzyskane efekty 

Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację 

zadania 

Aktywne wspieranie i 
motywowanie osób 
niepełnosprawnych do 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych 

Pomoc udzielna przez 
doradcę zawodowego, 
specjalistę ds. rozwoju 
zawodowego, doradców 
klienta 

Zadanie 
realizowane w 
ramach 
działalności 
bieżącej 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Możliwości 
odbycia stażu 
zawodowego: 8 
osób. 
Możliwość 
udziału w 
szkoleniu 1 
osoba 

Nie wystąpiły 

Przeprowadzanie 
rozmów z osobami z 
niepełnosprawnością, 
motywowanie i 
zachęcanie do 
dokształcania się, 
poszukiwanie szkoleń 
oraz możliwości 
rozwoju 

- - Gmina Dębe 
Wielkie 

- - 

Podejmowanie działań 
na rzecz równości w 
dostępie do edukacji 
na różnych poziomach 
kształcenia 

- - - Gmina Dębe 
Wielkie 

- Niechęć do 
poszerzania 
swojej wiedzy 
oraz niska 
świadomość 
konsekwencji 
wynikających z 
jej braku 

Pomoc przy 
zgromadzeniu 
dokumentacji, osobie 
niepełnosprawnej do 

- Fundusze 
Europejskie 
Wiedza 
Edukacja 

Gmina 
Latowicz 

- - 
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przystąpienia i wzięcia 
udziału w projekcie 
„Wypracowanie i 
pilotażowe wdrożenie 
modelu kompleksowej 
rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie 
lub powrót do pracy” 

Rozwój  
Unia 
Europejska 
Europejski 
Fundusz 
Społeczny 

Umożliwienie dzieciom 
i młodzieży 
niepełnosprawnej 
edukacji w publicznych 
i niepublicznych 
placówkach 
oświatowo-
wychowawczych 

Wydawanie skierowań 
do szkół specjalnych 

- - Starostwo 
Powiatowe w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Wydanie 73 
skierowań do 
szkół Powiatu 
Mińskiego oraz 
6 poza Powiat 

- 

Umożliwienie 
kształcenia dzieciom i 
młodzieży 
niepełnosprawnej  

466.651 zł Subwencja 
oświatowa 

Gmina Dobre Pozytywne - 

Organizacja edukacji 
włączającej 

834.342,62 zł Gmina 
Halinów 

Gmina 
Halinów 

Realizowanie 
obowiązku 
szkolnego w 
publicznych i 
niepublicznych 
placówkach 
oświatowo-
wychowaw-
czych 

- 

Edukacja dzieci i  
młodzieży 
niepełnosprawnej 

1.602.825 zł Budżet 
państwa – 
subwencja 
oświatowa  

Gmina Mrozy Integracja 
dzieci 
niepełnosprawn
ych w szkole 
masowej  

-  

Zabezpieczenie dowozu  
przez wynajęcie  busa 

38.268,41 zł Budżet 
gminy 

Gmina 
Latowicz 

Umożliwienie  
dalszej 
kontynuacji 
nauki w 
szkołach 
specjalnych 

- 

Modernizacja 
przedszkoli i szkół oraz 
dostosowanie ich do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Modernizacja Szkoły 
Podstawowej w 
Górkach - chodnik z 
nachyleniem 
umożliwiającym wjazd 
wózkami osobom 
niepełnosprawnym, wc 
dla osób poruszających 
się na wózkach 
inwalidzkich, 
zastąpienie schodów na 
strych włazem w klasie 
EI30 powiększając tym 
salę zajęć dla dzieci.  
 
Na parterze przy 
wejściu umieszczono 
szatnię wieszakową 
oraz sanitariaty 
ogólnodostępne, w tym 
dla osób z 
niepełnosprawnością 
 
Zaprojektowano 
wewnętrzną pochylnię 
ułatwiającą poruszanie 
się osobom na wózkach 
inwalidzkich w 
korytarzu prowadzącym 
do sali gimnastycznej, 
podjazd, pochylnia  
łazienki, poszerzenie 
korytarzy 
 
 

1.507.123,04 zł Budżet 
gminy 

Gmina Dębe 
Wielkie 

Dostosowanie 
do potrzeb 
osób niepełno-
sprawnych 

- 
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Zapewnienie dowozu 
dzieci niepełno-
sprawnych do szkół 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja  
przez gminę 
obowiązku 
organizowania  
bezpłatnego transportu  
do szkół i placówek 
oświatowych i 
zapewnienia opieki dla 
niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży  

109.545,28 zł Budżet 
gminy 

Gmina Dębe 
Wielkie 
 

Wspieranie 
potencjału 
rozwoju ucznia, 
stwarzanie 
warunków do 
aktywnego i 
pełnego 
uczestnictwa 
ucznia w życiu 
szkoły i 
środowisku 
społecznym, 
nabycia wiedzy, 
umiejętności i 
kwalifikacji 
zawodowych 

- 
 
 

Dowóz dzieci do szkół 44.347,44 zł Środki 
własne z 
budżetu 
gminy 

Gmina 
Cegłów 

Zapewnienie 
możliwości 
kształcenia i 
rozwoju w 
specjalnych 
placówkach 
oświatowych 

Ograniczone 
środki 

Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do 
szkół 

20.745,07 zł Budżet 
gminy 

Gmina Mrozy Edukacja dzieci 
niepełnosprawn
ych w 
wyspecjalizowa
nych 
placówkach  

-  

Dowożono 14 dzieci 70.973 zł Budżet 
gminy 

Gmina 
Jakubów 

Zapewniono 
dowóz 14 
dzieciom 

- 

Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do 
szkół 

47.175 zł Środki 
własne 

OPS Kałuszyn Zapewniono 
dowóz 7 
dzieciom 

- 

Organizacja dowozu 149.252,64 zł Budżet 
gminy 

GOPS 
Siennica 

32 dzieci 
skorzystało z 
dowozu 

- 

Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych  
do szkół 

267.043 zł 
 
 
8.147 zł 

Budżet 
Miasta  
 
Sulejówek  

MOPS 
Sulejówek 

Zapewnienie  
dzieciom i 
młodzieży 
dowozu do 
szkół 

Pandemia 
ogłoszona na 
terenie kraju i 
zamknięcie 
szkół - 
uczniowie uczą 
się on-line 

1) 
Dowożenie 
niepełnosprawnych 
uczniów z terenu gminy 
Halinów do Zespołu 
Szkół Specjalnych 
„Otwartych Serc” w 
Sulejówku ul. 3-go Maja 
36 i z powrotem do 
miejsca zamieszkania 
2) 
Dowożenie 
niepełnosprawnych 
z terenu gminy Halinów  

1) 
35.000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
266.268,50 zł 

1) 
Gmina 
Halinów 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
Gmina 
Halinów 

1) 
Fundacja 
„Otwartych 
Serc” w 
Sulejówku 
 
 
 
 
 
2) 
Gmina 
Halinów 

Realizowanie 
obowiązku 
szkolnego przez 
niepełno-
sprawnych 
uczniów 

Sytuacja 
pandemiczna 

Zapewnienie dowozu 24.589 zł Zadania 
własne 
gminy 

Gmina Dobre Dostęp do 
nauki  

- 

Dowóz dzieci 
niepełnosprawnych do 
szkół przez rodziców 

10.470,82 zł Budżet 
gminy 

Gmina 
Latowicz 

- - 

Zadania własne Gminy 36.739,06 zł Środki 
własne 
Gminy 

Gmina 
Stanisławów 

Dowiezienie 
dzieci do szkół 

- 

Dofinansowanie 
pomocy w uzyskaniu 
wykształcenia poprzez 

Pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na 
poziomie wyższym 

138.015 zł PFRON PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Wzrost poziomu 
wykształcenia 
wśród osób 

- 
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dofinansowanie 
kosztów edukacji na 
poziomie wyższym w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

poprzez dofinansowanie 
kosztów edukacji 

niepełnosprawn
ych. 
 
Liczba osób 
objętych 
wsparciem  w 
2020 r - 24  
 
 

Cel 4: Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania 
Realizator Uzyskane efekty 

Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację 

zadania 

Rejestracja 
niepełnosprawnych 
osób bezrobotnych 
poszukujących pracy 

Włączanie do ewidencji 
osób 
niepełnosprawnych 
 
Wyłączanie z ewidencji 
osób 
niepełnosprawnych 

Zadanie 
realizowane 
w ramach 
działalności 
bieżącej 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba 
zarejestrowany
ch w 2020 r.: 
153 osoby (w 
tym 66 kobiet) 
 
Liczba 
wyłączonych  
z ewidencji w 
2020r.:  
180 osób (w 
tym 76 kobiet) 
 

Nie wystąpiły 

Prowadzenie kursów, 
szkoleń, doradztwa 
zawodowego 

Rozpatrywanie 
wniosków o 
skierowanie na 
szkolenie składanych 
przez osoby 
niepełnosprawne. 
Kierowanie osób na 
wybrane szkolenia. 
Współpraca z 
jednostkami 
szkoleniowymi 

1.291,37 zł Fundusz 
Pracy 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba osób 
niepełn. 
skierowanych 
na szkolenia: 1 
(mężczyzna). 
 
Liczba osób 
niepełn., które 
ukończyły 
szkolenia: 1 
osoba. 

Nie wystąpiły 

Przygotowywanie 
pracodawców 
do pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 

Zorganizowanie w dniu 
23.01.2020 r. spotkania  
konsultacyjno – 
doradczego z 
przedstawicielami 
PFRON dla 
pracodawców 
zatrudniających lub 
planujących 
zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami 
w ramach projektu pn. 
„Wypracowanie i 
upowszechnianie, we 
współpracy z 
partnerami 
społecznymi, modelu 
wsparcia osób 
niepełnosprawnych w 
środowisku pracy” 

Zadanie 
realizowane w 
ramach 
działalności 
bieżącej 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba  
spotkań dla 
pracodawców: 
1 

Nie wystąpiły 

Prowadzenie 
poradnictwa 
zawodowego i 
pośrednictwa pracy 
uwzględniającego 
ocenę zdolności do 
pracy oraz 
umożliwiającego 
wybór odpowiedniego 
zawodu i szkolenia 

Pomoc w formie 
indywidualnych porad 
zawodowych; 
Przygotowanie 
indywidualnych planów 
działania (IPD); 
Wydawanie skierowań 
do pracy; 
Przyjmowanie i 
realizacja ofert pracy 
dla osób 
niepełnosprawnych 

Zadanie 
realizowane  
w ramach 
działalności 
bieżącej 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba osób 
niepełnospr., 
które 
skorzystały z 
porad indywi-
dualnych: 2, 
Liczba osób 
niepełnospr., 
dla których 
przygotowano 
IPD: 34; 
Liczba 
skierowań  

Nie wystąpiły 
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do pracy: 9; 
Liczba osób 
niepełnospr., 
które podjęły 
pracę: 59 
Liczba ofert 
pracy dla osób 
niepełnospr.: 
105 

Przyznawanie 
jednorazowych 
środków na podjęcie 
działalności 
gospodarczej, rolniczej 
albo na wniesienie 
wkładu do spółdzielni 
socjalnej 

Przyjmowanie i ocena 
wniosków składanych 
przez osoby 
niepełnosprawne. 
Podpisywanie umów z 
osobami, którym 
przyznano 
dofinansowanie. 
Rozliczanie przyznanych 
dofinansowań. 
Monitorowanie 
prawidłowości realizacji 
zawartych umów 
 

20.000 zł RPO WM 
(EFS) 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba 
złożonych 
wniosków: 1 
 
Liczba osób 
niepełn. 
którym 
przyznano 
dofinans.: 1 

Nie wystąpiły 

Finansowanie 
wydatków na 
instrumenty lub usługi 
rynku pracy określone 
w ustawie o promocji 
w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako 
poszukujące pracy i 
niepozostające w 
zatrudnieniu 

Organizacja staży 
zawodowych. 

28.239 zł PFRON PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba osób 
niepełn. 
skierowanych 
na staże: 4  
(w tym 3 
kobiety) 

Nie wystąpiły 

Tworzenie nowych 
stanowisk pracy lub 
przystosowanie 
istniejących stanowisk 
pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

Przyjmowanie i 
rozpatrywanie 
wniosków składanych 
przez pracodawców. 
Podpisywanie i 
monitorowanie umów 
zawartych z 
pracodawcami. 
Refundowanie kosztów 
wyposażenia stanowisk 
pracy 

92.000 zł RPO WM 
(EFS) 
POWER 
(EFS) 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba 
utworzonych 
nowych miejsc 
pracy: 4. 
 
 
Liczba osób 
zatrudnionych 
na 
wyposażonych 
stanowiskach 
pracy: 4 (w tym 
2 kobiety) 
 

Jeden 
pracodawca 
wycofał się z 
podpisania 
umowy w 
sprawie 
wyposażenia 
stanowiska 
pracy dla 
osoby z 
niepełnospraw
nością 
(PFRON) 

Promowanie 
zatrudnienia w 
Zakładzie Aktywności 
Zawodowej oraz w 
Zakładach Pracy 
Chronionej 

Udzielanie informacji 
osobom niepełn. o 
Zakładzie Aktywności 
Zawodowej 
prowadzonego przez 
Stowarzyszenie 
Aktywnej Innowacji 
i Zakładzie Pracy 
Chronionej MALWO 
znajdujących się na 
terenie Powiatu 
Mińskiego 

- - PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Poszerzenie 
wiedzy osób 
zainteresowany
ch 
zatrudnieniem 
w niniejszych 
zakładach. ZAZ 
zatrudnia 30 
osób 
niepełnosprawn
ych 

- 

30 miejsc pracy  
dla osób 
niepełnosprawnych 

514.800 zł 
(koszty 
wynagrodzeń 
brutto za 30 
osób) 
 
 
 

SODiR Zakład 
Aktywności 
Zawodowej w 
Drożdżówce 
 

Zatrudnienie w 
ZAZ 

- 

Pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby 

Pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby 

- PFRON PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Brak osób 
korzystających 
ze wsparcia 

- 
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zależnej tj. dziecka 
będącego pod opieką 
wnioskodawcy, 
przebywającego 
w żłobku lub 
przedszkolu albo pod 
inną tego typu opieką 
(dziennego opiekuna, 
niani lub w ramach 
klubu dziecięcego, 
punktu 
przedszkolnego, 
zespołu wychowania 
przedszkolnego) w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

zależnej 

Realizowanie innych 
zadań ustawowych z 
zakresu rehabilitacji 
zawodowej 

Organizacja staży 
zawodowych; 
 
Organizacja prac 
interwencyjnych; 
 
Organizacja prac 
społecznie użytecznych 
 
 

49.335 zł Fundusz 
Pracy, RPO 
WM (EFS) 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba osób 
rozpoczynający
ch staż: 5 (w 
tym 4 kobiety) 
Liczba osób 
rozpoczy-
nających prace 
interwencyjne: 
3 (w tym 2 
kobiety) 
 Liczba osób 
rozpoczy-
nających prace 
społecznie 
użyteczne: 4 
(mężczyźni) 

Nie wystąpiły 

Opieka w Mini świetlicy 
projekty: Przełamać 
izolacje”, „Przyjazna 
świetlica” 

60.890 zł PFRON 
O/Mazowie
cki, Powiat 
Miński, 
Miasto 
Mińsk 
Mazowiecki 

Mazowieckie 
Stowarzyszeni
e na Rzecz 
Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym 
„Krok Dalej” 

Opieka dla 2 
osób dorosłych 
potrzebujących 
opieki non stop 
3 razy w 
tygodniu po 8 
godzin. = 1028 
godzin opieki. 
Umożliwienie 
pracy 
zawodowej 4 
osobom 

- 

Cel 5: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, leczniczej. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania 
Realizator Uzyskane efekty 

Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację 
zadania 

Dofinansowanie 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i 
ich opiekunów  
w turnusach 
rehabilitacyjnych 

Przyjmowanie i 
rozpatrywanie 
wniosków składanych 
przez osoby 
niepełnosprawne 

206.431 zł Środki 
PFRON 

PCPR  
w Mińsku 
Mazowieckim 

Z dofinasowania skorzystało 195 
osób (w tym: 130 osób 
niepełnosprawnych; 65 
opiekunów osób 
niepełnosprawnych), 
poprawiając funkcjonowanie 
społeczne, sprawność fizyczną 
i kondycję psychiczną oraz 
umiejętności społeczne, rozwój 
zdolności nawiązywania 
kontaktów oraz integracji 
społecznej 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

Przyjmowanie i 
rozpatrywanie 
wniosków składanych 
przez osoby 
niepełnosprawne 

706.037 zł Środki 
PFRON 

PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Z dofinansowania skorzystało 
403 osoby niepełnosprawne  
(w tym 78 dzieci), uzyskując 
sprzęt rehabilitacyjny bądź 
zaopatrzenie ortopedyczne 
umożliwiające sprawniejsze 
funkcjonowanie   
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Dofinansowanie 
likwidacji barier 
architektonicznych,  
w komunikowaniu się 
i technicznych,  
w związku z 
indywidualnymi 
potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

Przyjmowanie i 
rozpatrywanie 
wniosków składanych 
przez osoby 
niepełnosprawne 

295.571 zł Środki 
PFRON 

PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Z dofinasowania skorzystało 65 
osób niepełnosprawnych (w tym 
26 dzieci) 
uzyskując urządzenia 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności tych osób 
oraz  zlikwidowanie wszelkich 
utrudnień 
 

Dofinansowanie 
kosztów działania i 
tworzenia warsztatów 
terapii zajęciowej 

Prowadzenie 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Mińsku 
Mazowieckim 

683.200 zł 90%-Środki 
PFRON 
(614.880 
zł) 
10% -  
Budżet 
Powiatu 
Mińskiego 
(68.320 zł) 

CARITAS 
Diecezji 
Warszawsko-
Praskiej 
 
 

Zapewnienie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej dla 60 
uczestników WTZ. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji 
 

Prowadzenie 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Okuniewie 

683.200  zł 90%-Środki 
PFRON 
(614.880 
zł) 
10% -  
Budżet 
Powiatu 
Mińskiego 
(68.320 zł) 

Fundacja 
LEKO 

Pomoc w zakupie 
 i montażu 
oprzyrządowania do 
posiadanego 
samochodu w ramach 
Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier 
transportowych wśród 
osób 
niepełnosprawnych 

16.375 zł PFRON PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Liczba 
odbiorców 
zadania w 2020 
r. – 3 osoby 

- 

Pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy w ramach 
Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier 
transportowych wśród 
osób 
niepełnosprawnych 

2.962 zł PFRON PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Liczba 
odbiorców 
zadania w 2020 
r. – 2 osoby 

- 

Pomoc w zakupie 
sprzętu 
elektronicznego lub 
jego elementów oraz 
oprogramowania oraz 
szkolenia w zakresie 
obsługi nabytego w 
ramach programu 
sprzętu 
elektronicznego i 
oprogramowania w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier  
w dostępie do 
uczestniczenia w 
społeczeństwie 
informacyjnym 

21.590 zł PFRON PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Przygotowanie beneficjentów 
programu z zaburzeniami ruchu i 
percepcji wzrokowej do 
pełnienia różnych ról 
społecznych poprzez 
umożliwienie im włączenia się do 
tworzącego się społeczeństwa 
informacyjnego. Liczba osób 
korzystających z zadania w 2020 
r. -5 osób  
 

Pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym 
oraz pomoc 
w utrzymaniu 
technicznym wózka 
o napędzie 
elektrycznym w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 
 
 
 
 
 

Likwidacja barier w 
poruszaniu się 

28.190 zł PFRON PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Liczba osób 
korzystających 
z zadania w 
2020 r. -5 osób  

- 
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Pomoc w zakupie 
protezy kończyny,  
w której zastosowano 
nowoczesne 
rozwiązania 
techniczne, tj. protezy 
co najmniej na III 
poziomie jakości oraz 
pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanej protezy w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier  
w poruszaniu się 

38.293 zł PFRON PCPR 
w Mińsku 
Mazowieckim 

Liczba osób 
korzystających 
z zadania 
 w 2020 r.  
- 3 osoby 

- 

Pomoc w zakupie 
skutera inwalidzkiego 
o napędzie 
elektrycznym lub 
oprzyrządowania do 
wózka ręcznego oraz 
pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanego skutera 
inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym 
w ramach 
Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier w 
poruszaniu się 

45.075 zł PFRON PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Liczba osób 
korzystających 
z zadania  
w 2020 r.  
- 7 osób 

- 

Likwidowanie barier 
architektonicznych w 
budynkach służby 
zdrowia i ich 
najbliższym otoczeniu 

- - - - - - 

Zakup sprzętu 
medycznego i 
rehabilitacyjnego dla 
potrzeb placówek 
służby zdrowia 

Zakup sprzętu 
medycznego 

17.692,98 zł Środki 
własne 
SPZOZ 

SPZOZ Możliwość 
korzystania 
przez 
pacjentów  
z zasobów 
sprzętowych 
SPZOZ 
 

- 

Dofinansowanie 
rozbudowy i 
modernizacji obiektów 
służby zdrowia 
służących rehabilitacji 

Brak danych - - - - - 

Realizowanie innych 
zadań ustawowych z 
zakresu rehabilitacji 
społecznej 

Wsparcie asystenta dla 
5 osób wymagających 
takiej pomocy w 
ramach projektu 
„Przełamać izolację” 

22.395 zł PFRON 
O/Mazowie
cki 

Mazowieckie 
Stowarzyszeni
e na Rzecz 
Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym 
„Krok Dalej” 

Wsparciem 
objęto 5 osób 
(4 dorosłe i 1 w 
wieku 
szkolnym). 
Udzielono 747 
godzin wsparcia 

- 

Umożliwienie 
doświadczenia 
rywalizacji sportowej 
podczas treningów w 
BOCCIA, i zwodów 
sportowych, Projekt 
„Przełamać izolację” 

2.000 zł PFRON 
O/Mazowie
cki 

Wsparciem 
objęto 5 osób 
dorosłych. 
Udzielono 36 
godzin wsparcia 

Nie 
zrealizowano 
zadania z 
powodu 
pandemii w 
zakresie startu 
 w zawodach 
sportowych 
i w zakresie  
części zajęć 
treningowych 
 

Prowadzenie Klubu 
Aktywności – 2 razy 
tygodniowo po 8 godzin 

27.710 zł PFRON 
O/Mazowie
cki 

427 godzin 
wsparcia dla 5 
osób. 
Prowadzono 
zajęcia 
klubowe, 

Z powodu 
pandemii  
COVID-19 
 część zajęć 
prowadzono  
w formie 
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wspierające 
rozwój osobisty 
i umiejętności 
społeczne, 
warsztaty 
aktywizujące z 
psychologiem, 
zajęcia z 
zakresu etyki i 
rozwoju 
obywatelskiego, 
zajęcia 
plastyczne, 
muzyczne, 
zajęcia języka 
angielskiego 

zdalnej 

Zajęcia usprawniające 
ruchowo w ramach 
projektów: „Przełamać 
izolację” i „Przyjazna 
świetlica” 

160.360 zł PFRON 
O/Mazowie
cki, Powiat 
Miński, 
Miasto 
Mińsk 
Mazowiecki 

Wsparciem 
objęto 24 
osoby. 
Przeprowadzon
o 2394 godziny 
indywidualnych 
zajęć 
usprawnia-
jących 

- 

Zajęcia terapeutyczne i 
edukacyjne wspierające 
proces nauki w szkole i 
umożliwiające 
odniesienie sukcesu w 
zakresie obowiązku 
szkolnego 

39.900 zł PFRON 
O/Mazowie
cki, Powiat 
Miński, 
Miasto 
Mińsk 
Mazowiecki 

Wsparciem 
objęto 12 osób. 
Przeprowadzon
o 643 godziny 
indywidualnych 
zajęć 

Z powodu 
pandemii 
COVID-19 
część zajęć 
prowadzono w 
formie zdalnej 

Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami 
zakaźnymi – Moduł III 

484.000 zł PFRON PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Wprowadzono możliwość 
uzyskania pomocy finansowej  
w związku z wystąpieniem 
zagrożenia epidemicznego oraz 
stanu epidemii. Pomoc 
finansowa  
udzielana  
była osobom niepełnosprawnym, 
które w okresie od 9 marca 2020 
roku do 6 grudnia 2020 roku 
utraciły możliwość korzystania  
z opieki świadczonej w placówce 
rehabilitacyjnej. Pomoc ta 
udzielana była w formie 
dofinansowania kosztów 
zapewnienia opieki w warunkach 
domowych. Pomoc wynosiła 500 
zł miesięcznie 
na osobę niepełno-sprawną,  
z tym że okres na jaki mogło 
zostać przyznane świadczenie 
pieniężne nie mógł być dłuższy  
niż 5 miesięcy.  
Liczba złożonych wniosków 
ogółem: 421, liczba wniosków 
spełniających wymogi programu 
(pozytywna weryfikacja 
formalna): 390 
- 

Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami 
zakaźnymi” – Moduł IV 

10.388 zł PFRON PCPR  
w Mińsku 
Mazowieckim 

Pomoc finansowa udzielona 
została samorządom 
powiatowym, które w związku z 
chorobami zakaźnymi 
uruchomiły dodatkowe wsparcie 
dla osób niepełnosprawnych – w 
formie refundacji części 
wydatków poniesionych przez 
samorządy powiatowe. 
Maksymalna wysokość pomocy 
finansowej udzielonej ze 
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środków PFRON wyniosła 100% 
poniesionych przez 
Wnioskodawcę (Powiat Miński) 
kosztów  
w przypadku świadczenia 
pomocy psychologicznej dla 
osób niepełno-sprawnych 
i rodzin osób 
z niepełno-sprawnością.  
W czasie pandemii świadczone 
było wsparcie psychologiczne 
oraz prowadzono konsultacje 
psychologiczne w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Mińsku Maz. 

Cel 6: Większy dostęp do dóbr i usług pozwalających na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 
kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji i turystyce. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania 
Realizator 

Uzyskane efekty/ 
Przeszkody uniemożliwiające 

realizację zadania 

Dofinansowanie 
sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki 
osób 
niepełnosprawnych 
 
 

XXI Powiatowe 
Jesienne Biegi 
Przełajowe  
Ignaców 2020  
 
 
Zorganizowane w dniu 
30 września 2020 r. w 
Ignacowie 

 3.458,96 zł 
 

PFRON –  
2.000 zł, 
wkład 
własny 
1.458,96zł 
(finansowy 
258,96 zł, 
pozafinanso
wy  
1.200 zł) 
 

Stowarzyszenie  

„Dzieciom 
Radość”  

w Ignacowie  

 
 

Uczestnicy: 
150 osób,  
w tym 120 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną  
z terenu Powiatu Mińskiego.  
Zawodnikom towarzyszyli 
opiekunowie, trenerzy, 
wolontariusze, kibice i goście.  
Wydarzenie składało się  
z zabawy  
oraz części sportowej.  Efekty: 
podniesiono sprawność fizyczną 
osób z niepełnosprawnościami, 
uwrażliwiono zdrowe społecze-
ństwo na potrzeby osób 
 z niepełnosprawnościami, 
umożliwiono osobom z niepełno-
sprawnościami zaprezentowanie 
indywidualnych możliwości 
biegowych, zachęcono 
podopiecznych do aktywnego 
spędzania czasu wolnego, 
umożliwiono osobom z 
niepełnosprawnościami 
uczestniczenie w imprezie 
sportowej, przygotowano dzieci  
i młodzież do uczestniczenia w 
zawodach sportowych  
o zasięgu wojewódzkim i 
ogólnopolskim. 
 

 

Spotkanie opłatkowe 
dla podopiecznych 
Stowarzyszenia 
"Dzieciom Radość"  
oraz "Koniczynka"   
 
 
w dniu 16 grudnia  
2020 r.  

9.839,16 zł 
 

PFRON – 
5.000 zł,   
wkład 
własny – 
4.839,16 zł  
(pozafinans
owy 3.600 
zł, 
finansowy 
1.239,16 zł) 

 

Zorganizowanie spotkania 
opłatkowego umożliwiło 
podopiecznym Stowarzyszeń 
przypomnienie tradycyjnych 
zwyczajów związanych ze 
Świętami Bożego Narodzenia. 
Dekoracje sal i stołów 
wzbogaciły wrażenia estetyczne 
dzieci. Wspólne śpiewanie kolęd 
z kolędnikami rozbudziły 
zainteresowania muzyczne 
podopiecznych. Spożywanie 
tradycyjnych posiłków wigilijnych 
w salach lekcyjnych, w małych 
grupach, w reżimie sanitarnym 
pozwoliły w sposób praktyczny 
wdrożyć zasady współżycia i 
przestrzegania norm społecznych 
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Rajd pieszy po Poleskim 
Parku Narodowym- 
bliskie spotkanie z 
żółwiem” 
 
 
 
 
w dniu 23 września 
202o r.  

6.360 zł Powiat 
Miński –
3.450 zł,  
Stowarzysz
enie 
„Dzieciom 
Radość 
Ignaców” 
2.910 zł 

 

W rajdzie wzięło udział  
40 podopiecznych – uczniów 
oraz 11 nauczycieli z ZSS w 
Ignacowie, uczniowie szkoły 
podstawowej oraz szkoły 
przysposabiającej do pracy. 
Uczestnicy rajdu poznali zasoby 
Poleskiego Parku Narodowego, 
położonego w województwie 
lubelskim. Głównym celem tych 
zajęć było wprowadzenie 
uczniów w naturalne środowisko 
przyrodnicze. 
Pobyt w Ośrodku Dydaktyczno-
Muzealnym był lekcją przyrody, 
historii, geografii. Znajdujące się 
w nim eksponaty były 
przedstawiciela-mi fauny Parku 
oraz ukazywały kulturę 
materialną regionu,  
Trasa wędrówki wynosiła ok. 6 
km wzdłuż ścieżki dydaktycznej 
„Czahary” 
 

Łączy nas Niepodległa 
– koncerty integracyjne 
w Mińsku Mazowieckim 
z okazji 100-lecia 
odzyskania przez 
Polskę niepodległości 

31.850,11 zł Program 
„Niepodległ
a” 
27.000 zł 
Stowarzysz
enie 
„Dzieciom 
Radość 
Ignaców”- 
4.850,11 zł 

 

Zakładane cele zostały w pełni 
zrealizowane. 
Zostały zorganizowane 2 
koncerty online, nawiązujące  
do odrodzenia polskiej 
niepodległości. 
Umożliwiło to Powiatu 
Mińskiego, w tym osobom z 
niepełnosprawnością 
intelektualną, podopiecznym z 
placówek oświatowych, 
seniorom z terenu powiatu 
mińskiego, bezpłatne 
uczestnictwo  
w wydarzeniu kulturalnym z 
zachowaniem obostrzeń 
sanitarnych. Koncerty były 
wykonane przez zawodowych 
wokalistów, aktorów oraz 
muzyków. 
Pierwszy koncert, dedykowany 
dzieciom, podkreślał 
znaczenie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Drugi 
koncert dla młodzieży i seniorów 
stanowił muzyczną podróż  
przez Polskę XX wieku. 
Osiągnięto cele dotyczące liczby 
wyświetleń (tj. publiczności) 
(min. 400 - max. 500 osób). 
Realizacja projektu przyczyniła 
się do popularyzacji polskiej 
historii oraz jej dziedzictwa 
kulturowego poprzez różne 
formy artystyczne. 
Oferta w sposób istotny 
odpowiadała także potrzebom 
kulturalnym osób słabiej 
sytuowanych 
i starszych, które nie dysponują 
wystarczającymi środkami by 
skorzystać z komercyjnej oferty 
kulturalnej, szczególnie w 
czasie pandemii. W obu 
koncertach uczestniczyły online 
dzieci i młodzież -  uczniowie 
Zespołu Szkół Specjalnych w 
Ignacowie i tym samym 
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podopieczni 
Stowarzyszenia Dzieciom 
Radość. Uczestnicy oglądali 
program w domu i w szkole oraz 
wspólnie śpiewali znane pieśni i 
piosenki o Polsce. Zrealizowany 
projekt był i jest istotną formą 
promocji Programu Dotacyjnego 
Niepodległa na terenie powiatu 
mińskiego 
 

 

Organizacja 
autokarowej wycieczki 
do Warszawy (ZOO) dla 
podopiecznych 
Stowarzyszenia 
„Koniczynka” 

650,00 zł Środki 
własne 
 

Stowarzy-
szenie 
„Koniczynka” 
działające  
na rzecz 
dzieci  
z niepełno-
sprawnością 
umysłową  
w Ignacowie 

Celem 
wycieczki była 
integracja 
dzieci z 
orzeczoną 
niepełnospraw-
nością, 
upowszech-
nienie form 
aktywnego 
wypoczynku, 
podniesienie 
sprawności 
fizycznej 
uczestników 
wycieczki. 
Wszystkie cele 
zostały 
zrealizowane w 
100%. 

Inne 
wydarzenia 
zaplanowane 
przez 
Stowarzyszeni
e z uwagi na 
epidemię 
Covid-19 
zostały 
odwołane: 
(Konkurs 
Piosenki 
Obcojęzycznej, 
Festiwal 
Wesołe Nutki, 
Powiatowy 
Turniej Tenisa 
Stołowego, 
Powiatowy 
Turniej 
Warcabowy, „ 
O czym szumią 
mazowieckie 
wierzby?- 
konkurs 
recytatorski) 

Wyjazd integracyjny  
do Ustronia Morskiego 
   

22.800 zł PFRON – 
13.680 zł, 
wkład 
własny – 
9.120 zł 

Polski 
Związek 
Niewidomych 
Koło  
w Mińsku 
Mazowieckim 
 
 

W wyjeździe 
wzięło udział  
20 osób 
słabowidzących 
- członków Koła 
PZN. Celem 
było wzajemne 
wspieranie się, 
integracja i 
motywacja  
o aktywnego 
wypoczynku 

- 

 

„Płynie Wisła do 
morza”– wycieczka 
edukacyjno-
integracyjna  
 

16.440 zł PFRON – 
9.800 zł, 
wkład 
własny – 
6.640 zł 
(pozafinans
owy 540 zł, 
finansowy 
6.100 zł) 

Stowarzyszeni
e na Rzecz 
Osób 
Niepełnospra
wnych 
„Kubuś” 
Długa 
Szlachecka 
 

Głównym celem 
była integracja 
społeczności po 
okresie izolacji, 
z powodu 
Covid-19. 
Projekt objął 
zwiedzanie 
okolic Gdańska, 
Gdyni i Sopotu. 
Była to również 
inauturacja 
roku  terapeu-
tycznego 
2020/2021.  

- 
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Cykl warsztatów 
świątecznych 
„Czekając na Mikołaja” 

12.610,24 zł PFRON – 
6.000,00 zł, 
wkład 
własny 
-6.610,24 zł 
(poza 
-finansowy 
2.500,00 zł, 
finansowy 
4.110,24 zł) 

Stowarzy-
szenie 
Pomocy 
Dzieciom 
Niepełno-
sprawnym 
„Możesz 
więcej” 
Mińsk 
Mazowiecki 

Cykl warsztatów świątecznych 
„Czekając na Mikołaja”  
przyczynił się do: wzrostu 
aktywności osób niepełno-
sprawnych,  
w tym dzieci  
i młodzieży, nauki pracy 
zespołowej  
przy przygoto-wywaniu 
spotkania wigilijnego, 
zaspokojenia podstawowych 
potrzeb dzieci niepełno-
sprawnych  
w zakresie integracji 
i akceptacji, kultywowania 
tradycji świątecznych, 
korzystania  
z różnych form spędzania czasu, 
uświado-mienia dzieciom i 
osobom niepełno-sprawnym,  
że są pełno-prawnymi i 
pełnowartościowymi członkami 
społeczeństwa. 
 

Ogłaszanie otwartych 
konkursów ofert na 
realizację zadań 
publicznych dla 
organizacji 
pozarządowych 
zgodnie z ustawą o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie na 
zadania w zakresie: 
ochrony i promocji 
zdrowia, działalności 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
turystyki i 
krajoznawstwa, 
kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa 
narodowego, 
wspierania i 
upowszechniania 
kultury fizycznej oraz 
działalności na rzecz 
edukacji europejskiej 

Realizacja zadań 
publicznych przez 
organizacje 
pozarządowe działające 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych w 
zakresie: 
1) turystyki i 

krajoznawstwa, 
2) upowszechniania 

kultury fizycznej 

1) 6.360 zł 
2) 3.660 zł 

Budżet 
powiatu 
mińskiego, 
wkład 
własny 
organizacji 
(środki 
finansowe, 
wkład 
osobowy) i 
inne środki 

Organizacje 
pozarządowe  

Udział dzieci 
i młodzieży 
niepełno-
sprawnej 
w wymienio-
nych zadaniach, 
integracja 
dzieci niepełno-
sprawnych  
z pełnospraw-
nymi 
rówieśnikami 

- 

Upowszechnienie 
kultury fizycznej  
i sportu na terenie 
gminy Mrozy  

90.000,00 zł Budżet 
gminy  

Gmina Mrozy Popularyzacja 
sportu i 
zdrowych 
postaw wśród 
mieszkańców  

- 

Otwarty konkurs ofert 
w  zakresie wspierania i 
upowszechniania 
kultury fizycznej - 
Stowarzyszenie „Sport 
4Kids”, GLUKS 
„Płomień” Dębe 
Wielkie, Stowarzyszenie  
„Akademia Sztuk Walki” 

104.400 zł Wsparcie z 
budżetu 
gminy i 
środki 
stowarzysze
ń 

Gmina Dębe 
Wielkie 

Organizacja 
zajęć dla dzieci, 
młodzieży i 
dorosłych zajęć 
sportowych 

- 

Otwarte konkursy ofert 
w zakresie organizacji 
zajęć sportowych na 
terenie gminy 

100.000 zł Budżet 
gminy 

GOPS 
Siennica 

Udział 
społeczności 
lokalnej w 
różnych 
formach 
aktywności 
fizycznej 
szacowany na 
ok. 400 osób  

- 

1. Prowadzenie 
placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i 
młodzieży wraz z 
dożywianiem 
.................................. 
2. Upowszechnianie 
sportu, rekreacji 
i turystyki 

90.000 zł 
 
 
 

 
.......................
..... 
600.000 zł 

Budżet 
Miasta 
Sulejówek 

MOPS 
Sulejówek 

Udział dzieci  
i młodzieży w 
zajęciach 
pozalekcyjnych, 
możliwość 
rozwijania 
swoich 
zainteresowań, 
zagospodarowa
nie czasu 
wolnego 

1.Pandemia na 
terenie Polski 
– zamkniecie  
w X.2020 r. 
placówek 
wsparcia 
dziennego do 
końca stycznia 
2021r.-decyzja 
Wojewody 
Mazowieckiego 
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„Lekcja na czterech 
łapach” 
 

15.300 zł Dotacja z 
budżetu 
powiatu: 
11.000 zł, 
środki 
finansowe 
własne: 0 
zł,  
wkład 
osobowy: 
4.300 zł 

Stowarzyszeni
e Pomocy 
Dzieciom 
Niepełnospra
wnym  
„Możesz 
więcej” 
w Mińsku 
Mazowieckim 

Wsparciem było 
objętych 10 
dzieci ze 
stowarzyszenia, 
w ramach zajęć 
rehabilitacyjnych 
i edukacyjno-
integracyjnych 
korzystały z 
dogoterapii i 
hipoterapii 

- 

„Radosna Terapia” 
 

8.625 zł Dotacja z 
budżetu 
powiatu: 
6.000 zł, 
środki 
finansowe 
własne: 0 
zł, wkład 
osobowy: 
2.625 zł 

Stowarzyszeni
e „Dzieciom 
Radość 
Ignaców” w 
Ignacowie 
 

Zajęciami z 
hipoterapii i 
alpakterapii 
zostało 
objętych 17 
dzieci i 
młodzieży ze 
stowarzyszenia 
– uczniów ZSS 
Ignaców 

- 

„Przyjazna świetlica” 34.450 zł Dotacja z 
budżetu 
powiatu: 
20.500 zł, 
środki 
finansowe z 
innych 
źródeł: 
5.960 zł, 
środki 
finansowe 
własne: 
3.190 zł,  
wkład 
osobowy: 
4.800 zł 

Mazowieckie 
Stowarzyszeni
e na Rzecz 
Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym 
„Krok Dalej” 
w Mińsku 
Mazowieckim 

Wsparciem było objętych 18 
dzieci i młodzieży ze 
stowarzyszenia, w ramach zajęć 
usprawniania ruchowego z 
wykorzystaniem różnych metod 
terapeutycznych. Zorganizowano 
specjalistyczne wsparcie 
terapeutyczne, opiekuńcze i 
usprawniające. Zorganizowano 
wsparcie informacyjno poradnicze 
dla rodzin obarczonych dzieckiem 
z niepełnosprawnością pod 
postacią dyżurów (24 dyżury x 5 
godzin) 

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej i 
sportu poprzez: -
organizowanie imprez 
i zawodów sportowych 
z elementami 
zdrowotnego trybu 
życia, wspieranie 
udziału sportowych 
reprezentacji w 
imprezach i zawodach 
sportowych o zasięgu 
gminnym i 
ponadgminnym  
prowadzenie edukacji 
sportowej dla dzieci i 
młodzieży 
 

34.259,89 zł Dotacja z 
budżetu 
gminy dla 
LKS 
”OLIMPIA”- 
30.845,97 
zł 
org. 
porzarząd. 
 LKS 
„Olimpia” 
Latowicz, 
 w tym 
wartość 
wkładu 
osobowego 
3.413,92  zł 

Gmina 
Latowicz 

- - 

Wsparcie działań 
wolontariatu i grup 
samopomocowych 

Koordynowanie  działań 
wolontariuszy w okresie 
świątecznym 
.................................. 
Koordynowanie działań 
wolontariuszy w 
ramach programu 
"Wspieraj seniora"  
(w tym osób 
niepełnosprawnych, 
pomoc w dostarczaniu 
zakupów, załatwianiu 
spraw urzędowych)  

Artykuły ze 
zbiórek, 
darowizn 
 
 
....................... 
1.500 zł 
 
 
2.500 zł 
 
 

Sponsorzy 
 
 
 
 
................. 
Budżet 
Miasta  
 
Budżet 
Wojewody 

MOPS 
Sulejówek 

Poprawa 
sytuacji 
życiowej, 
poprawa 
samopoczucia, 
zapobieganie 
izolacji 
społecznej   
....................... 
Poprawa jakości 
życia w okresie 
epidemii  

Realizacja z 
zachowaniem 
rygorów 
sanitarnych.  
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Organizacja Balu 
Bezalkoholowego we 
współpracy z Parafią w 
Latowiczu i grupą AA. 
Wsparcie grupy AA 
(anonimowych 
alkoholików) 
 
 
 

50 zł Budżet 
gminy 

Gmina 
Latowicz 

- - 

Likwidacja barier 
architektonicznych w 
budynkach 
użyteczności 
publicznej m.in. w 
ośrodkach kultury i 
sportu, bibliotekach, 
kościołach i urzędach 

Wykonanie nowej 
pochylni dla 
niepełnosprawnych  
w Klubie Senior + 
 
Modernizacja świetlicy 
wiejskiej z podjazdem 
dla niepełnosprawnych 

2.772,67 zł 
 
 
 
 
8.148,27 zł 

- GOPS 
Siennica 

- - 

1) 
Budowa klatki 
schodowej wraz 
 z szybem windy 
w budynku Urzędu 
Gminy Dębe Wielkie – 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej  
2) 
Modernizacja budynku 
urzędu gminy – remont 
3 łazienek na I piętrze, 
w tym jedna 
dostosowana do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnością 

1) 
50.000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 
49.910,51 zł 

Budżet 
gminy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budżet 
gminy 
 

Gmina 
Dębe Wielkie 

- - 

Wsparcie działań z 
zakresu z likwidacji 
barier transportowych 
i w komunikowaniu się 
np. poprzez zakup 
pojazdów 
dostosowanych do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych, 
oznakowanie miejsc 
parkingowych itp. 

Zakup 18 osobowego 
samochodu 
dostosowanego do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych 

173.430 zł PFRON- 
104.058 zł 
Powiat 
Miński-  
69.372 zł 

Zespół Szkół 
Specjalnych 
im. Janiny 
Porazińskiej 
w Ignacowie 
 

Zakup 18 osobowego 
samochodu dostosowanego do 
przewozu osób 
niepełnosprawnych dla Zespołu 
Szkół Specjalnych w Ignacowie. 
Skutek -zmniejszenie barier 
transportowych 
niepełnosprawnym uczniom 
Zespołu Szkół Specjalnych w 
Ignacowie, poprzez 
wykorzystanie pojazdu na cele 
związane z rehabilitacją 
społeczną tj. wyrabianie 
zaradności osobistej, pobudzanie 
aktywności społecznej 
- 

Oznakowanie miejsca 
parkingowego dla osób 
z niepełnosprawnością, 
które posiadają kartę 

100 zł Budżet 
gminy 

Gmina Dębe 
Wielkie 

Osoby, które mają znacznie 
ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się i 
posiadają kartę parkingową 
przeważnie mają zapewnione 
wolne miejsce, aby zaparkować 
samochód. Koperta została 
namalowana w bliskiej odległości 
od budynku urzędu, banku, 
poczty czy przedszkola wg 
odpowiednich wytycznych. 
- 

Promowanie i 
prezentacja twórczości 
artystycznej, 
kulturalnej 
 

- 21.829,50 zł 21.829,50 
zł- środki 
finansowe 
GBP w 
Latowiczu 
 

Gmina 
Latowicz 

Na wydanie 
albumu 
„Latowicz –
Atlas 
Historyczny" 
 
 
 

- 
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23 stycznia 2020 r. 
grupa teatralna GTI z 
ZSS Ignaców wyjechała 
do Zgierza na II etap 
regionalnych eliminacji 
do XX Ogólnopolskiego 
Festiwalu Twórczości 
Teatralno-Muzycznej 
Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie 
„Albertiana”  
 
 

- - Powiat Miński  Zdobycie I 
miejsca 

- 

Uczestnictwo szkolnej 
grupy teatralnej w 
konkursie teatralnym 
Albertiana pod 
patronatem Anny 
Dymnej 

- - Zespół Szkół 
Specjalnych 
im. Janiny 
Porazińskiej 
w Ignacowie 
 

Zajęcie I 
miejsca w 
konkursie 
teatralnym 
Albertiana,  
Możliwość 
skorzystania z 
szansy 
sprawdzenia się 
na scenie oraz 
pokazania 
talentów 
udzniów  

- 

Prezentowanie  
na stronach szkoły 
oraz Powiatu Mińskiego 
prac plastycznych  
uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych 
w Ignacowie 

- - Podopieczni 
malują, 
wycinają, kleją, 
tworząc dzieła 
plastyczne, 
które nie tylko 
zdobią ich 
szkoły, ale 
biorą udział w 
konkursach 
oraz są 
publikowane  
na stronach 
internetowych 
szkoły i powiatu 

- 

Udział w spotkaniach 
integracyjnych w 
zaprzyjaźnionych 
placówkach:  
- udział  
w wystawach 
organizowanych przez 
MZM 
- udział w  obchodach 
XXVIII Światowego 
Dnia Chorego w DPS w 
Kątach 
- udział w konkursie 
plastycznym w ramach 
XIV Wojewódzkiego 
Przeglądu Twórczości 
Artystycznej 
„Kulturomaniak” 
organizowanym przez 
Gminne Centrum 
Kultury  
w Mrozach  
- udział w Biegu 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych „Tropem 
Wilczym” 
 
 
 
 

- - PŚDS Mińsk 
Mazowiecki 

Zdobyte 
nagrody  
i wyróżnienia:  
- I i II miejsce 
w XIV 
Wojewódzkim 
Przeglądzie 
Twórczości 
Artystycznej 
Kulturomaniak 
 

- 
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Cel 7: Usprawnienie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie aktywności i 
efektywności działań podmiotów i organizacji z terenu powiatu. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania 
Realizator Uzyskane efekty 

Przeszkody 
uniemożliwiające 

realizację 
zadania 

Czynny udział 
pracowników 
samorządowych i 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych w 
szkoleniach z zakresu 
problematyki osób 
niepełnosprawnych 

Szkolenia obsługi 
systemu SOW 

- PFRON PFRON Liczba 
pracowników 
PCPR, którzy 
wzięli udział w 
szkoleniu: 3 

- 

Spotkanie informacyjne 
dot. programu 
„Aktywny Samorząd” 
 
 
 

- PFRON Liczba 
pracowników 
PCPR, którzy 
wzięli udział w 
spotkaniu: 1 

- 

1.Plan wsparcia dla 
mieszkańca DPS, rola i 
zadania Zespołu 
Terapeutyczno-
Opiekuńczego w 
zakresie diagnozy i 
zaspakajania potrzeb 
osób 
niepełnosprawnych. 
2. Praca z dorosłymi ze 
spektrum autyzmu. 
3. Alkohol wśród 
mieszkańców 

3.850 zł Starostwo 
Powiatowe 

DPS św. 
Józefa  
w Mieni 

- - 

1) 
Szkolenia pracowników 
socjalnych, psychologa  
 
 
 
 
2) 
Szkolenie psychologa  
z zakresu wsparcia 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

1) 
W ramach 
szkoleń 
bezpłatnych  
oferowanych 
przez MCPS  
w Warszawie 
 
2) 
400 zł 

1) 
bezpłatne 
 
 
 
 
 
 

2) 
Budżet 
Miasta  

MOPS 
Sulejówek 

Podniesienie 
poziomu wiedzy 
kadry MOPS  

- 

Szkolenia pracowników 
w zakresie zasad 
pobytu mieszkańca w 
DPS, funkcjonowania 
oraz procedur 
postępowania  
w DPS w czasie 
epidemii, praw  
i  obowiązków 
mieszkańców DPS oraz 
form terapii zajęciowej   

1.338 zł  Środki 
jednostki 
samorządu 
terytorialne
go  

DPS Kąty Poprawa jakości życia 
mieszkańców poprzez 
zwiększenie wiedzy pracowników 
w zakresie zasad pobytu w DPS, 
procedur postępowania w DPS w 
czasie epidemii, zwiększenie 
świadomości w zakresie praw i 
obowiązków mieszkańców DPS 
oraz form terapii zajęciowej   
 

Bierny udział 
pracowników 
samorządowych w 
szkoleniach z zakresu 
problematyki osób 
niepełnosprawnych 

- - Gmina Dębe 
Wielkie 

Bardzo mało szkoleń (a w 
praktyce ich brak) z zakresu 
problematyki funkcjonowania w 
społeczeństwie osób z 
niepełnosprawnością dla osób 
zajmujących się pomocą i 
wspieraniem oraz współpracą z 
osobami z niepełnosprawnością 
oraz dla pełnomocników ds. 
osób niepełnosprawnych. 
Szkolenia dla Koordynatorów ds. 
Dostępności zaczęły się w II 
półroczu roku 2020 
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Podejmowanie 
wspólnych 
przedsięwzięć  
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
przez jednostki 
samorządowe i 
organizacje 
pozarządowe 

Zorganizowanie  
dla mieszkańców z 
niepełnosprawnością 
akcji „Bezpieczna 
Paczka”  
mającej na celu chronić 
zdrowie i życie osób  
z niepełnosprawnością 
oraz ich rodzin 

6.862,48 zł Budżet 
gminy + 
sponsorzy 

Gmina Dębe 
Wielkie 

Członkowie 
GSKON 
przygotowali 
pakunki oraz 
dowieźli do 
domów ok. 60 
mieszkańców  
z orzeczeniem o 
niepełno-
sprawności  
bądź stopniu 
niepełno-
sprawności  
eco-torby 
bawełniane,  
w których 
znajdowały się 
artykuły tj. 
maseczki, 
rękawiczki, 
krem do rąk, 
płyn 
dezynfekujący, 
chusteczki 
przeciwbakteryj
ne, apteczkę 
pierwszej 
pomocy, 
termometr, 
czekoladę, 
herbatę 

Odwołanie 
cyklicznej 
imprezy Dzień 
bez barier z 
okazji 
Międzynarodo
wego Dnia 
Osób 
Niepełnospraw
nych. 
 
Powodem 
odwołania jest 
wystąpienie 
Covid-19. 
 
Dodatkowo nie 
mogło odbyć 
się ognisko 
integrujące 
oraz inne 
przewidziane 
na 2020 rok 
działania. 
 
 

Wspieranie działalności 
organizacji 
pozarządowych, 
świadczących usługi 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

na prośbę Instytutu 
Tyflologicznego 
Polskiego Związku 
Niewidomych PUP 
opublikował na swojej 
stronie internetowej 
informację o projekcie 
„Aktywny absolwent”, 
który skierowany jest 
do osób z 
niepełnosprawnością 
wzrokową. 
Na prośbę firmy 
Kontraktor Sp. z o.o. 
oraz Fundacji Sowelo 
PUP opublikował na 
swojej stronie 
internetowej informację 
o projekcie „Pokonaj 
wykluczenie – 
niepełnosprawność to 
nie ograniczenie”, 
skierowanym do osób 
doświadczających 
wykluczenia 
społecznego ze względu 
na niepełnosprawność 
 

Zadanie 
realizowane w 
ramach 
działalności 
bieżącej. 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba 
artykułów 
opublikowanych 
na stronie 
internetowej: 2 
 
Liczba 
wyświetleń 
artykułów po 
publikacji na 
stronie 
internetowej 
PUP: 232 

- 

Użyczenie budynku po 
szkole podstawowej w 
Nowym Zglechowie na 
działalność zespołu 
placówek specjalnych 
„Możesz Więcej” 

- - GOPS 
Siennica 

Ułatwione 
funkcjonowanie 
zespołu 
placówek 
specjalnych 

- 

Wsparcie osób 
niepełnosprawnych  
i ich rodzin 
 

2.550 zł Budżet 
Miasta 
Sulejówek 

MOPS 
Sulejówek 

Wsparcie osób 
niepełno-
sprawnych  
i ich rodzin 
 

- 
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„Sport i zabawa” II 
edycja 

14.085 zł Gmina 
Halinów, 
Stowarzysz
enie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnospr
awnych 
„KUBUŚ” 

Stowarzysz. 
Na Rzecz 
Osób 
Niepełnospra
wnych 
„KUBUŚ” 

Uaktywnienie 
fizyczne osób 
niepełn. 
wzmocnienie 
mięśni, 
zmotywowanie 
niepełn. do 
wyjścia z domu 
i spędzenia 
czasu w sposób 
aktywny  

Ograniczenia 
związane z 
sytuacją 
pandemiczną 

-  - - Gmina Dębe 
Wielkie 

chęć 
współpracy  
i zaintereso-
wanie organizo-
wanymi akcjami 
i imprezami. 

Covid-19 

Współpraca przy 
opracowywaniu 
projektów aplikujących 
o środki z funduszy 
strukturalnych Unii 
Europejskiej 

1) Złożenie projektu 
przez  ZSS Ignaców 
„Kształcąca się kadra 
szkoły, podstawą 
sukcesu młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” w 
ramach Programu 
Erasmus+ 
 
 
 
 
 
 
2)  Złożenie przez ZSS 
Ignaców projektu "Od 
kreatywności do 
samodzielności - 
socjalizacja osób z 
niepełnosprawnością 
poprzez 
upowszechnianie ich 
twórczości" w ramach 
Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 

1) Całkowita 
wartość 
projektu to  
44.342 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Całkowita 
wartość 
projektu 
152.230 zł 

1) W 
ramach 
programu 
Erasmus+. 
Wymagany 
jest wkład 
własny 
Powiatu  w 
wysokości 
20% 
wartości 
projektu, 
czyli  
8.868,40 
euro, jako 
zabezpiecze
nie 
podlegające 
zwrotowi.  
 
2) PoWER; 
10% 
wartości 
projektu – 
wkład 
własny 
Powiatu 
(15.223 zł) 

Zespół Szkół 
Specjalnych 
w Ignacowie  

1) Projekt 
znalazł się na 
liście 
rezerwowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Projekt 
oczekuje na 
ocenę 

 

Poszukiwanie nowych 
form wsparcia dla 
osób 
niepełnosprawnych 

Zgodnie z 
Zarządzeniem nr 
ZO.0050.76.2020 z dnia 
27 lipca 2020 r. Wójta 
Gminy Dębe Wielkie 
powołano Gminną 
Społeczną Komisję ds. 
Osób 
Niepełnosprawnych w 
Dębem Wielkim 
 

- - 

Gmina Dębe 
Wielkie 
 
 
 
 

Inicjowanie 
przedsięwzięć, 
projektów, 
założeń oraz 
programów 
mających na 
celu poprawę 
funkcjonalności 
osób z 
niepełnosprawn
ością, 
integrację oraz 
eliminacje 
ograniczeń, 
wynikających  
z braku 
akceptacji w 
społeczeństwie. 

Covid-19, 
ograniczenia 
finansowe. 

Metalowy pojemnik na 
nakrętki – 2 szt. 

3.936 zł Budżet 
gminy  

Gmina 
Latowicz 
 

- - 

Realizowanie 
projektów, programów 
mających na celu 
wsparcie osób 
niepełnosprawnych i 
ich otoczenia 

Program Opieka 
wytchnieniowa na rok 
2020 dla 16 rodzin 

1) 
117.216 zł 
 
2) 
29.304 zł 

1) 
Budżet 
wojewody 
2) 
Budżet 
Miasta  

MOPS 
Sulejówek 

Wsparcie 
opiekunów 
osób niepełno-
sprawnych  

Zrealizowano 
złożone 
wnioski  
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PUP uczestniczył w 
realizacji projektu  
pn. „Szansa na lepsze 
jutro”, którego liderem 
był Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  
w Halinowie. Celem 
projektu była integracja 
osób wykluczonych i 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym, 
ukierunkowana na 
aktywizację społeczno-
zawodową ze 
szczególnym 
uwzględnieniem osób  
z niepełnospraw-
nościami oraz osób 
korzystających z 
programu PO PŻ 

Zadanie 
realizowane w 
ramach 
działalności 
bieżącej 

RPO WM 
(EFS) 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba 
uczestników 
projektu 
objętych 
wsparciem: 14 

- 

Projekt „Szansa na 
lepsze jutro”. 
Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób 
wykluczonych i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
społecznemu 

75.429 zł Europejski 
Fundusz 
Społeczny, 
Gmina 
Halinów 

MOPS w 
Halinowie 

Nabycie 
umiejętności 
aktywnego 
udziału w życiu 
społecznym, 
podwyższenie 
samooceny 
i poczucia 
własnej 
wartości, 
odkrycie 
własnych 
możliwości 
 
 

Ograniczenia 
związane 
z sytuacją 
pandemiczną 

W roku szkolnym 
2019/2020 Zespół Szkół 
Specjalnych  
im. J. Porazińskiej  
w Ignacowie został 
beneficjentem 27. 
edycji akcji 
charytatywnej TVP 
„Reklama dzieciom”.  
Wniosek dotyczący 
realizacji projektu 
ogrody sensoryczne  

Na realizację 
projektu Zespół 
Szkół 
Specjalnych w 
Ignacowie 
otrzymał 
20.000 zł. 

Fin. zewn. Zespół Szkół 
Specjalnych 
w Ignacowie  

- - 

Zakup pojemnika na 
plastikowe nakrętki, 
który znajduje się w 
pobliżu Urzędu Gminy 
Dębe Wielkie na ulicy 
Strażackiej 
 
 

2.341,99 zł Budżet 
gminy 

Urząd Gminy 
Dębe Wielkie, 
Gminna 
Społeczna 
Komisja ds. 
Osób 
Niepełnospra
wnych w 
Dębem 
Wielkim 
(GSKON) 

GSKON zbiera plastikowe korki 
na potrzeby różnych form 
wsparcia i rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością. W 
zaledwie 4 miesiące udało się 
zebrać 897 kg nakrętek. Korki 
trafiły do dwóch rodzin z 
wieloma dysfunkcjami. Nakrętki 
zostały sprzedane i pieniążki 
trafiły na rehabilitację dla dwóch 
podopiecznych 
- 

Program „Opieka 
wytchnieniowa” – 
edycja 2020 
 
 

54.000 zł 43.200 zł – 
Fundusz 
Solidarności
owy, 
10.800 zł – 
Środki 
własne 
Powiatu 

PCPR w 
Mińsku 
Mazowieckim, 
Fundacja 
„Świat 
Integracji” w 
Sulejówku 

Program kierowany do członków 
rodzin lub opiekunów, którzy 
wymagają wsparcia                     
w postaci doraźnej, czasowej 
przerwy w sprawowaniu 
bezpośredniej opieki nad dziećmi                          
z orzeczeniem o 
niepełnosprawności, a także nad 
osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz 
podniesienia swoich umiejętności 
i wiedzy w tym zakresie. Opieka 
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wytchnieniowa ma za zadanie 
odciążenie członków rodzin lub 
opiekunów poprzez wsparcie ich 
w codziennych obowiązkach lub 
zapewnienie czasowego 
zastępstwa. Wsparciem  zostało 
objętych 13 członków rodzin, 
opiekunów, którym świadczono 
usługi opieki wytchnieniowej w 
formie specjalistycznego 
poradnictwa    
- 

Utworzenie Zespołu 
specjalistycznego do 
spraw osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

Brak działań - - - - - 
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8. 7  PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY  

         NA LATA 2017 – 2022 

 

 

Ograniczanie skutków bezrobocia i ułatwianie osobom pozostającym bez pracy powrotu do 

aktywności zawodowej 

Zapewnienie dostępu do poradnictwa zawodowego 

W 2020 roku pomoc w ramach poradnictwa zawodowego świadczona była głównie  

w formie porad indywidualnych. Pracownicy urzędu z Centrum Aktywizacji Zawodowej udzielali porad osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie obejmującym m.in. wybór lub zmianę zawodu, planowanie 

kariery zawodowej, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, określenie swoich kompetencji i zainteresowań, a 

także planowania rozwoju zawodowego. Doradcy opiniowali wnioski o przyznanie środków na podjęcie 

działalności gospodarczej składane przez bezrobotnych. Doradca zawodowy w uzasadnionych przypadkach 

kierował osoby bezrobotne na specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne umożliwiające wydawanie 

opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. W 2020 r. z pomocy doradcy 

zawodowego w formie porad indywidualnych skorzystało 165 osób bezrobotnych oraz 2 osoby poszukujące 

pracy. Po skorzystaniu z porad indywidualnych pracę podjęło 80 osób bezrobotnych. W sali informacji 

zawodowej przed wprowadzeniem ograniczeń związanych z epidemią zainteresowane osoby mogły skorzystać z 

przewodników po zawodach, informacji o lokalnym rynku pracy, komputerów z dostępem do internetu w celu 

poszukiwania pracy, telefonu lub faksu, ulotek, broszur, informatorów. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego 165 

 

Doskonalenie i podnoszenie efektywności usług pośrednictwa pracy 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy nawiązywali i utrzymywali kontakty z pracodawcami  

w celu pozyskania ofert pracy i ich właściwej realizacji. Doradcy klienta wydawali skierowania do pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej. Usługi pośrednictwa pracy świadczone były zgodnie z zasadami dostępności, 

dobrowolności, równości i jawności. W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 2 giełdy pracy dla 2 

pracodawców. W giełdach wzięło udział 18 osób bezrobotnych. Pośrednictwo pracy realizowane było m.in. 

poprzez: 

 udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia 

oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o pożądanych kwalifikacjach; 

 pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy; 

 informowanie osób zarejestrowanych oraz pracodawców o aktualnej sytuacji, a także przewidywanych 

zmianach na lokalnym rynku pracy; 

 inicjowanie i organizowanie kontaktów osób zarejestrowanych z pracodawcami; 

 współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania 

zatrudnienia na terenie ich działania. 

Doradcy klienta w ramach współpracy z pracodawcami: 

 promowali usługi i instrumenty rynku pracy oraz udzielali informacji na temat programów 

wspierających tworzenie nowych miejsc pracy; 

 udzielali informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców; 

 informowali o możliwościach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

 uzgadniali zasady realizacji zgłaszanych ofert pracy. 

W 2020 roku doradcy klienta wydali 652 skierowania do pracy, 272 skierowania na staże zawodowe oraz 32 

skierowania na prace społecznie użyteczne. 
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Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba wydanych skierowań do pracy 652 

Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy uczestniczących w giełdach pracy 18 

 

Inicjowanie i realizacja efektywnych form aktywizacji zawodowej 

Na aktywne programy rynku pracy w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował kwotą 4 518 739 zł. Środki 

te umożliwiły realizację programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i efektywne wspieranie 

pracodawców w tworzeniu miejsc pracy. Od stycznia do grudnia 2020 roku udział  

w głównych formach aktywizacji rozpoczęło ogółem 437 osób bezrobotnych w tym: 

 120 osób w ramach staży 

 91 osób w ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej; 

 78 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy; 

 68 osób w ramach prac interwencyjnych; 

 30 osób w ramach prac społecznie użytecznych; 

 29 osób w ramach szkoleń; 

 10 osób w ramach dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia; 

 10 osób w ramach robót publicznych, 

 1 osoba w ramach stypendium na kontynuowanie nauki. 
 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu 6,5% 

Kwota środków pozyskanych na aktywne programy rynku pracy 4 518 739 zł 

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 91 

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej 78,8% 

Współpraca z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy na rzecz tworzenia nowych miejsc 

pracy i zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 

Wspieranie pracodawców w poszukiwaniu kandydatów do pracy, tworzeniu nowych miejsc pracy 

i podnoszeniu konkurencyjności firm 

Powiatowy Urząd Pracy oprócz pośrednictwa pracy polegającego na udzielaniu pomocy pracodawcom w 

pozyskaniu odpowiednich pracowników, aktywnie wspierał lokalnych pracodawców w tworzeniu nowych miejsc 

pracy m.in. poprzez refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne, 

dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, organizację staży 

zawodowych i szkoleń dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. W opisywanym roku urząd wspierał 

ponadto kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego przeznaczając na ten cel kwotę 651,0 tys. zł. Pozwoliło to objąć wsparciem w ramach KFS 40 

pracodawców i 308 pracowników. W opisywanym roku Urząd realizował też zadania polegające na obsłudze 

pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zgłaszanych ofert pracy 2518 

Liczba pracodawców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy dzięki 
dofinansowaniom udzielanym przez PUP 

104 

Liczba pracodawców korzystających ze środków KFS 40 

 

Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości 

Urząd inicjował i wspierał działania mające na celu promocję i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. Na stronie 

internetowej PUP oraz w siedzibie urzędu dostępne były informacje o możliwości uczestnictwa w zajęciach 

warsztatowych i spotkaniach informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości organizowanych przez Centrum 

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie. Tematyka warsztatów organizowanych przez CIiPKZ 
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obejmowała między innymi: „Pierwsze kroki we własnym biznesie”, Biznesplan w zarysie”, „Pieniądze na start – 

preferencyjne pożyczki na założenie firmy", „Negocjacje w biznesie - praktyczne wskazówki dla osób 

planujących założenie firmy”, „Własna firma pomysłem na życie zawodowe – jak przygotować się do założenia 

własnej działalności gospodarczej”. W siedzibie urzędu wyłożone były broszury w formie poradnika pt. „Jak 

założyć i skutecznie prowadzić własną firmę?”. Urząd promował też ofertę pożyczkową w ramach programu 

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zorganizowanych spotkań / warsztatów z zakresu przedsiębiorczości 6 

Liczba zorganizowanych spotkań i konferencji dla pracodawców 1 

Współpraca z partnerami rynku pracy 

W opisywanym roku Powiatowy Urząd Pracy współpracował między innymi z ośrodkami pomocy społecznej, 

urzędami gmin, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem 

Skarbowym, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Mazowieckim 

Centrum Polityki Społecznej, szkołami, Wojskową Komendą Uzupełnień, jednostkami szkoleniowymi, agencjami 

pracy i służbami mundurowymi (Policją, Strażą Graniczną). Przy współpracy z gminami organizowane były 

staże, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne i roboty publiczne. W 2020 roku nie zlecano działań 

aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych 5 

Liczba zawartych umów w sprawie organizacji robót publicznych 9 

Liczba osób skierowanych do działań aktywizacyjnych do agencji zatrudnienia 0 

 

Współdziałanie na forum Powiatowej Rady Rynku Pracy 

 

W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzeń omawiane były 

następujące sprawy:  

 informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy - na 3 posiedzeniach, 

 przyjmowanie sprawozdania rocznego z działalności PUP – 1 raz, 

 opiniowanie planu finansowego środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2020 rok – 1 raz, 

 opiniowanie zmian w planie finansowym – 2 razy, 

 wyrażenie opinii w sprawie umorzenia części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezp. społ. – 1 raz, 

 opiniowanie wniosków o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń i studiów 

podyplomowych pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych – 2 wnioski, 

 

Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie 

rad rynku pracy, opinię PRRP można uzyskać w trybie obiegowym. W ten sposób w 2020 roku uzyskano opinię 

Rady w 10 terminach. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zorganizowanych sesji Powiatowej Rady Rynku Pracy 4 

Podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług i promowanie oferty Powiatowego Urzędu Pracy 

Doskonalenie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy jako instytucji 

W 2020 roku wydano 7260 decyzji administracyjnych i postanowień. Wpłynęły 32 odwołania. Do organu 

odwoławczego przesłano 22 odwołania w tym uchylono w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia 7 

odwołań, utrzymano w mocy 12 odwołań, stwierdzono 1 nieważność decyzji Starosty Mińskiego, 2 odwołania 

pozostawiono bez rozpatrzenia przez Wojewodę Mazowieckiego. Po ponownej analizie akt przez Starostę, w 
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imieniu którego na podstawie upoważnienia występuje Dyrektor lub zastępca Dyrektora Urzędu uwzględniono 

10 odwołań. Powiatowy Urząd Pracy korzysta z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI). 

Urząd wykorzystywał też system SMS do kontaktów z osobami bezrobotnymi i pracodawcami. Doradcy klienta 

systematycznie pozyskują numerów telefonów komórkowych i zgody na przesyłanie informacji drogą 

elektroniczną od obsługiwanych klientów. Usprawnia to kontakt w przypadku przekazania informacji o ofertach 

pracy, a także w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie obowiązkowej wizyty w Urzędzie, 

organizowanych wydarzeniach, czy wydanych skierowaniach do pracy. W budynku Urzędu dostępny jest 

bezpłatny bezprzewodowy dostęp do sieci Internet za pośrednictwem sieci Wi-Fi (hot-spot). Powiatowy Urząd 

Pracy zapewnia również dostęp do tłumacza języka migowego za pomocą systemu „Migam”. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Obszary działań, które uległy 
poprawie w stosunku do lat 
ubiegłych 

1) Znacznie poszerzono zakres usług realizowanych przez Internet; 
2) Zmalała liczba odmów bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy; 
3) Zmalała liczba wyrejestrowań z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy; 

Monitoring lokalnego rynku pracy 

W opisywanym okresie PUP publikował na swojej stronie internetowej statystyczne sprawozdania miesięczne, 

kwartalne, półroczne i roczne oraz informacje o stopie bezrobocia rejestrowanego w kraju, na terenie 

województwa mazowieckiego i w powiecie mińskim. W opisywanym roku opublikowano wyniki badania 

„Barometr zawodów”, informacje sygnalne z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Na stronie 

internetowej PUP udostępniono prezentację wyników badania efektywności dofinansowań udzielonych osobom 

bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej. Przygotowywano sygnalne informacje o sytuacji na rynku 

pracy, które były przedstawiane podczas sesji Powiatowej Rady Rynku Pracy. Współpracowano z ośrodkami 

pomocy społecznej, którym dostarczano informacje na temat poziomu bezrobocia na terenie poszczególnych 

gmin m.in. do corocznej oceny zasobów pomocy społecznej. Raportowano postęp realizacji form pomocy w 

ramach Tarczy Antykryzysowej. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba opublikowanych sprawozdań i analiz 30 

Liczba opublikowanych raportów z badań lokalnego rynku pracy 1 

Promowanie oferty Powiatowego Urzędu Pracy 

W 2020 roku przy realizacji działań promocyjno – informacyjnych korzystano z przesyłania informacji i 

komunikatów za pomocą SMS lub mejli do pracodawców i osób bezrobotnych. Materiały promujące ofertę 

urzędu rozpowszechniano w formie elektronicznej (na stronach internetowych), a także w formie ogłoszeń 

prasowych, kalendarzy, długopisów, broszur i ulotek. Kontynuowano współpracę z prasą lokalną i portalami 

internetowymi. Ogłoszenia o spotkaniach i wideokonferencjach były przesłane do urzędów miast i gmin oraz 

zamieszczane na ich stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Urząd uruchomił oficjalny profil 

społecznościowy na portalu Facebook, który umożliwia szerszą i łatwiejszą promocję oferowanych usług w 

internecie. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych 10 

Liczba odsłon strony internetowej urzędu 800 tys. 

Liczba artykułów prasowych i publikacji internetowych 8 

 

Podnoszenie kompetencji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

W celu podnoszenia standardów realizacji usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy, kierownictwo i 

pracownicy urzędu w 2020 roku uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i webinariach, których celem było 

podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. W 

opisywanym roku w szkoleniach wzięło udział 38 pracowników urzędu. Tematyka szkoleń obejmowała między 

innymi następujące zagadnienia: 
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 potrzeby, problemy i wyzwania powiatowych urzędów pracy w kontekście zmian zachodzących na rynku 
pracy z elementami ochrony danych osobowych; 

 pomoc de minimis stosowana w wybranych usługach i instrumentach rynku pracy  
w działalności PUP; 

 rynek pracy 2020 – nowe wyzwania przed urzędami pracy; 

 profesjonalnie o składkach ZUS i Płatniku 10.2 oraz dylematach przy rozliczeniach i zwrotach  
w 2020/21 r., 

 aktywizacja zawodowa na odległość, czyli jak pracować z klientem urzędu w okresie stanu epidemii – IPD, 
realizacja usług i instrumentów rynku pracy; 

 priorytety KFS na 2020 rok; 

 doradca klienta – ekspert w świadczeniu usług klientom; 

 BDO – jak uniknąć sankcji i nie popełnić błędów; 

 kontrola zarządcza – webinarium; 

 redagowanie pism urzędowych i kultura komunikacji elektronicznej – warsztaty; 

 zmiany w zamówieniach publicznych do 130 000 zł od 1 stycznia 2021 r.; 

 dodatek solidarnościowy – kompendium wiedzy pracownika urzędu; 

 wykorzystanie funkcji oprogramowania SyriuszStd do sporządzania korekt list wypłat  
i deklaracji rozliczeniowych ZUS – analiza rzeczywistych przypadków użycia; 

 model badania długoterminowej skuteczności efektywności działań powiatowych urzędów pracy; 

 prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i dostosowanie go do wymogów ustaw; 

 skuteczna komunikacja interpersonalna jako podstawowy element warsztatu pracy doradcy klienta PUP; 

 obsługa cudzoziemców w powiatowym urzędzie pracy; 

 doradca klienta jako ekspert w świadczeniu usług w 2020 r. – warsztat dla pośredników pracy, doradców 
zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów; 

 współpraca z pracodawcą i klientem indywidualnym – realizacja ofert pracy z uwzględnieniem okresu 
izolacji i pracy zdalnej; 

 aktywizacja i adaptacja osób bezrobotnych przez doradcę klienta PUP w odniesieniu do zachodzących 
zmian na rynku pracy w erze koronawirusa; 

 wdrożenie i koordynacja Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK); 

 naliczanie wynagrodzeń oraz ZUS w 2020 roku; 

 podstawa wymiaru zasiłków i świadczeń z ubezpieczenia społecznego – czyli jak wyliczyć zasiłek, by nie 
popełnić błędów; 

 efektywne zarządzenia projektem PUP w 2020 r. z uwzględnieniem zmian w metodyce projektów; 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i benefity pracownicze; 

 realizacja projektów przez PUP w okresie pandemii; 

 prawne i praktyczne aspekty zatrudniania cudzoziemców w PUP w 2020/2021 roku. 
  
Ponadto pracownicy urzędu w 2020 roku podnosili kwalifikacje zawodowe uczestnicząc  

w studiach podyplomowych. Program studiów obejmował m.in. doradztwo zawodowe, prawo pracy  

i ubezpieczeń społecznych, prawo dla urzędników niebędących prawnikami. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba pracowników PUP uzyskujących nowe kwalifikacje 38 
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8. 8  PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

          DLA POWIATU MIŃSKIEGO 

 

 

W dniu 9 marca 2020 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie 

dotyczące publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu mińskiego, w którym uczestniczyli: starosta, 

wicestarosta oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu. Spotkanie poprowadził mec. Jędrzej Klatka, 

który omówił szczegółowo trzy warianty organizacji przewozów powiatowych w zależności od podmiotu 

organizującego  i rodzaju rozliczeń z przewoźnikiem. W dyskusji, która miała miejsce po prezentacji ustalono, 

że na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego 30 marca 2020 r. zostaną określone kierunki 

dalszego działania w celu zorganizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu mińskiego. 

 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w porozumieniu z gminami zdecydował  

o utworzeniu związku powiatowo – gminnego mającego za zadanie planowanie, organizowanie i zarządzanie 

publicznym transportem zbiorowym. Na podstawie stosownych porozumień ustalono, że postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie kompleksowej pomocy prawnej 

przy utworzeniu związku powiatowo – gminnego, mającego za zadanie planowanie, organizowanie i zarządzanie 

publicznym transportem zbiorowym”, w całości przeprowadzi Powiat Miński. W celu rozpoznania rynku 

skierowano zapytanie ofertowe do czterech podmiotów świadczących usługi kompleksowego doradztwa 

prawnego: 

1. Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, ul. Dąbrowskiego 22/105, 40-032 Katowice; 

2. Łukasz Strzelec Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Słowackiego 41/43/7, 40-093 Katowice; 

3. Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. K., ul. Strusia 10, 60-711 Poznań; 

4. Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy Sp. K., ul. Zajęcza 4, 00-351 Warszawa. 

 

Najniższą cenę zaproponowała Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, ul. Dąbrowskiego 22/105,                         

40-032 Katowice. Zgodnie z zapytaniem ofertowym zamawiający był zobowiązany do wyboru oferty 

zawierającej najniższą cenę. Umowa z wybranym podmiotem została zawarta w dniu 31 grudnia 2020 roku. 

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w 4 etapach: 

1) Etap I – opracowanie projektu katalogu zadań związku powiatowo gminnego, termin realizacji 14 stycznia 

2021 r. , wynagrodzenie 2.337,00 zł.;  

2) Etap II – opracowanie ostatecznej wersji projektu statutu związku powiatowo –gminnego wraz z 

wnioskiem Starosty do Wojewody o uzgodnienie projektu statutu, termin realizacji 25 marca 2021 r., 

wynagrodzenie 7.595,25 zł.; 

3) Etap II – złożenie do Wojewody informacji o utworzeniu związku powiatowo – gminnego z wnioskiem o 

jego rejestrację, termin realizacji 27 maja 2021 r., wynagrodzenie 1.168, 50 zł.; 

4) Etap IV – wpisanie związku powiatowo – gminnego do rejestru związków, termin realizacji zależny od 

Wojewody i Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji, wynagrodzenie 584,25 zł. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w transzach, po wykonaniu i odbiorze poszczególnych etapów umowy. 

 

W dniu 29 grudnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia  

19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021. Ustawa 

nowelizowała wiele aktów prawnych – w tym ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym. W świetle art. 84 ustawy okołobudżetowej nastąpiło odsunięcie o kolejny rok momentu wejścia w 

życie przepisów m.in. dotyczących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym oraz uwzględniania uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego tj. do dnia 1 stycznia 2022 roku. 
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8.9 PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI 

I PORZĄDKU PUBLICZNEGO POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2019-2023   

 

 

W 2020 roku w ramach Programu realizowano m.in. następujące działania: 

 remont sali wykładowej KP PSP  

 zapobieganie powstawania ognisk zatruć pokarmowych, zakażeń i chorób zakaźnych  

 poprawa skuteczności ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń oraz skuteczności w rozpoznawaniu 

środowisk przestępczych  

 dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych a także zakupów sprzętu i 

wyposażenia dla policji   

 prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych przez KP PSP  

  

Szczegółowa informacja o ww. zadaniach znajduje się w dziale 7. 7 Porządek publiczny i bezpieczeństwo 

obywateli. 

 

Część zaplanowanych na 2020 r. działań, takich jak: wymiana sprzętu komputerowego na Stanowisku 

Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, spotkanie robocze 

ws. symulacji ogniska choroby zakaźnej, organizacja Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nie zostały 

zrealizowane. Ostatnie dwa zadania nie zostały wdrożone w związku z sytuacją epidemiczną na terenie powiatu 

mińskiego.  
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8. 10. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ 

PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI 

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2020 ROKU 

 
Podstawową formą współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
działającymi w sferze pożytku publicznego, zapisaną w Programie jest współpraca finansowa realizowana 
w postaci zlecania zadań publicznych. Zlecanie zadań może odbywać się poprzez: 
 powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 
 wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  

 
Zarząd Powiatu Mińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrane zostały oferty i zlecono wykonanie zadań publicznych 
w 2020 r. na kwotę 274.690 zł. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia z powodu epidemii koronawirusa część 
organizacji zrezygnowała z realizacji zadań publicznych przed lub po podpisaniu umów. Ostatecznie zlecono 

wykonanie zadań publicznych na kwotę 96.950 zł. Działania te zrealizowano na podstawie uchwał:  
1) Uchwała Nr 315/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

2) Uchwała Nr 316/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych 

w  otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych 

3) Uchwała Nr 325/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji 

Konkursowych do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2020 r. 

4) Uchwała Nr 347/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie 

turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży 

5) Uchwała Nr 348/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

6) Uchwała Nr 349/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

7) Uchwała Nr 350/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami  

8) Uchwała Nr 351/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

9) Uchwała Nr 431/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku" 

10) Uchwała Nr 458/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020 r. zadań publicznych 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

11) Uchwała Nr 459/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020 r. zadań publicznych 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

12) Uchwała Nr 460/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 września 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2020 r. zadań publicznych 

w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami  
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OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA: 

Zadanie I. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozbudzanie motywacji młodzieży  

szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu życia:  

W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (oferta nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu). 

Zadanie II. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych:  

W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  

Zadanie. Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom: 

 Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” 
w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. „Przyjazna świetlica” – 23.000 zł (zwrot 
2.500 zł), 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w Mińsku Mazowieckim na realizację 
zadania publicznego pn. „Lekcja na czterech łapach” – 11.000 zł, 

 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania publicznego pn. „Radosna 
terapia” – 6.000 zł. 

 

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM 

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY: 

Zadanie I. Organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez popularyzujących turystykę, za 

wyjątkiem wycieczek, obozów, kolonii: 

 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania pn. Rajd pieszy po 
Poleskim Parku Narodowym – bliskie spotkanie z żółwiem” – 3.450 zł; 

 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania pn. „Wizyta Studyjna 
II” – 6.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania). 

 

Zadanie II. Wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom turystycznym Powiatu 

Mińskiego:    W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 

 

 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 

Zadanie I. Wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w tym organizacja 

koncertów, przeglądów i festiwali muzycznych:  

 Mińskiemu Towarzystwu Muzycznemu w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. „XII 
Letni Festiwal Orkiestr Dętych” – 10.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania), 

 Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku, Hufiec ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki 
na realizację zadania publicznego pn. „Koncert z okazji XXIX Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP” – 7.000 zł 
(rezygnacja z realizacji zadania), 

 Stowarzyszeniu „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania publicznego pn. „XIII 
Integracyjny Koncert Mikołajkowy” – 10.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania), 

 Stowarzyszeniu „Koniczynka” działającemu na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie 
na realizację zadania publicznego pn. „IX Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej” – 3.750 zł 
(rezygnacja z realizacji zadania). 

 

Zadanie II. Organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw artystycznych 

w powiecie mińskim:  

 Fundacji „Czas Sztuki” w Dębowcach na realizację następujących zadań publicznych: 

 „Gwiazdo Świeć, Kolędo Leć” – przegląd kolęd – 20.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania), 
 „Powiatowy Przegląd Muzyki Polskiej” – 11.000 zł; 
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 Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w Podcierniu na realizację zadania publicznego pn. 

„Z kulturą na TAK od najmłodszych lat – VIII integracyjne spotkanie przedszkoli z terenu powiatu 
mińskiego” – 3.850 zł (rezygnacja z realizacji zadania); 

 Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania publicznego 
pn. „Tajemnica Księgi – Powiatowy XII Dzień Kultury Żydowskiej z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur” 
– 8.000 zł (zwrot w 2021 r. – 405.76 zł); 

 Stowarzyszeniu „Koniczynka” działającemu na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie 
na realizację następujących zadań publicznych: 
 Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana” 

z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby? Moja Okolica – Moja Ojczyzna” – 5.350 zł (rezygnacja 
z realizacji zadania); 

 XVI Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” – 4.650 zł (rezygnacja z realizacji 
zadania); 

 Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania publicznego 
pn. „Korowód Smaków Ziemi Mińskiej” – 13.000 zł. 

 

Zadanie III. Wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny 

i historię powiatu mińskiego:  

 

 Fundacji Magiczne Kąty w Kątach Goździejewskich II na realizację zadania publicznego pn. Wydanie 
śpiewnika w formie książkowej pt. „Śpiewnik wschodniomazowiecki” – 5.000 zł. 

 
Zadanie IV. Wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwój 

świadomości obywatelskiej w tym zakresie: 

W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (oferty nie spełniały wymogów zawartych w ogłoszeniu). 

Zadanie V. Działania wspierające artystów amatorów (amatorskie zespoły artystyczne) 

reprezentujących powiat miński w przeglądach, festiwalach, konkursach o zasięgu wojewódzkim, 

ogólnopolskim, międzynarodowym: 

W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ:  

Zadanie I. Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży: 

 Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania 
publicznego pn. „Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” – 
50.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania). 

 

Zadanie II. Organizacja imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych 

dyscyplinach: 

 Stowarzyszeniu „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację następujących zadań publicznych 
pn.: 

 „Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców – Mińsk Mazowiecki 2020” – 4.960 zł 
(rezygnacja z realizacji zadania),  

 „XI Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki – Ignaców 2020” – 1.680 zł (rezygnacja 
z realizacji zadania); 

 Mińskiemu Klubowi Sportowemu MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. 
„III Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu - Jitsu dla dzieci i młodzieży” – 7.000 zł;  

 Stowarzyszeniu „Koniczynka” działającemu na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie 
na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny turniej tenisa stołowego” – 2.500 zł (rezygnacja 
z realizacji zadania);  

 Towarzystwu Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku na realizację następujących zadań publicznych pn.: 
 „XIII Bieg Marszałka” – 30.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania); 
 „VI Turniej Strzelecki” – 7.500 zł (rezygnacja z realizacji zadania); 
 Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania publicznego 

pn. „W Ogrodzie Barw i Dźwięków. III Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders” – 12.000 zł; 
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Zadanie III. Wspieranie udziału sportowców reprezentujących powiat miński w zawodach 

sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym: 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego 
pn. „Wspieranie udziału sportowców reprezentujących powiat miński w zawodach o zasięgu wojewódzkim” 
– 3.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania). 

 

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW 
I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI: 
 

Zadanie. Wspieranie działań na rzecz rozwoju współpracy powiatu mińskiego z jednostkami 

samorządowymi, jednostkami organizacyjnymi lub organizacjami sektora pozarządowego innych 

państw: 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania pn. 
„Na Mazowiecką Nutę we Lwowie” – 5.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania). 

 
 
UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ 
SPOŁECZEŃSTWA: 
 
1) Fundacja Togatus Pro Bono w Olsztynie na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej (prowadzenie 1 punktu poradnictwa prawnego) w wysokości 60.060 zł oraz 
edukacji prawnej w wysokości 3.960 zł, 

2) Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono w Zamościu  
na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
(prowadzenie 2 punktów poradnictwa obywatelskiego) w wysokości 120.120 zł oraz edukacji prawnej w 
wysokości 7.920 zł. 
Łączna wysokość dotacji w tym zakresie: 192.060 zł. 

 
 

 

Zadania w zakresie pomocy społecznej 
 

W 2020 r. kontynuowano realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Zapewnienie opieki 
i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez 
prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego, 
interwencyjnego” zleconego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom (umowa zawarta w 2019 r. 
na okres 5 lat). Wykonanie wydatków w tym zakresie realizowane jest przez Zgromadzenie Sióstr 
Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy – prowadzące Dom Dziecka im. Matki Weroniki 
w Siennicy  wyniosło w 2020 r. – 439.329,42 zł.  
 
Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
 
W 2020 r. Rada Powiatu Mińskiego przyznała dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na kwotę 81.500 zł następującym 

podmiotom: 

 

1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej w wysokości 8 806 zł na prace konserwatorskie przy 

nagrobku Róży Rembielińskiej i Kazimierza Dorożyńskiego z 1925 roku, 

2. Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Cegłowie w wysokości 16 800 zł na prace 

restauratorsko-konserwatorskie epitafium Stanisława Oczki znajdującego się na elewacji wschodniej 

kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Cegłowie, 

3. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim w wysokości 34 394 zł na 

przyłączenie zabytku do sieci ciepłowniczej, aby zabezpieczyć, zachować i utrwalić substancję zabytku 

(komina) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy Placu Kilińskiego 10 w Mińsku 

Mazowieckim (zwrot 6,89 zł), 

4. Parafii Rzymskokatolickiej Św. Anny w Długiej Kościelnej w wysokości 21 500 zł na prace 

konserwatorskie zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Anny w Długiej Kościelnej. 
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Inne formy współpracy 

 
Do innych form współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego należą działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie i finansowo te organizacje i podmioty. W ramach tych działań Powiat Miński, Starosta, Starostwo 

Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne są współorganizatorami różnych imprez, w szczególności w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i tradycji, rozwoju przedsiębiorczości. Z budżetu Powiatu pokrywane 

są w części wydatki rzeczowe związane z ich organizacją (zakup pucharów, nagród rzeczowych, plakatów, 

znaczków, strojów sportowych, sprzętu sportowego itp.). Powiat wspomaga również organizację otwartych 

spotkań i szkoleń organizacji pozarządowych poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, środków 

technicznych, materiałów biurowych i promocyjnych.  

 

Ponadto w 2020 r. Starosta Miński objął Patronatem 40 wydarzeń, które w sposób szczególny przyczyniły się 

do rozwoju powiatu mińskiego w dziedzinach: promocji powiatu, oświaty, sportu, turystyki, kultury i sztuki, 

ochrony dziedzictwa kulturowego, polityki społecznej, w tym integracji społeczności lokalnej, ochrony 

środowiska, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz bezpieczeństwa publicznego. Patronatem objęte zostały 

różnego rodzaju przedsięwzięcia, w szczególności takie jak: konferencje, fora, seminaria, warsztaty, konkursy, 

przeglądy, happeningi, wystawy, igrzyska sportowe, olimpiady, rozgrywki (ligi) o zasięgu powiatowym, 

rozgrywki sportowe o zasięgu ponadpowiatowym odbywające się na terenie powiatu, wyścigi, turnieje 

integracyjne, pikniki lub inne formy spotkań integracyjnych, targi, rajdy turystyczne, jak również publikacje 

(monografie, albumy itp.) oraz materiały filmowe realizujące tematykę związaną z rozwojem powiatu w ww. 

dziedzinach. 
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Realizacja zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty  na podstawie 

odrębnych przepisów 

 

Zadania Powiatu są również wykonywane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, a mianowicie na podstawie: 

 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029), 
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), 
 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), 
 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.). 
 

System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby fizyczne 

i osoby prawne prowadzące szkoły i placówki niepubliczne. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły 

i placówki współdziałają z tymi podmiotami w wykonywaniu swoich zadań. Starosta Miński prowadzi ewidencję 

szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Niepubliczne szkoły podstawowe 

specjalne, szkoły ponadpodstawowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczne szkoły prowadzone przez 

inne podmioty niż jst, otrzymują dotacje z budżetu Powiatu. 

W 2020 r. z budżetu Powiatu zostały przekazane dotacje na uczniów i wychowanków szkół i placówek 

niepublicznych oraz uczniów szkoły publicznej prowadzonych odpowiednio przez niżej wymienione osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz osoby prawne niebędące jst: 

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku 
Mazowieckim na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych 
Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – dotacja w wysokości 1.170.488.96 
zł; 

2. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości 1.146.060,10 zł (zwrot – 37.119,97 
zł); 

3. Pan Jacek Pac na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej  
przy MOW w Podcierniu – dotacja w wysokości 517.392,48 zł (zwrot – 62,77 zł); 

4. Pani Marta Łagowska na prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator  
w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 370.510,34 zł (zwrot – 9.831,18 zł); 

5. Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie  
na prowadzenie Policealnej Szkoły przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim – dotacja w 
wysokości 221.120,51 zł (zwrot – 384,90 zł); 

6. Płocki Uniwersytet Ludowy na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego PUL  
w Dębem Wielkim – dotacja w wysokości 200.741,10 zł;  

7. Pani Marta Łagowska na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukator w Mińsku 
Mazowieckim – dotacja w wysokości 127.735,20 zł (zwrot  
– 1.446,40 zł); 

8. Pani Anna Zakrzewska na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacyjne 

w Sulejówku – dotacja w wysokości 310.560,09 zł (zwrot  
– 15.549,57 zł); 

9. „Orły z Podlasia” sp. zoo w Drohiczynie na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w 
Sulejówku – dotacja w wysokości 655.035,76 zł (zwrot – 242.852,46 zł); 

10. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie  
na prowadzenie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku 
Mazowieckim (szkoła publiczna) – dotacja w wysokości 728.246,90 (zwrot – 119.217,51 zł); 

11. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku 
Mazowieckim na prowadzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  
w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej  
w Nowym Zglechowie – dotacja w wysokości 365.202,16 zł; 

12. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja  
w wysokości 93.726,60 zł; 

13. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo w Warszawie  
na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie – dotacja  
w wysokości 1.904.950,70 zł; 
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14. Pan Leszek Szeląg na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 766.488,25 zł; 
15. Fundacja Mój Dom - Europa w Warszawie na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – dotacja w wysokości 206.538,75 zł; 
16. Pan Jacek Pac na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Podcierniu – dotacja w wysokości 1.996.842,84 zł (zwrot – 5.058,88 zł). 
 

Ponadto w 2020 r. z budżetu Powiatu została przekazana dotacja na następujące zadania z zakresu oświaty: 

1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych dla: 
1) Szkoły Podstawowej Specjalnej „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie  

w wysokości 6.311,25 zł; 
2) Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu w wysokości 3.934,38 zł. 

2. dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć 
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18.11.2020 r. (Dz. U. 

poz. 2047) dla: 
1) Fundacji Otwartych Serc w Sulejówku – dotacja w wysokości 2.448,99 zł; 
2) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku Mazowieckim – 

dotacja w wysokości 7.498,13 zł; 
3) Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku Mazowieckim – 

dotacja w wysokości 867,99 zł; 
4) Towarzystwa Salezjańskiego – Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie  

– dotacja w wysokości – 3.792,88 zł, 
5) Płockiego Uniwersytetu Ludowego – dotacja w wysokości 500 zł; 
6) Pana Jacka Paca – dotacja w wysokości 3.858,92 zł. 

 

Ustawa o pomocy społecznej w art. 25 stanowi, że organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań 

organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym 

działalność w zakresie pomocy społecznej. 

W 2020 r. zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej, inne niż objęte Programem współpracy, wykonywał 

CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej, który prowadził: 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim – dotacja w 
wysokości 564.157 zł; 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach – dotacja  
w wysokości 464.619 zł; 

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim - dotacja w wysokości 130.000 zł. 
 

Ponadto w 2020 r. przekazano dotację Fundacji świat Integracji w Sulejówku  

na świadczenie specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” w wysokości 

10.800 zł. 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych stanowi, że zadaniem Powiatu jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami 

oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i 

zawodowej tych osób. Organizacje te mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rada Powiatu Mińskiego uchwałą Nr XII/149/20 z dnia 29 kwietnia 2020 

r. określiła zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 

2020 r., zmienionej uchwałami: Nr XIV/181/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Nr XV/198/20z dnia 28 października 

2020 r., Nr XVI/204/20 z dnia 18 listopada 2020 r. i Nr XVII/213/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. Zgodnie z ww. 

ustawą koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są 

współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków Powiatu, przy czym wysokość finansowania ze środków 

Powiatu wynosi co najmniej 10 % tych kosztów. W 2020 r. ze środków PFRON i Powiatu udzielono 

dofinansowań na działalność warsztatów terapii zajęciowej następującym organizacjom: 

 



 

224 
 

                                              RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2020 

1. CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 683.200 zł., w tym 614.880 zł ze środków PFRON i 68.320 
zł ze środków Powiatu; 

2. Fundacja „LEKO” w Okuniewie na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Okuniewie – dotacja w wysokości 683.200 zł, w tym 614.880 zł ze środków PFRON i 68.320 zł 
ze środków Powiatu. 

 
 
Podsumowanie 
 
 
Wysokość nakładów finansowych przekazanych przez Powiat na rzecz organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów w ramach realizacji Programu współpracy w 2020 r. przedstawia poniższa tabela. 
 

 
Lp. 

  
Sfera pożytku publicznego 

Wysokość środków przekazanych 
przez powiat organizacjom 

pozarządowym i innym podmiotom 
(w zł) 

1. 
 Oświata i wychowanie, w tym: 10.810.853,28 

 prowadzenie szkół podstawowych specjalnych (niepubliczne) 2.833.941,54 

 prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących 1.294.072,15 

 prowadzenie liceum ogólnokształcącego (publiczne) 728.246,90 

 prowadzenie niepublicznych szkół policealnych 591.630,85 

 prowadzenie niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających 
do  pracy 

458.928,76 

 prowadzenie niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego 1.904.950,70 

 prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 973.027 

 prowadzenie niepublicznego młodzieżowego ośrodka wychowawczego 1.996.842,84 

 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 10.245,63 

 zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu 
zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 

18.966,91 

2. 
Pomoc społeczna, w tym: 1.608.905,42 

 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo 
pozbawionym opieki rodziców poprzez prowadzenie placówek opiekuńczo 
–wychowawczych. 

439.329.42 

 prowadzenie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób 
psychicznie chorych  

1.028.776 

 prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 130.000 

 świadczenie specjalistyczne poradnictwa w ramach programu 
„Opieka wytchnieniowa” 

10.800 

3. 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: 1.440.380 

 koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej,  
w tym środki PEFRON 

1.366.400 

 działalność w zakresie sportu, kultury, rekreacji  
i turystyki osób niepełnosprawnych (PFRON) 

36.480 

 tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i 
ich rodzinom 

37.500 

4. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w 
tym: 

37.000 

 wspieranie rozwoju kultury muzycznej 0 
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 organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw 
artystycznych 

32.000 

 wspieranie działalności wydawniczej 5.000 

 wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowej 
oraz rozwój świadomości obywatelskiej w tym zakresie 

0 

 działania wspierające artystów amatorów 0 

5. 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: 19.000 

 organizacja powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży 

0 

 organizacja imprez i zawodów sportowych 19.000 

 wspieranie udziału sportowców w zawodach o zasięgu ponadpowiatowym 0 

6. 
Turystyka i krajoznawstwo oraz działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym: 

3.450 

 organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez popularyzujących 
turystykę, za wyjątkiem wycieczek, obozów, kolonii 

3.450 

 wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom turystycznym 
Powiatu Mińskiego 

0 

7. 
Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 81.493,11 

 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

81.493,11 

8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa,  w tym: 

192.060 

 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mińskiego 

192.060 

 
Ogółem: 

 
14.193.141,81 

 

 
Wysokość środków finansowych przekazanych przez Powiat w ramach innych form współpracy Powiatu 

Mińskiego w 2020 r. przedstawia poniższa tabela: 

 
 
Lp. 

  
 

Inne formy współpracy 

Wysokość środków przekazanych 
przez powiat 

w ramach innych form współpracy 
Powiatu Mińskiego 

(w zł) 
 

1. 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 

17.662,88 

 organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych  17.662,88 

2. 
Kultura fizyczna i sport, w tym: 

34.708,26 

 organizacja lub współorganizacja imprez sportowych, w tym zakup 
nagród i pucharów dla laureatów imprez sportowych 

14.708,26 

 stypendia sportowe 10.000 

 nagrody sportowe 10.000 

3. 
Pozostała działalność, w tym: 

110.902,48 

 organizacja uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich  6.219,12 

 członkostwo w stowarzyszeniach 47.683,36  

 wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej 57.000 

        
Ogółem: 

 

 
163.273,62 
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8. 11  PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2019 – 2022 

 

 

 

W 2020  r. na podstawie zasad, przyjętych przez Radę Powiatu, udzielano dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Łączna kwota dotacji 

wyniosła 60 000 zł i została przeznaczona na realizację  następującym podmiotom:  

 

 8.806,00 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej na prace konserwatorskie przy nagrobku Róży 

Rembielińskiej i Kazimierza Dorożyńskiego z 1925 roku,  

 16.800,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej  św. Jana Chrzciciela w Cegłowie na prace restauratorsko-

konserwatorskie epitafium Stanisława Oczki znajdującego się na elewacji wschodniej kościoła  

pw. św. Jana Chrzciciela w Cegłowie, 

 34.394,00 zł Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim na przyłączenie 

zabytku do sieci ciepłowniczej, aby zabezpieczyć, zachować i utrwalić substancję zabytku (komina) 

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy Placu Kilińskiego 10 w Mińsku Mazowieckim, 

 21.500,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Długiej Kościelnej na prace konserwatorskie 

zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. św. Anny w Długiej Kościelnej. 

 

 

 

 
Nagrobek Róży Rembielińskiej  

i Kazimierza Dorożyńskiego z 1925 r.  
na cmentarzu parafialnym w Siennicy 

 
 

 

 
 

Epitafium Stanisława Oczki  
na elewacji kościoła  pw. św. Jana Chrzciciela  

w Cegłowie 
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Kapliczka – latarnia umarłych w Mińsku Mazowieckim 

 

 

 
Powiat Miński w ramach pomocy finansowej 
przekazał kwotę 40.000,00 zł Miastu Mińsk 
Mazowiecki z przeznaczeniem na prace związane ze 
zmianą lokalizacji oraz przeprowadzeniem 
niezbędnych robót renowacyjnych obiektu kapliczki – 
latarni umarłych, usytuowanej na działce gruntu nr 
ew. 951, w mieście Mińsk Mazowiecki przy zbiegu 
ronda im. Księdza Dziąga i ulicy Kościelnej. 
 

Na stronie powiatu mińskiego w zakładce „Kultura” 
funkcjonuje dział „Ochrona zabytków”, w którym 
dostępny jest obowiązujący program opieki nad 

zabytkami, informacje o zasadach przyznawania 
dotacji wraz z formularzem wniosku o przyznanie 
dotacji, link do listy zabytków na stronie 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, jak  również baza materiałów dotyczących 
obiektów z terenu naszego powiatu. 

 
 

 

 

 

 

 

 


