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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 z liczbą ludności ponad 153 tysiące. 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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     1.WPROWADZENIE 

 

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 511) wprowadziła nowy 

obowiązek opracowania przez zarząd powiatu raportu o stanie powiatu i przestawienia 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 2018 Rada Powiatu Mińskiego 

nie skorzystała z tych uprawnień, w związku z czym raport został przygotowany w oparciu o wytyczne wskazane 

w ustawie. 

 

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. 

 

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

organizacyjnych.  

 

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, 

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia 

i  zdrowia ludzi oraz środowiska, 
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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 Mińskiego wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego w Mińsku 

Mazowieckim, które jest organem aparatem wykonawczym Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, 

do których należą: 

 

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: 

 

 Gimnazjum i Liceum 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 Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim 

 Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Mińsku Mazowieckim 

 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. 

 

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych ustawami zadań 

i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Zadania te wykonują: 

 

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. 
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2. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO ZA 2018 ROK 
 

 
W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 21 listopada 2018 r. działał Zarząd Powiatu Mińskiego  V kadencji 
w  składzie: 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński 
Wicestarosta – Krzysztof Płochocki 
Członkowie Zarządu – Łukasz Piotr Bogucki, Piotr Daniel Wieczorek, Marek Jerzy Pachnik. 
 

 
 

Po wyborach samorządowych Rada Powiatu Mińskiego w dniu  21 listopada 2018 r. wybrała nowy Zarząd Powiatu 
Mińskiego VI kadencji w składzie: 

Starosta – Antoni Jan Tarczyński 
Wicestarosta – Witold Kikolski 

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

 
 
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.powiatmiski.pl/bip - Uchwały Zarządu Powiatu 2018. 
 
 

http://www.powiatmiski.pl/bip
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W 2018 roku Zarząd Powiatu odbył 38 posiedzeń, na których podjął 201 uchwał.  
 
 
Tematykę uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu przedstawia poniższa tabela: 

 
 

LP. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

UCHWAŁ 

1. Wykonywanie  budżetu powiatu 
 

31 

2. Gospodarowanie mieniem powiatu 
 

19 

3. Sprawy organizacyjne jednostek powiatowych 
 
7 

4. 
Zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów powiatowych jednostek , ogłaszanie konkursów, 
powoływanie komisji konkursowych, zatwierdzanie wyników konkursów 

 
18 

5. 
Udzielanie upoważnień do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu, zaciągania 
zobowiązań, prowadzenia inwestycji, realizacji projektów unijnych 

 
78 

6. 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i jego realizacja, ogłaszanie 
i rozstrzyganie konkursów ofert na realizację zadań publicznych, powoływanie komisji 
konkursowych 

 
19 

7. 
Program opieki nad zabytkami i jego realizacja, powoływanie komisji do 
zaopiniowania wniosków o dotacje na prace przy zabytkach 

 
3 

8. 
Powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego 

 
11 

9. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 1 

10. Inne sprawy oświatowe (uzgodnienie zawodu w technikum, organizacja nauki religii) 4 

11. Przyznawanie stypendiów sportowych 4 

12. Opinie w sprawie zaliczenia/pozbawienia kategorii dróg 2 

13. Opinie w sprawie Programów Ochrony Środowiska Gmin 2 

14. Przyznanie dotacji spółkom wodnym 1 

15. Wniesienie skargi kasacyjnej 1 

RAZEM 
 

201 

 
 
Do najważniejszych zagadnień, jakimi zajmował się Zarząd Powiatu w 2018 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 9 uchwał, upoważniających dyrektorów jednostek powiatowych (Zarządu 
Dróg Powiatowych, Domu Dziecka w Falbogach i Zespołu Szkół Ekonomicznych) do realizacji inwestycji 
przewidzianych w uchwale budżetowej.  
 
Szczegółowa informacje w powyższym zakresie została przedstawiona w punktach 3 – 6 i pkt. 7.9 niniejszego 
Raportu.  
 
W sprawach organizacyjnych dotyczących jednostek powiatowych Zarząd Powiatu podjął następujące działania: 
 przyjął nowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 

uchwałą Nr 764/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. określający organizację i zasady funkcjonowania PCPR, w tym 
zakres działania , strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych komórek i stanowisk pracy,  

 wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim 
uchwałami Nr 714/18 z dnia 12 lutego 2018 r. , Nr 763/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. i Nr 818/18 z dnia 
1 października 2018 r.; zmiany polegały na wprowadzeniu nowych zadań wynikających ze zmian 
w przepisach prawnych, w szczególności w zakresie organizacji i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 
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oraz edukacji prawnej, ochrony danych osobowych ( utworzenie nowego stanowiska Inspektora Ochrony 
Danych i określenie  jego zadań), przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, prawa wodnego, nowych 
obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, 

 zatwierdził Plany Pracy na 2018 r. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku 
Mazowieckim (uchwały Nr 732/18 z dnia 26 marca 2018 r. Nr 825 /18 z dnia 15 października 2018 r.)  oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS Diecezji Warszawsko Praskiej w Mińsku Mazowieckim 
(uchwałą Nr 746/18 z dnia 7 maja 2018 r.). 

 
Do kompetencji Zarząd Powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów powiatowych jednostek 
organizacyjnych. W 2018 roku miały miejsce 4 zmiany na stanowiskach dyrektorów jednostek powiatowych: 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, Domu Pomocy Społecznej               
w Kątach, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim i Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku 
Mazowieckim.  

 
W związku z rezygnacją Artura Więckowskiego ze stanowiska dyrektora SPZOZ, Zarząd Powiatu podjął  
następujące działania: 
 uchwałą Nr 737/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. rozwiązał umowę o pracę z dyrektorem SPZOZ w Mińsku 

Mazowieckim Panem Arturem Więckowskim, 
 uchwałą  Nr 744/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora SPZOZ Panu 

Czesławowi Mazkowi – zastępcy dyrektora do spraw administracyjno – eksploatacyjnych do czasu 
zatrudnienia dyrektora, 

 uchwałą Nr 752/18 z dnia 21 maja 2018 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, 

 po przeprowadzeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu kandydata na stanowisku dyrektora SPZOZ,  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 775/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana Mariusza 
Martyniaka na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim  na okres od dnia 11 lipca 2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 
10 lipca 2024 r.  

 

W związku z upływem czasu, na który została zawarta umowa o pracę z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej 
w  Kątach Panią Danutą Ekert, Zarząd Powiatu Mińskiego uchwalą Nr 751/18 z dnia 21 maja 2018 r. ogłosił nabór 
na stanowisko dyrektora tej placówki. Komisja powołana zarządzeniem Starosty przeprowadziła postępowanie, 
w wyniku którego kandydatem na wolne stanowisko została Pani Danuta Ekert, która przystąpiła do naboru. 
Zarząd Powiatu uchwałą Nr 766/18 z dnia 25 maja 2018 r. zatrudnił Panią Danutę Ekert na stanowisku dyrektora 
Domu Pomocy w Katach od dnia 1 lipca 2018 r. na czas nieokreślony oraz udzielił stosowanych upoważnień:  
 uchwałą Nr 767/ 18  - do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć jednostki ujętych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów, 
 uchwałą Nr 768/18 do składania oświadczeń woli związanych z działalnością jednostki.   
 
W związku z upływem kadencji dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim Zarząd  Powiatu 
podjął następujące działania : 
 ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 
 uchwałą Nr 754/18 z dnia 21 maja 2018 r. powołał komisję konkursową dla wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych, zmienioną uchwałą Nr 759/18 
z dnia 4 czerwca 2018 r.    

 po przeprowadzeniu postępowania przez Komisję konkursową uchwałą Nr 761/18  z dnia 18 czerwca 
2018 roku zatwierdził wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim, 

 uchwałą Nr 762/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. powierzył Pani Elżbiecie Wieczorek stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim na okres od dnia 1 września 2018 r. 
do dnia 31 sierpnia 2023 r.  

 uchwałami  Nr 803/18  i Nr 804/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. udzielił upoważnienia Pani Elżbiecie Wieczorek 
dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem 
działalności jednostki oraz do zaciągania zobowiązań  związanych z realizacją przedsięwzięć jednostki ujętych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów. 
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Kolejna zmiana kadrowa miała miejsce na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku 
Mazowieckim. W tym zakresie Zarząd Powiatu podjął następujące działania:  
 
 uchwałą Nr 776/18 z dnia 11 lipca 2018 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 

Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim Panu Rafałowi Skrzeczyńskiemu  od dnia 11 lipca 2018 r, do czasu 
powierzenia stanowiska dyrektora, jednak nie później niż na okres 10 miesięcy oraz uchwałami Nr 777/18 
i 778/18 udzielił mu upoważnienia  do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć jednostki 
ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów i do składania oświadczeń woli 
związanych z działalnością Szkoły, 

 uchwałą nr 808/18 z dnia 11 września 2018 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim, 

 uchwałą Nr 817/18 z dnia 1 października 2018 r. powołał Komisję Konkursową dla wyłonienia kandydata 
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim, zmienioną uchwałą 

Nr 822/18 z dnia 8 października 2018 r.  
 po przeprowadzeniu postępowania konkursowego uchwałą Nr 828/18 z dnia 15 października 2018 r. 

zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim  
 uchwałą Nr 827/17 z dnia 15 października 2018 r. powierzył stanowisko  dyrektora Zespołu Szkół 

Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim Panu Rafałowi Skrzeczyńskiemu na okres od dnia 15 października 
2018 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. oraz uchwałami Nr 828/18 i 829/18 udzielił mu upoważnienia 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.  
                                                                   

 
Zarząd Powiatu Mińskiego VI kadencji na pierwszym posiedzeniu w dniu 26 listopada 2018 r.: 
 uchwałą Nr 1/18 upoważnił do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu Starostę                           

– Antoniego Jana Tarczyńskiego i Wicestarostę – Witolda Stefana Kikolskiego, 
 uchwałą Nr 2/18 powierzył Skarbnikowi Powiatu  i Głównemu Księgowemu Budżetu Powiatu Pani  Teresie Bąk 

obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu, wykonywania 
dyspozycji środkami pieniężnymi i dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i 

finansowych z planem finansowym, 
 uchwałami od Nr 3/18 do Nr 22/18 udzielił upoważnień dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych 

oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim i Komendantowi 
Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim do składania w  mieniu Powiatu Mińskiego 
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem działalności jednostki, 

 
Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu uchwałami od Nr 33/18 do Nr 52/18 udzielił upoważnień 
dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
w Mińsku Mazowieckim i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 
do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Mińskiego na lata 2019 – 20125 oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia 
ciągłości działania jednostki.  
 
Ponadto Zarząd Powiatu na posiedzeniach w  2018 roku zajmował się następującym sprawami : 
 

1) sprawy finansowe  -  przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, ustalenie planu 
dochodów i wydatków jednostkom budżetowym w 2018 roku, ustalanie kwartalnych harmonogramów 
realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok, dokonywanie zmian w budżecie powiatu,  
przygotowanie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r., sporządzenie 
projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019                             
– 2025,   

2) gospodarowanie mieniem powiatu – sprzedaż nieruchomości, przekazanie nieruchomości drogowych na rzecz 
m.st. Warszawa, użyczanie i wynajmowanie nieruchomości, ustanawianie służebności przesyłu, wyrażanie 
zgody na  zbycie składników majątkowych,  

3) zlecanie zadań powiatu organizacjom pozarządowych i innych podmiotom, ogłaszanie konkursów ofert, 
udzielanie dotacji na realizację zadań, 

4) sprawy oświatowe – konkursy na stanowisku dyrektorów szkół, powierzanie  stanowisk dyrektorom,  awans 
zawodowy nauczycieli,  organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli,  nagrody dla dyrektorów szkół 
i nauczycieli, przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce, nabór do szkół powiatowych, inwestycje 
i remonty w jednostkach oświatowych,  

5) rozpatrywanie wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  
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6) przyznawanie stypendiów sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów,  
7) sprawy z zakresu pomocy społecznej -  ustalanie regulaminów organizacyjnych jednostek pomocy społecznej, 

zatwierdzanie programu działalności i planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, 
utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach, nabór na stanowisko dyrektora DPS w Kątach, 

8) sprawy ochrony zdrowia - zmiana na stanowisku dyrektora SPZOZ, plany inwestycyjne i finansowe SPZOZ 
i ich realizacja, program naprawczy SPZOZ, sytuacja bieżąca Szpitala Powiatowego, zakup aparatury i sprzętu 
medycznego ze środków unijnych, roszczenia firmy Collect Consulting w Katowicach o zapłatę, 

9) sprawy dróg publicznych – opinie w sprawie zaliczenia lub pozbawienie kategorii dróg, inwestycje i remonty 
dróg powiatowych, projekty budowy przejazdów bezkolizyjnych w ciągu dróg powiatowych,  

10) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mińskiego,  
11) realizacja powiatowego planu transportowego. 

 
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.  
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      3.WYKONANIE UCHWAŁ RADY POWIATU MIŃSKIEGO PODJĘTYCH W 2018 ROKU 

 

 

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

( Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ) do zadań zarządu powiatu należy przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu 

oraz wykonywanie  uchwał rady powiatu.  

W 2018 roku Zarząd Powiatu Mińskiego przygotował projekty 91 uchwał , które zostały uchwalone przez Radę 

Powiatu Mińskiego V kadencji – 59 uchwał i Radę Powiatu Mińskiego VI kadencji – 32 uchwały.  

Tematykę podjętych uchwał przestawia poniższa tabela. 

LP TEMATYKA UCHWAŁ 
LICZBA 

UCHWAŁ 

1. Organizacja pracy Rady Powiatu 11 

2. Zarząd Powiatu i jego działalność 5 

3. Statut powiatu  3 

4. Rozpatrywanie skarg na działalność dyrektorów jednostek powiatowych  4 

5. Finanse powiatu 18 

6. Gospodarka nieruchomościami  2 

7. Transport zbiorowy i drogi publiczne   4 

8. Gospodarka wodna  1 

9. Edukacja publiczna  18 

10. Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami     3 

11. Pomoc społeczna  2 

12. Wspieranie osób niepełnosprawnych  4 

13. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy  2 

14. Promocja i ochrona zdrowia    6 

15. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  6 

16. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 2 

RAZEM 91 

 
 
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.  
Organy nadzoru orzekły niezgodność z prawem w części 4 uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2018 r.  
 
Uchwały Rady Powiatu zostały podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej 

www.powiatminski/bip, a uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przedstawiamy poniżej informację o realizacji uchwał Rady Powiatu. 

1. ORGANIZACJA PRACY RADY POWIATU  

 

Uchwała Nr XXX/367/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu i ustalenia przedmiotu ich działania   

Uchwała wprowadziła zmiany w uchwale Nr II/7/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Powiatu Mińskiego i ustalenia przedmiotu ich działania.  

Rada Powiatu powołała nową komisję stałą – Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz określiła jej zadania. 
Uchwała ma zastosowanie od nowej, VI kadencji Rady Powiatu Mińskiego.  

http://www.powiatminski/bip
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Uchwała Nr I/1/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego  

Uchwała Nr I/2/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Mińskiego  

Uchwała Nr II/7/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji 
stałych Rady Powiatu i ustalenia przedmiotu ich działania  

Uchwała Nr II/8/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej  

Uchwała Nr II/9/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Uchwała Nr II/10/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby 

członków i powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu Mińskiego  

Uchwała nr II/11/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania 

radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

Uchwała Nr III/30/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Mińskiego na 2019 rok 

Uchwała Nr III/31/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok  

Uchwała Nr III/32/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

planów  pracy komisji stałych Rady Powiatu Mińskiego na 2019 rok 

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

W dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których została wybrana Rada Powiatu 

Mińskiego VI kadencji na okres 5 lat ( 2018 – 2023 ).  Na pierwszych sesjach Rada Powiatu : 

 wybrała Przewodniczącego Rady, którym został Mirosław Krusiewicz oraz dwóch 

Wiceprzewodniczących – Leszka Celeja i  Ireneusza  Piaseckiego 

 powołała komisje stałe Rady Powiatu, ustaliła przedmiot ich działania, liczbę członków oraz składy osobowe: 

1) Komisja Budżetu - Przewodniczący Robert Grubek,  Wiceprzewodniczący Łukasz Bogucki, członkowie: 

Anna Czyżewska, Andrzej Krasuski, Mirosław Krusiewicz , Ireneusz Piasecki, Robert Smuga, Antoni Jan 

Tarczyński, Elżbieta Wasielkiewicz, 

2) Komisja Bezpieczeństwa i Środowiska – Przewodniczący Wojciech Juszczak, Wiceprzewodniczący 

– Piotr Wieczorek , członkowie : Edyta Anusz – Gaszewska, Łukasz Bogucki, Alicja Cichoń, Ireneusz 

Piasecki, Andrzej Pieniak, 

3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący Wojciech Rastawicki, Wiceprzewodniczący 

Katarzyna Gańko , członkowie :  Leszek Celej, Katarzyna Goździewska, Marek Pachnik , Krzysztof 

Płochocki, Robert Smuga, Beata Walas, Piotr Wieczorek, 

4) Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – Przewodnicząca Alicja Cichoń, Wiceprzewodnicząca – Edyta 

Anusz - Gaszewska, Katarzyna Goździewska, Henryk Księżopolski, Marek Pachnik, Piotr Stępień, Leonard 

Zdanowicz, 

5) Komisja Przedsiębiorczości i Rozwoju – Przewodnicząca Elżbieta Wasielkiewicz, 

Wiceprzewodniczący Andrzej Pieniak , członkowie: Leszek Celej, Robert Grubek, Witold Kikolski, Henryk 

Księżopolski, Piotr Pustoła,  

 powołała do składu Komisji Rewizyjnej –  Zbigniewa Grzesiaka  jako Przewodniczącego ,  Piotra 

Stępnia – Wiceprzewodniczącego , Katarzynę Gańko – Sekretarza oraz członków komisji – Wojciecha 

Juszczaka,  Piotra Pustołę,  Wojciecha Rastawickiego i Beatę Walas, 

 powołała do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Leonarda Zdanowicza – jako  

Przewodniczącego oraz członków  -  Annę  Czyżewską i Zbigniewa Grzesiaka 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

12 | S t r o n a  
 

 ustaliła plan pracy Rady Powiatu Mińskiego na 2019 r. oraz zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej 

i plany pracy komisji stałych ( dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiatminski.pl/bip - Rada 

Powiatu) 

W powiecie mińskim działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku utworzona na mocy przepisów ustawy                 

o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami,  

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa.  

Do składu komisji Rada Powiatu delegowała dwóch radnych – Mirosława Krusiewicza i  Andrzeja Krasuskiego. 

 

2. ZARZĄD POWIATU I JEGO DZIAŁALNOŚĆ  

 

Uchwała nr XXIX/354/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Mińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.  

Corocznie Rada Powiatu Mińskiego dokonuje formalnej oceny realizacji jednego z podstawowych zadań Zarządu 
Powiatu Mińskiego - wykonania budżetu powiatu.  
 
Rada Powiatu po zapoznaniu się ze : 
 sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu mińskiego za 2017 rok i opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,  
 sprawozdaniem finansowym powiatu mińskiego za 2017 rok i opinią biegłego rewidenta z badania tego 

sprawozdania,  
 informacją o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2017 r.,  
 wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 rok oraz opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku 
 

udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Mińskiego z tytuły wykonania budżetu powiatu za 2017 r.  

 
Absolutorium dotyczyło Zarządu Powiatu działającego w składzie: Starosta – Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta 
- Krzysztof Płochocki, członkowie Zarządu: Łukasz Bogucki, Marek Pachnik , Piotr Wieczorek.  
 
Niżej wymienione uchwały Rady Powiatu dotyczyły wyborów członków organu wykonawczego powiatu – Zarządu 
Powiatu Mińskiego na okres kadencji  2018 – 2023. 
  
Uchwała Nr I/3/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty 

Powiatu Mińskiego  

Rada Powiatu wybrała radnego  Antoniego Jana Tarczyńskiego na Starostę Powiatu Mińskiego.  

Uchwała Nr I/4/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru 

Wicestarosty Powiatu Mińskiego  

Rada Powiatu wybrała radnego  Witolda Stefana Kikolskiego na Wicestarostę Powiatu Mińskiego.  

Uchwała Nr I/5/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków 

Zarządu Powiatu Mińskiego   

Rada Powiatu wybrała pozostałych  członków Zarządu Powiatu:   Henryka Józefa Księżopolskiego, Marka 

Jerzego Pachnika,  Roberta Smugę.   

Uchwała Nr I/6/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia  Starosty Powiatu Mińskiego  

Do kompetencji Rady Powiatu należy ustalanie wynagrodzenia Starosty. Na podstawie przepisów ustawy z dnia        

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( dz. U. z 2018 r, poz, 995 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 

r. poz. 936) Rada Powiatu ustaliła wynagrodzenia miesięczne Starosty Antoniego Jana Tarczyńskiego w wysokości 

10.940 zł.   

http://www.powiatminski.pl/bip
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3. STATUT POWIATU 
 

Uchwała Nr XXVIII/344/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Statutowej  
 
Rada Powiatu powołała Komisję Statutową w składzie : Robert Grubek, Zbigniew Grzesiak i Beata Walas w celu 
przygotowania projektu zmian w Statucie Powiatu Mińskiego. 
 
Uchwała nr XXX/366/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mińskiego   

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 8214. 

 

Uchwała nr XXXI/382/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października  2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mińskiego   

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 10065. 

 

Statut Powiatu Mińskiego jest najważniejszym aktem prawa miejscowego stanowionym przez powiat. Statut 

Powiatu  Mińskiego został przyjęty uchwałą Nr XV/176/16 Rady Powiatu Mińskiego  z dnia 22 czerwca 2016 r.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na mocy której doszło do nowelizacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania 

jednostek samorządu ustaw ustrojowych, w tym ustawy o samorządzie powiatowym, zaszła konieczność 

dostosowania Statutu Powiatu Mińskiego do nowych rozwiązań prawnych. Najważniejsze zmiany wprowadzone 

w Statucie dotyczą:  

- zasad i trybu składania interpelacji i zapytań radnych oraz udzielania na nie odpowiedzi,  
- wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,  
- przeprowadzania głosowań jawnych za pomocą systemu elektronicznego umożliwiającego sporządzenie 
  i utrwalenie  imiennego wykazu głosowań, 
- jawności obrad Rady Powiatu , w tym transmitowania przebiegu sesji  za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 
  i dźwięk,  
- uprawnień kontrolnych radnych,  
- powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia zasad i trybu jej pracy. 
Nowe regulacje statutowe zaczęły obowiązywać w dniu rozpoczęcia VI kadencji Rady Powiatu Mińskiego.  
 
4. ROZPATRYWANIE SKARG NA DZIAŁALNOŚĆ DYREKTORÓW JEDNOSTEK POWIATOWYCH  
 

Uchwała Nr XXVII/337/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim  

 

Uchwała Nr XXIX/365/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku 

Mazowieckim  

 

Uchwała Nr XXX/373/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  

 

Uchwała Nr XXXI/387/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października  2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej  w Mińsku Mazowieckim  
 

Do kompetencji Rady Powiatu, zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) należy rozpatrywanie skarg na działalność zarządu 

powiatu i starosty, kierowników powiatowych służb , inspekcji i starzy oraz kierowników powiatowych jednostek 

organizacyjnych.  W 2018 r. do Rady Powiatu wpłynęły 4 skargi na działalność dyrektorów powiatowych jednostek 

organizacyjnych, z których skarga na działalność dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 została uznana za zasadną, 

a pozostałe skargi za bezzasadne.  
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5. FINANSE PUBLICZNE 

 

Budżet powiatu 

 

Uchwała Nr XXVII/336/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018 r.  
 
Uchwała Nr XXVIII/352/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018 r. 
 
Uchwała Nr XXIX/361/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018 r.  
 
Uchwała Nr XXX/372/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018 r.  
 
Uchwała Nr XXX/385/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r.  zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018 r.  
 
Uchwały Nr III/13/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018 r.  
 
Podstawą gospodarki finansowej powiatu są podejmowane corocznie przez Radę Powiatu uchwały budżetowe. 

Budżet Powiatu na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr  XXVI/315/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018 rok, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego  

z 2018 r. poz. 1018.  W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu podjęła 6 uchwał zmieniających budżet powiatu. 

Zmiany wprowadzono w związku z informacjami o przyznaniu powiatowi mińskiemu dotacji i innych środków, 

rozstrzygnięciami postępowań przetargowych oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z podejmowanych działań.  

Na podstawie powyższych uchwał  Zarząd Powiatu dokonywał zmian planów finansowych powiatowych jednostek 

organizacyjnych oraz przekazywał informacje o tym zainteresowanym jednostkom. Sprawozdanie z wykonania 

budżetu powiatu za 2018 rok  wraz z informacją o realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera uchwała Nr 101/19 

Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 marca 2019 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 2018 r.  

 

Uchwała Nr III/15/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Powiatu mińskiego na 2019 r.  
 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 poz. 2575. W 

wykonaniu uchwały poinformowano dyrektorów powiatowych  jednostek organizacyjnych  o zawartych w uchwale 

kwotach oraz opracowano dla nich plany finansowe.  

 
Uchwała Nr XXIX/353/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonaniu 
budżetu z a2017 rok  
 
Podejmując uchwałę Rada Powiatu Mińskiego rozpatrzyła i zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe powiatu 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała stanowiła  podstawę do udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Mińskiego za 2017 rok..  
 
Wieloletnia Prognoza Finansowa  

 
Uchwała Nr XXVII/335/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2018 – 2025 

 
Uchwała Nr XXVIII/351/18 Rady Powiatu Mińskiego  dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2018 – 2025 
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Uchwała Nr XXIX/360/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2018 – 2025 
 
Uchwała Nr XXX/371/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2018 – 2025 
 
Uchwała Nr XXX/384/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r.   zmieniająca 
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2018 – 2025. 
 
Rada Powiatu w dniu 20 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/314/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2018-2025. W 2018 roku dokonano 5 zmian tej uchwały w celu zachowania 

jej spójności z budżetem powiatu oraz w związku ze zmianami prognozy zadłużenia powiatu i zmianami 

planowanych przedsięwzięć wieloletnich.  

 
Uchwała Nr III/14/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.   w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2019 – 2025 
 
W wykonaniu uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego upoważnił kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych 

do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.  

 
Pomoc finansowa dla gmin  
 
Uchwała Nr XVIII/350/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 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 
 
W wykonaniu uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego zawarł umowę o pomocy finansowej z Miastem Sulejówek                 
i przekazał kwotę 150 000 zł.  
 
Uchwała Nr XXIX/362/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Miasta Sulejówek na realizację zadania pn. „Pomoc finansowa dla Miasta 
Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji PKP” 
 
Uchwała nie została wykonana z powodu nieprzygotowania przez Miasto Sulejówek stosownej umowy.  
 
Uchwała Nr XXIX/363/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej gminie Cegłów na realizację zadania pn. „Opracowanie koncepcji programowej 
bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez linię kolejową dwutorową nr 2 relacji Warszawa – 
Terespol w m. Cegłów” 
 
W wykonaniu uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego zawarł umowę o pomocy finansowej z Gminą Cegłów i przekazał 
kwotę 14 999, 85 zł.  
  

Kredyt  
 
Uchwała Nr XXIX/364/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia 
w 2018 roku kredytu długoterminowego 
 
W wykonaniu uchwały Zarząd Powiatu przeprowadził postępowanie przetargowe , w wyniku którego zawarto 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę i zaciągnięto kredyt w wysokości 6 300 000 zł,  
podlegający  spłacie w latach 2019 – 2025.  
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6. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

Uchwała Nr XXIX/358/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.  w sprawie wyrażenia 
zgody na przekazanie w drodze darowizny Miastu Mińsk Mazowiecki nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Mińskiego 
 
W wykonaniu tej uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego podjął uchwałę Nr 795/18 z dnia 23 lipca 2018 roku 
w sprawie przekazania w drodze darowizny Miastu Mińsk Mazowiecki nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Mińskiego. W  dniu 17 października 2018 roku został zawarty akt notarialny Rep. A Nr 7244/2018 w 
którym Powiat Miński przekazał Miastu Mińsk Mazowiecki nieodpłatnie nieruchomości będące wcześniej drogami 

powiatowymi, a obecnie drogami gminnymi. 
 

Uchwała Nr XXXI/378/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października  2018 r. w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia przez Powiat Miński nieruchomości położonej         
w Kątach Goździejewskich 

 
W wykonaniu tej uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego podjął uchwałę Nr 836/18 z dnia 29 października 2018 roku   
w sprawie nabycia w drodze darowizny od Gminy Dębe Wielkie nieruchomości położonych w Kątach 
Goździejewskich.  W dniu 19 listopada 2018 roku został zawarty akt notarialny Rep. A Nr 4568/2018 w którym 
Gmina Dębę Wielkie przekazała Powiatowi Mińskiemu nieodpłatnie nieruchomość położoną w Kątach 
Goździejewskich, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 1746, 1747 i 1779/2 o łącznej powierzchni 0,9927 
ha, stanowiącą drogę powiatową. 

 
7. TRANSPORT ZBI0ROWY I DROGI PUBLICZNE  

 

Uchwała Nr XXVIII/348/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 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 2018 poz. 4749. 
 
Uchwała Nr XXXI/380/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października  2018 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 2018 poz. 10064. 
 
Uchwała Nr III/29/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniającej 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 2018 poz. 13054.  
 

Do właściwości powiatu, stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.) należy wykonywanie zadań w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, w tym określanie  przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad 

korzystania  z tych obiektów. Rada Powiatu Mińskiego w dniu 27 lutego 2013 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/224/13  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat miński 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała była wielokrotnie zmieniana. Wprowadzone 

w 2018 roku 3 zmiany do uchwały dotyczyły w szczególności: wyznaczenia dodatkowych przystanków w pasie 

dróg powiatowych: Nr 2222W i Nr 2277W w Mińsku Mazowieckim, Nr 2221W w  Dębem Wielkim , Nr 2206W w 

Gminie Dobre,  Nr 2241W w Gminie  Latowicz, Nr 2252W w Gminie Kałuszyn.  

 

Uchwała Nr XXXI/379/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
obowiązujących w 2019 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 2018 poz. 10063. 
 
Do zadań własnych powiatu, zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.),  należy usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie  

parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji 
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zadań oraz koszty  usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu  ustala corocznie wysokość opłat 

za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi, oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie 

tych kosztów. Rada Powiatu Mińskiego w dniu 18 października 2018 r. podjęła uchwałę  w sprawie obowiązujących 

w 2019 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów 

powstałych w razie odstąpienia od pojazdu. W wykonaniu uchwały  w grudniu 2018 roku przeprowadzono 

postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na  usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego 

dla pojazdów usuniętych i wyłoniono wykonawcę – firmę LASKOWSKI F.P.H.U Zbigniew Laskowski ul. Matejki 6, 

05-070 Sulejówek, z którym Zarząd Powiatu Mińskiego zawarł umowę na realizację zadania w 2019 roku.   

 

8. GOSPODARKA WODNA  

 

Uchwala Nr XXVIII/339/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 4745. 
 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą  Nr 10.157.2018 z dnia 15 maja 2018 r. orzekło 
o nieważności zapisów § 2 ust.1, § 5 i § 10 uchwały Rady Powiatu. W pozostałej części uchwała obowiązuje. 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) przewiduje możliwość 
udzielania przez powiat pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód oraz urządzeń wodnych 
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w formie dotacji celowej.  
W wykonaniu wyżej wymienionej uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego rozpatrzył wnioski spółek wodnych 
o udzielenie dotacji w 2018 r. i  uchwałą Nr 769/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. przyznał dotację celową z budżetu 
powiatu spółkom wodnym : 
 Gminnej Spółce Wodnej w Halinowie w wysokości 4 000 zł. 
 Gminnej  Wodnej w Mrozach  w wysokości 8 000 zł.  

 spółkom zrzeszonym w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim w wysokości 27 500 zł. 
(GSW Cegłów 2 000 zł, GSW Dębe Wielkie 3 200 zł., GSW Dobre 2 500 zł., GSW Jakubów 1 800 zł., GSW 
Kałuszyn 2 200 zł, GSW Latowicz 8 000 zł., GSW Mińsk mazowieckim 2 800 zł., GSW Siennica 5 000 zł.). 

Ze spółkami wodnymi Zarząd Powiatu Mińskiego zawarł umowy o przyznaniu dotacji celowej z określeniem 
sposobu rozliczenia udzielonej pomocy finansowej. W umowie ustalono również termin wykonania prac 
konserwacyjnych, realizowanych ze środków przyznanych przez powiat.  
Gminna Spółka Wodna w Halinowie ostatecznie zrezygnowała z otrzymania dotacji celowej, tym samym 
niewykorzystane środki finansowe pozostały  w budżecie powiatu.  
Zarząd Powiatu Mińskiego przygotował nowy projekt uchwały w powyższej sprawie, uwzględniający uwagi 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i przedstawił Radzie Powiatu do uchwalenia w 2019 r.   

 
 

9. EDUKACJA PUBLICZNA  

 

Uchwała Nr XXVII/333/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie 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  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1459. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, uchwałą Nr 6.105.2018 z dnia  z dnia 13 marca 2018 r.  

stwierdziło  nieważność niektórych postanowień uchwały Rady Powiatu. Zarząd Powiatu Mińskiego przygotował 

i przedstawił Radzie Powiatu nowy projekt uchwały w powyższym zakresie.  

 
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 przeprowadza 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 4746. 

Uchwała zawiera regulacje dotyczące szkół i placówek wpisanych do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

prowadzonej przez Starostę Mińskiego oraz szkoły publicznej prowadzonej przez osobę prawną niebędącą  

jednostką samorządu terytorialnego , działającej na podstawie zezwolenia.  
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W 2018 r. przekazano dotację odpowiednio na uczniów, wychowanków, uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz dzieci objęte wczesnym wspomaganiem  rozwoju szkół i placówek niepublicznych w łączneji 

kwocie 8 300 541,52 zł.  

W wykonaniu uchwały przeprowadzono kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez wybrane 

placówki: Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Strefa Rozwoju w Mińsku Mazowieckim 

oraz Szkołę Medyczną CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim. Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 
Uchwała Nr XXVIII/341/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. 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 2018 r. poz. 4747. 
Konieczność podjęcia uchwały wynikała ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) oraz w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.). 
Nowe regulacje spowodowały: 

• zwiększenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych (nowe stanowisko), doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez powiat miński do 22 godzin (poprzednio 20 godzin), 

• usunięcie zapisów w zakresie uśredniania pensum nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy, 

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, 

• usunięcie z tabeli dotyczącej rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 

stanowisk kierowniczych dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,   

• dodanie stanowiska: kierownik Ośrodka Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej; rozmiar obniżki 7 godzin, 

stanowisko to było utworzone jeszcze w istniejącym do 2012 r. Centrum Kształcenia Praktycznego i zostało 

utrzymane po utworzeniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w wyniku połączeniu CKU i 

CKP), 

• modyfikację zapisów dotyczących nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz kształcenie 

na odległość. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 czerwca 2018 r. stwierdził nieważność uchwały 

w zakresie ustaleń § 2, ust. 1, § 3 i § 6. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje. 

 

Uchwała Nr XXXI/376/ 18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania. 
Uchwała weszła w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10062.  
Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 15 listopada 2018 r. uchylił uchwałę w części  

dotyczącej zapisów § 6 ust 1 i ust. 2 oraz załączników  Nr 1 i Nr 2. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje.  

Zarząd Powiatu Mińskiego przygotował nowy projekt uchwały w powyższej sprawie, uwzględniający uwagi 
Wojewody  i przedstawił Radzie Powiatu do uchwalenia w 2019 r.   

 
Realizacja projektów unijnych  
 
Uchwała Nr XXVII/331/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu „Kulturowe dziedzictwo Europy” w ramach programu Erasmus+ 
W wykonaniu uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą Nr 719/18 z dnia 26 lutego 2018 r. udzielił upoważnienia 

dyrektorowi  Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  do realizacji projektu. Projekt 

nie otrzymał dofinansowania. 
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Uchwała Nr XXVII/332/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu  „Okaż szacunek i go zdobądź” w ramach programu Erasmus+ 
W wykonaniu uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą Nr 720/18 z dnia 26 lutego 2018 r. udzielił upoważnienia 
dyrektorowi  Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim  do realizacji projektu. Ostatecznie 
projekt nie został złożony na skutek problemów komunikacyjnych z jednym z krajów partnerskich. 
 

Uchwała Nr XXVII/342/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia  2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na udział Powiatu Mińskiego w realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa 
zawodowego” w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata  2014 –2020 
W dniu 25 kwietnia 2018 r. Zarząd Powiatu Mińskiego podpisał umowę na realizację 5 - letniego projektu 
pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. W ramach projektu wsparciem zostały objęte szkoły 
zawodowe (technika i branżowe szkoły I stopnia) prowadzone przez powiat miński oraz Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego . Łączna wartość wsparcia jaką powiat  otrzyma, jako beneficjent, wynosi prawie  
6 milionów 300 tysięcy złotych. Obecnie Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest na etapie wyłaniania wykonawców. 
 
Uchwała Nr XXIX /356/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę    
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów 
szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Erasmus+ 
Uchwała została podjęta w związku z koniecznością przedłużenia realizacji projektu o 3 miesiące tj. 

do 30.11.2018 r.  z uwagi na to, iż   początkowo projekt umieszczony był na liście rezerwowej do dofinansowania. 

Projekt Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim zakończony został 

zgodnie z terminem. W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła się konferencja podsumowującą projekt. 

 
Uchwała Nr XXIX 357/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca  2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Europa dla każdego” w ramach programu 
Erasmus+  
Uchwała została podjęta w związku z koniecznością przedłużenia realizacji projektu Zespołu Szkół Nr 1 im. 

K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim o 5 miesięcy: tj. do 31.12.2018 r. Projekt zakończony zgodnie z terminem. 

 
Uchwała Nr XXXI/ 377/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udział Powiatu Mińskiego w realizacji projektu „Skuteczne kształcenie w 
Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim”  w ramach X Osi 
Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020  
Projekt został przygotowany przez Lidera projektu – Fundację IT ze Szczecina. Nie uzyskał dofinansowania. 

 
Uchwała Nr III/ 17/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu „Praktyka zagraniczna etapem w doświadczeniu zawodowym” 
w ramach programu Erasmus+  
 Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na realizację  projektu w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2020 r. 

przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Termin składania   

wniosków o dofinansowanie projektu wyznaczono na luty 2019 r. 

  
Uchwała Nr III/ 18/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu „Jeden cel - różne ścieżki kształcenia” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020   
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na realizację projektu przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku Mazowieckim w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.2  

Programy mobilności ponadnarodowej w okresie od 1 września  2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

 
Uchwała Nr III/ 19/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu „Przedsiębiorczy na europejskim rynku pracy”  w ramach programu 
Erasmus+  
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na realizację projektu przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r. Termin składania wniosków 

o dofinansowanie projektów wyznaczono na luty 2019 r. 
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Uchwała Nr III/ 20/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu  „Europejscy profesjonaliści” w ramach programu Erasmus+ 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na realizację projektu przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku 

Mazowieckim w  okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r.  Termin składania wniosków o dofinansowanie 

projektów wyznaczono na luty 2019 r. 

 
Uchwała Nr III/ 21/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu  „Najlepsze doświadczenie z rynku UE” w ramach programu Erasmus+  
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na realizację projektu przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego  

w Mińsku Mazowieckim  w okresie od 1 września 2019 r. do 31 października 2021 r.  Termin składania   wniosków 

o dofinansowanie projektów wyznaczono na luty 2019 r. 

 

Uchwała Nr III/ 22/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu  „Europa dla zawodowców, praktyki bez barier” w ramach programu 
Erasmus+ 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na realizację projektu przez Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  

w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.  Termin składania wniosków 

o dofinansowanie wyznaczono na luty 2019 r. 

 

Uchwała Nr III/ 23/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu  „Praktyki dla dobra zdrowego świata”  w ramach programu Erasmus+ 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na realizację projektu przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie  w Mińsku 

Mazowieckim w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2021 r. Termin składania wniosków 

o dofinansowanie wyznaczono na luty 2019 r. 

 

Uchwała Nr III/ 23/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu  „The picture of us – obraz nas” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój  
 
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na realizację projektu przez Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  

w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia  2020 r.   

 

10. KULTURA ORAZ OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKI NAD ZABYTKAMI  

 
Uchwała Nr  XXXI/375/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 

Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2022  

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 10412. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

 
Uchwała Nr XXXI/343/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia  2018 r. w sprawie udzielenia 
ze środków Powiatu Mińskiego w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
Rada Powiatu Mińskiego uchwałą Nr XIII/150/12 z dnia 23 maja 2012 r. określiła zasady i tryb udzielania dotacji 
z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski  o dotacje rozpatruje Zarząd Powiatu Mińskiego. 
W 2018 r. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 722/18 z dnia 5 marca 2018 r. powołał komisję konkursową 
do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu powiatu mińskiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Komisja zaopiniowała 
pod względem merytorycznym i formalnym złożone wnioski  i przedstawiła Zarządowi Powiatu do rozpatrzenia. 
Pozytywnie zaopiniowano 3 wnioski o dotacje złożone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego,  Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ziemi Siennickiej i Parafię Rzymsko - Katolicką  pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.  
Po podjęciu przez Radę Powiatu wymienionej wyżej uchwały Zarząd Powiatu podpisał z wnioskodawcami umowy  
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu w roku 2018 na prace konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz przekazał odpowiednie środki finansowe.  

Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy, w terminie złożyli sprawozdania z wykorzystania udzielonej ze środków 
budżetu powiatu dotacji celowej.   
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Uchwała Nr XXXI/386/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
udzielenia ze środków Powiatu Mińskiego w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
Zarząd Powiatu Mińskiego podjął uchwałę  Nr 810/18 z dnia 11 września 2018 r. zmieniającą 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.  

Komisja zaopiniowała pod względem merytorycznym i formalnym nowe wnioski o udzielenie dotacji celowej 

i przedstawiła Zarządowi Powiatu do rozpatrzenia wnioski złożone przez Parafię Rzymsko-Katolicką 

pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie i Parafię Rzymsko-Katolicką pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim. 

Po podjęciu przez Radę Powiatu wymienionej wyżej uchwały Zarząd Powiatu podpisał z wnioskodawcami umowy  
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu w roku 2018 na prace konserwatorskie przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz przekazał odpowiednie środki finansowe.  

Wnioskodawcy, zgodnie z zapisami umowy, w terminie złożyli sprawozdania z wykorzystania udzielonej ze środków 
budżetu powiatu  dotacji celowej.   
 
11.POMOC SPOŁECZNA 

 

Uchwała Nr XXX/368/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach 
Powyższą uchwałą Rada Powiatu utworzyła Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach i nadała mu Statut. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 8215.  
W wykonaniu Zarząd Powiatu Mińskiego podjął uchwały: 
 Nr 823/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2018             

– 2023 zadania w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

 Nr 824/15 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji 

konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na  realizację 
w latach 2018 – 2023 zadania w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. 

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o pomocy społecznej Zarząd Powiatu 
Mińskiego uchwałą Nr 842/18 z dnia 14 listopada 2018 r.  wybrał ofertę i zlecił w latach 2018 – 2023 realizację 
zadania publicznego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach o statusie dziennego ośrodka 
wsparcia przeznaczonego dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu mińskiego” –  CARITAS 
Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie oraz udzielił dotacji w roku 2018 r. w kwocie 27 573 zł.  
Szczegółowe warunki realizacji zadania określiła umowa zawarta przez Zarząd Powiatu z CARITAS DWP. 
 
Uchwała Nr XXVIII/347/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wspólnej 
obsługi jednostek organizacyjnych, dla których powiat miński jest organem prowadzącym 
W wykonaniu uchwały dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim powołał 
wspólnego Inspektora Ochrony Danych dla jednostek pomocy społecznej: Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, Domu Pomocy Społecznej JEDLINA w Mieni, Domu 
Pomocy Społecznej w Kątach, Domu Dziecka w Falbogach, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Mińsku Mazowieckim, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do obsługi tych 
jednostek został też zatrudniony informatyk. 
 
12. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
Uchwała Nr XXVIII/338/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych      w 2018 roku 
Uchwała ustaliła zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokość środków na ich realizacje 
w 2018 roku . Ogółem plan finansowy zadań do realizacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ustalono w wysokości 1 921 453 zł.  
 
Uchwała Nr XXX/369/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 roku 
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Zmiana wprowadzona w uchwale wynikała z faktu, iż `Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznał dodatkowe środki na  prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.  Plan finansowy na 2018 r. został 
zwiększony do kwoty 1 957 454 zł.   
 

Uchwała Nr XXXI/381/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku 
Powyższą uchwałą dokonano przesunięć środków finansowanych pomiędzy poszczególne zadania określone 

w planie finansowym na 2018 r. , zgodnie z zapotrzebowaniem.  
 

Uchwała Nr III/27/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 roku 
Wprowadzona zmiana uchwały dotyczyła przesunięcia niewykorzystanych środków na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej. 

Ogółem w 2018 r. na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej wydatkowano 1 957 454 zł.   

13. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY  
 

Uchwała Nr XXVII/330/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie mińskim (III)” w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020 
W wykonaniu uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego udzielił upoważnienia: 

 Pani Grażynie Borowiec - dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim  do podpisania 
wniosku, umowy i realizacji projektu  ( uchwała Nr 715/18 z dnia 12 lutego 2018 r.) 

 Pani Ewie Piotrkowicz – zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu (uchwała      
Nr 716/18 z dnia 12 lutego 2018 r.  

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)”  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku 
pracy, 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 realizowany 
jest w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających 
bez pracy w powiecie mińskim. Projekt adresowany jest do 269 osób młodych w wieku 18-29 
lat,  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mińsku Mazowieckim jako bezrobotne , które nie 
uczestniczyły w kształceniu i  szkoleniu. Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługuje osobom 
niepełnosprawnym oraz osobom długotrwale bezrobotnym. 
Całkowita wartość projektu - 3 488 560,31 zł. W 2018 roku na realizację projektu wydatkowano 1 831 727,52 zł.  
W ramach  projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: 

 indywidualne szkolenia zawodowe dla 15 osób – 47 951,53 zł. 
 staże zawodowe dla 70 osób – 410 477,10 zł. 
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób – 768 212,35 zł. 
 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 31 osób (w tym uzupełnienia) – 560 000,00 zł. 

W związku z uczestnictwem w projekcie, 40 osób założyło własną działalność gospodarczą , a 101 osób podjęło 
zatrudnienie , tym  80 osób na podstawie umowy o pracę i  21 osób na podstawie umowy cywilnoprawnej . 
 
Uchwała Nr III/25/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy 
w powiecie mińskim (III) w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 
W wykonaniu uchwały Zarząd Powiatu Mińskiego udzielił upoważnienia : 

 Pani Grażynie Borowiec - dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim  do podpisania 
wniosku, umowy i realizacji projektu  (  uchwała Nr 30/18 z dnia  28 grudnia 2018 r. ) 

 Pani Ewie Piotrkowicz – zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do realizacji projektu ( uchwała      
Nr 31/18  dnia 28 grudnia 2018 r. )  

 
Realizacja projektu „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 rozpoczyna się          
od dnia 1 stycznia 2019 r.  
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14. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

 

Uchwała Nr XXVIII/345/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w 

Mińsku Mazowieckim 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 poz. 4748 oraz 

przekazana do wykonania dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

Uchwała Nr XXVIII/346/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim 

Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę Nr XXVIII/346/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 
Powodem rozpoczęcia procedury konkursowej było złożenie przez dyrektora SPZOZ Artura Więckowskiego 
wniosku o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 9 kwietnia 2018 r.  
Stosownie do art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) 
w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, a takim jest  SPZOZ , przeprowadza się konkurs na 
stanowisko kierownika.  Procedurę konkursową określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. 
w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym ( Dz. 
U. z 2018 r. poz. 393). Powołana przez Radę Powiatu Komisja Konkursowa opracowała projekt ogłoszenia o 
konkursie, a Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą Nr 752/18 z dnia 21 maja 2018 r. ogłosił konkurs na stanowisko 
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.  W toku dalszego 
postępowania Komisja rozpatrzyła zgłoszone kandydatury oraz wybrała kandydata na stanowisko objęte 
konkursem. Kandydatem na stanowisko dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim został Pan Mariusz  Martyniak. 
Zarząd Powiatu Mińskiego podjął uchwałę nr 775/18 z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim . Pan Mariusz Martyniak został 
zatrudniony od dnia 11 lipca 2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia 10 lipca 2024 r.  
 
Uchwała Nr XXVII/329/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania 

Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim 

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z 

późn. zm.)  do kompetencji Rady Powiatu należy powoływanie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

W związku upływem kadencji Rady Społecznej Rada Powiatu powołała nowy skład Rady Społecznej na    

czteroletnią kadencję trwającą od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 6 lutego 2022 r.  
 

Uchwała Nr III/12/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Mińsku Mazowieckim 

Powyższą uchwałą dokonano zmian w składzie Rady Społecznej przy SPZOZ wyznaczając na Przewodniczącego 

Rady Wicestarostę Witolda Kikolskiego oraz powołując nowych członków Rady : Alicję Cichoń, Katarzynę 

Goździewską i Piotra Pustołę.  

 

Uchwała nr XXIX/355/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Mińsku Mazowieckim  

Zarząd Powiatu przekazał uchwałę do wykonania dyrektorowi SPZOZ.  

 

Uchwała Nr III/16/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim  

Uchwała została przekazana do wykonania dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Mińsku Mazowieckim.  
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15. USTALANIE ROZKŁADU GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH  
 

Uchwała Nr XXVII/334/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1460. 
 
Uchwała Nr XVIII/349/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 4750. 
 
Uchwała Nr XXIX/359/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 6676. 
 
Uchwała Nr XXX/370/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 sierpnia 2018 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 2018 r. poz. 8216. 
 
Uchwała Nr XXXI/383/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
mińskiego 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 1066. 
 
Uchwała Nr III/28/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 13053. 
Stosownie do przepisów art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2211 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 (t. j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6676), która  była wielokrotnie  zmieniana.  

W 2018 roku Rada Powiatu podjęła 5 uchwał zmieniających uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego  oraz uchwałą Nr XXIX/359/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. 
ustaliła jej tekst jednolity.  
Zmiany uchwały dotyczyły :  

1) dopisania lub wykreślenia apteki z „Wykazu aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego”, 
na wniosek właścicieli aptek,  

2) ustalenia kwartalnych dyżurów aptek w porze nocnej. 
W wykonaniu uchwały przez Zarząd Powiatu Mińskiego: 

1) przekazano  uchwały do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej powiatu w zakładce „ Dyżury aptek”, 

2) przesłano uchwały do miast i gmin z terenu powiatu mińskiego celem podania do wiadomości 
mieszkańców. 

 
16. WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
 

Uchwała Nr  XXXI/374/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                      

na 2019 rok  

Uchwała będzie realizowana od 1 stycznia 2019 r.  
 

Uchwała Nr III/26/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna 
Wielki Gościniec Litewski” 
Powyższą uchwałą Rada Powiatu wyznaczyła radnego Wojciecha Rastawickiego do reprezentowania powiatu 
mińskiego w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielki Gościniec Litewski”. 
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4. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK  
 
 

Budżet Powiatu na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr XXVI/315/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Mińskiego na 2018 r. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu,  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.  

 

Rada Powiatu podjęła w 2018 r. 6 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Powiatu 21 uchwał.   
 

Wykonanie głównych pozycji budżetu przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

Dochody ogółem, w tym: 148 225 947,61 154 128 612,18 103,98% 

dochody majątkowe 10 822 617,00 12 783 856,61 118,12% 

dochody bieżące 137 403 330,61 141 344 755,57 102,87% 

Wydatki ogółem, w tym: 157 931 370,61 151 454 519,49 95,90% 

wydatki majątkowe 26 715 263,00 24 413 255,76 91,38% 

wydatki bieżące 131 216 107,61 127 041 263,73 96,82% 

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) -9 705 423,00 2 674 092,69   

Przychody ogółem, w tym: 14 755 423,00 12 055 423,31 81,70% 

kredyty 9 000 000,00 6 300 000,00 70,00% 

wolne środki  5 755 423,00 5 755 423,31 100,00% 

Rozchody ogółem, w tym: 5 050 000,00 5 050 000,00 100,00% 

spłaty kredytów 5 050 000,00 5 050 000,00 100,00% 

 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł 8,29%. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 16,12%. 
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniósł 14 303 491,84 zł. 
 
Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział % 

Subwencja ogólna 54 196 448,00 54 553 725,00 100,66% 35,39% 

Udział w PIT i CIT 42 483 755,00 45 235 296,48 106,48% 29,35% 

Dochody własne 21 492 735,00 25 096 413,66 116,77% 16,28% 

Dotacje z budżetu państwa 20 099 208,61 19 718 840,73 98,11% 12,79% 

Dotacje i pomoc finansowa z JST 5 578 606,00 5 360 879,58 96,10% 3,48% 

Środki z UE 2 098 495,00 1 906 626,38 90,86% 1,24% 

Dotacje z innych źródeł 2 276 700,00 2 256 830,35 99,13% 1,46% 

Razem 148 225 947,61 154 128 612,18 103,98% 100,00% 

 

Do przekroczenia planu dochodów przyczyniło się głównie wysokie wykonanie udziału Powiatu w podatku 

dochodowym od osób fizycznych – 44 545 408 zł (plan – 41 883 755 zł) oraz dochody z tytułu sprzedaży 

nieruchomości – 4 800 000 zł (plan – 2 472 441 zł). W 2018r. dokonano sprzedaży 3 działek o powierzchni łącznej 

1.0713 ha po byłym Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mińsku Mazowieckim.  

 

Inne dochody uzyskane z majątku Powiatu wyniosły: 510 906,79 zł z najmu nieruchomości oraz 26 707,32 zł 

ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych. 
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Strukturę realizowanych wydatków przedstawia tabela: 

Wyszczególnienie Plan  Wykonanie %  udział % 

Wydatki bieżące, w tym: 131 216 107,61 127 041 263,73 96,82% 83,88% 

wynagrodzenia i pochodne 81 365 568,22 79 972 908,95 98,29% 52,80% 

dotacje 11 699 573,37 10 863 895,02 92,86% 7,17% 

świadczenia dla osób fizycznych 4 405 532,00 4 297 478,28 97,55% 2,84% 

wydatki na projekty z udziałem środków UE 2 918 992,00 2 409 056,60 82,53% 1,59% 

obsługa długu 464 000,00 385 400,55 83,06% 0,25% 

pozostałe wydatki statutowe 30 362 442,02 29 112 524,33 95,88% 19,22% 

Wydatki majątkowe 26 715 263,00 24 413 255,76 91,38% 16,12% 

Razem 157 931 370,61 151 454 519,49 95,90% 100,00% 

 

Wydatki majątkowe realizowano w następujących obszarach: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział % 

Transport i łączność 15 696 721,00 14 561 266,42 92,77% 59,64% 

Działalność usługowa 379 580,00 272 976,18 71,92% 1,12% 

Administracja publiczna 82 000,00 68 390,54 83,40% 0,28% 

Obrona narodowa 15 473,00 15 473,00 100,00% 0,06% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

130 000,00 130 000,00 100,00% 0,53% 

Oświata i wychowanie 3 284 522,00 2 813 822,99 85,67% 11,53% 

Ochrona zdrowia 6 153 836,00 5 867 957,28 95,35% 24,04% 

Pomoc społeczna 532 494,00 443 074,09 83,21% 1,81% 

Edukacyjna opieka wychowawcza 116 200,00 116 095,26 99,91% 0,48% 

Rodzina 324 437,00 124 200,00 38,28% 0,51% 

Razem 26 715 263,00 24 413 255,76 91,38% 100,00% 

 

 

Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2018r. wynosiło 21 100 000 zł i dotyczyło kredytów bankowych zaciągniętych 

w latach 2013-2018. Zadłużenie stanowiło 13,69% wykonanych dochodów. W trakcie roku wzrosło o 1 250 000 

zł w związku z zaciągnięciem nowego długu w kwocie 6 300 000 zł i spłatą dotychczasowego w kwocie 5 050 000 

zł. Koszty obsługi długu wyniosły 385 400,55 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 20 grudnia 

2017r. podjęła uchwałę nr XXVI/314/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 

2018-2025. Rada Powiatu dokonała w 2018r. 5 zmian tej uchwały w celu zachowania jej spójności z budżetem 

Powiatu. 

 

Prognozowane na koniec 2018r. zadłużenie w kwocie 23 800 000 zł zostało zmniejszone do 21 100 000 zł na 

skutek zaciągnięcia kredytu o 2 700 000 zł niższego od planowanego. Pozwolił na to wyższy od zakładanego 

stopień realizacji dochodów w końcówce roku. Spłata całości posiadanego zadłużenia przewidziana jest do 2025r.  
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         5.   WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU   

 

 

 

LP. 
 

 
NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

 
WYDATKI 

 
1. 

 
Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – I etap 
 

3 820 077,23 zł. 

2. Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala Powiatowego – I etap, 
w tym wyposażenie bloku porodowego przy SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 

1 300 870,18 zł. 
(dotacja z budżetu 

państwa 500 000 zł) 

3. Zakup wyposażenia medycznego do Poradni Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 

311 977,84 zł. 
(dotacja z budżetu 

państwa 180 000 zł) 

4. Przyłączenie obiektów SP ZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o. o. w Mińsku 
Mazowieckim 

435 032,03 zł 

 
5. 

 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – 
Mrozy na odcinku od km 8+520 – 10+500 

3 350 146,58 zł 
(pomoc finansowa 

Województwa  
Mazowieckiego:  

2 010 096 zł, Gminy 
Cegłów: 100 000,00 zł) 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy 
od km 4+327,29 – 5+406,62 

1 347 886,15 zł. 
 

7. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika na ul. Gościnnej w 

Cygance od torów kolejowych do ul. Wybranieckich - droga powiatowa  nr 
2219W   od km 2+990 do km 4+115 

388 987,14 zł 

(pomoc finansowa 
Gminy Dębe Wielkie  

195 000 zł) 

8. Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów – 
Cisie – Żwirówka na odcinku od km 1+000 do km 2+160, II etap 

697 658,71 zł 
(pomoc finansowa 

Gminy Halinów 
348 829,00 zł) 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. – Chrośla – Jędrzejnik – 
Kędzierak od km 9+345 do km 9+905 

882 525,92 zł 
(pomoc finansowa 

Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
 200 000 zł) 

10. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi 
2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy wzdłuż 
ul. A. Mickiewicza w Mrozach od km 15+088 do km 15+288 

12 190,00 zł 
( dokumentacja)  

11. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi 
2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy  ul. Dobrzyckiego w Cegłowie 
od km 11+560 do km 11+857 

24 846,00 zł 
( dokumentacja)  

12. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2206W Dobre – Kąty Borucza – Krawcowizna ul. Polna z 
Dobrem od km 0+000 do km 0+700 

345 147,62 zł 
(pomoc finansowa            

Gminy Dobre 172 574 
zł) 

13. Przebudowa drogi 2231W Latowicz – Dąbrówka – Wężyczyn od km 0+135 
do km 0+542, etap II 

604 994,18 zł 
(pomoc finansowa 

Gminy Latowicz 300 
000 zł) 

14. Przebudowa drogi nr 2250 W Kałuszyn – Przytoka – Jakubów polegająca na 
budowie chodnika w miejscowości  Aleksandrów od km 4+412 do km 4+985 

207 229,90 zł 
(pomoc finansowa 
Gminy Jakubów 

103 615 zł) 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

28 | S t r o n a  
 

15. Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś – Siodło – Kuflew od km 1+925 do km 
3+736,11 polegająca na budowie jednostronnego odwodnienia oraz 
budowie chodnika  od km 3+090 do km 3+436 

400 000 zł 
(pomoc finansowa 

Gminy Siennica 
200 000 zł) 

16. Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2284W pod linią 
kolejową nr 2 Warszawa Centralna – Terespol w Mieście Sulejówek – 
dokumentacja projektowa 

0 

17. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi 
nr 2204 W Halinów – Krzewina – Desno w km 0+530 z dojazdami 
od km 0+440 do km 0+752 

43 665 zł 

18. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2204W Halinów 
– Krzewina – Desno od km 0+009 do km 0+102 

24 700,02 zł 

19. Przebudowa drogi 2204W Halinów – Krzewina – Desno od km 0+752 
do km 1+305,53 II etap 

1 462 455,11 zł 

20. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2224W Stara 
Niedziałka – Mistów – Libertów do rogi (Stanisławów – Mlęcin – Kamionka) 
od km 9+850 do km 10 + 769 

621 284,58 zł 

21. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przejścia pieszo – 
rowerowego pod torami PKP PLK linii 13 Krusze – Pilawa w Mińsku 
Mazowieckim w ciągu ul. K. Sosnkowskiego i A. Chróścielewskiego 

789 512,40 zł 
(pomoc finansowa 

Miasta Mińsk 
Mazowiecki 

  460 000 zł)  

22. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi 
2284W ul. Szosowa w Sulejówku w km 3+365 

82 840 zł 

23. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 
nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby wraz z budową chodnika od km 
2+890 do km 3+850 

26 445 zł 

24. Przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka 
wraz z budową chodnika od km 2+749 do km 2+994,  etap I 

298 492,46 zł 
(pomoc finansowa 
Gminy Stanisławów 

100 000 zł) 

25. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas 
Brzeziński– Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – ( granica 
powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352 

31 490,02 zł 
(pomoc finansowa 

Gminy Halinów 15 745 
zł) 

26. Przebudowa drogi 2239 W Wielgolas – Kamionka od km 0+020 do km 0+955 739 914,69 zł 

27. Przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Witówka w miejscowości  
Porzewnica w ciągu drogi powiatowej nr 2255W Mrozy – Topór – Lipiny w 
km 8+100 wraz z dojazdami 

1 679 206,28 zł 
(dofinansowanie 

z rezerwy subwencji 
ogólnej 873 400 zł) 

28. Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów – 
Mlęcin – Kamionka od km 10+300 do km 11+080 

356 698,57 zł 
(dotacja Województwa 

Mazowieckiego 

165 000zł) 

29. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2206W Dobre – Kąty Borucza – Krawcowizna do km 3+664 
do km 7+638 

59 899,99 zł 

30. Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 5+561 do km 
7+986 

39 999,60 zł 

31. Wykonanie koncepcji na przebudowę drogi nr 2216W Pustelnik – 
Zawiesiuchy – Poświętne od km 3+300 do km 5+390 

24 600 zł 

32. Wykonanie dokumentacji na sygnalizację świetlną w ciągu drogi powiatowej 
nr 2222W ul. Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim 

18 450 zł 

33. Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek na wykonanie parkingu przy stacji 
PKP 

0 

34. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji 

(ASI) 
 

272 976,18 zł 
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35. Zakup systemu do głosowania i rejestracji Rady Powiatu 19 995 zł 

36. Wykonanie projektu i rozwiązania technicznego podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych do budynku Starostwa Powiatowego 
przy ul. Kościuszki 3 

0 

 
37. 

 
Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego 

48 395,54 zł. 

 
38. 

 
Zakup rejestratora rozmów dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim 

15 473 zł 
(dotacja z budżetu 
państwa 15 473 zł) 

39. Dofinansowanie zakupu samochodów patrolowych typu furgon 
w wersji oznakowanej dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim 

130 000 zł 

 
40. 

 
Przystosowanie budynku ZSE do wymogów przeciwpożarowych 

 
216 047,14 zł 

41. Otwarta Strefa Aktywności w ZSE w Mińsku Mazowieckim  
– budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

123 318 zł 
(pomoc finansowa 

Województwa  
Mazowieckiego 83 667 

zł) 

42. Otwarta Strefa Aktywności w ZSA w Mińsku Mazowieckim  
– budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 

3 198 zł 

43. Otwarta Strefa Aktywności w ZS im. M. Skłodowskiej – Curie  
– budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 

3 198 zł 

 
44. 

 
Wykonanie nowego przyłącza wody do Zespołu Szkół Nr 2 

15 310,31 zł 

 
45. 

 
Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci informatycznej ZS Nr 1 

12 962 zł 

46. Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych 

28 290 zł 

47. Wykonanie projektu sieci informatyczno – internetowej niskonapięciowej 
w budynku ZS im. M. Skłodowskiej - Curie 

9 000 zł 

48. Zakup maszyny szorującej do podłóg dla GILO w Mińsku Mazowieckim 18 000 zł 
 

49. Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego ZS Nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim o halę sportową i łącznik wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną 

2 384 499,54 zł 
(dofinansowanie FRKF 

1 540 000 zł) 

50. Dostawa i montaż podnośnika sufitowego do podnoszenia mieszkańców DPS 
w Kątach 

11 500 zł 

51. Wykonanie centrali sygnalizacji pożarowej w budynku E DPS św. Józefa 
w Mieni 

17 733,89 zł 

 
52. 

 
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w DPS św. Józefa w Mieni 

0 

 
53. 

 
Zakup pralnicy dla DPS św. Józefa w Mieni 

 
52 890 zł 

 
54. 

 
Zakup 2 kotłów warzelnych do kuchni DPS Jedlina w Mieni 

 
22 878 zł 

 
55. 

 
Zakup urządzenia do magnetoterapii dla DPS Jedlina w Mieni 

 
11 169 zł 

 
56. 

 
Adaptacja pomieszczeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach 

250 000 zł 
(dotacja z budżetu 

państwa 250 000 zł.) 

57. Zakup mikrobusa dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. 
Kościelnej w Mińsku Mazowieckim 

76 903,20 zł 
(dotacja z PFRON ) 

 
58. 

 
Dostosowanie budynku internatu ZSE do wymogów przeciwpożarowych 

116 095,26 zł 

 
59. 

 
Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim  przy ul. Budowlanej 

0 

 
60. 

 
Modernizacja dojścia ewakuacyjnego w Domu Dziecka w Falbogach 

64 200 zł 

 
61. 

Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka  w Falbogach 
 

60 000 zł 
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     6.   INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATOWEGO 

 

 

Wartość mienia powiatowego na dzień 31.12.2018 roku, według wartości księgowej netto, opiewała na kwotę 

343 968 031,03 zł, z tego :  

 

 grunty – 195 138 593,52 zł,  

 budynki i lokale 42 818 225,61 zł,  

 obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 103 827 468,94 zł,  

 maszyny i urządzenia techniczne – 1 503 309,09 zł, 

 środki  transportu – 498 503,52 zł, 

 pozostałe środki trwałe – 181 930,35 zł.  

 

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 54,0762 ha, obejmujących 

58 działek o wartości 11 418 170,27 zł, zajmowanych w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. 

Powierzchnia jest mniejsza od stanu na dzień 31.12.2017 r. o 1,0713 ha. Wynika to ze sprzedaży 3 działek po 

byłym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stankowizna 

i w miejscowości Gliniak.  

 

Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność powiatu mińskiego obejmowały  

2 011 działek o łącznej powierzchni 574,2287 ha i wartości 183 720 423,25 zł.  

 

W 2018r. nastąpiło zwiększenie ilości takich działek ogółem o 78 sztuk, a powierzchni o 15,5903ha.  

 

Wartość księgowa wzrosła o 1 573 451,55 zł. Zmiany wynikały z decyzji Wojewody względem nieruchomości              

o nieuregulowanym stanie prawnym lub będących wcześniej własnością Skarbu Państwa.  

 

Z rejestru wykreślono 21 działek, w tym 18 o powierzchni łącznej 3,1358 ha przekazano Miastu Mińsk Mazowiecki. 

a dla 3 o powierzchni łącznej  łącznej 0,3853 ha skorygowano stan prawny. 

  

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2018 r. wyniosły: 

 

  z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 510 906,79 zł, 

  z tytułu sprzedaży nieruchomości (działki 2887 i 2889 w Mińsku Mazowieckim  i nr 244/1 w Gliniaku                      

o powierzchni łącznej 1.0713 ha) - 4 800 000,00 zł, 

  z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 26 707,32 zł. 
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7. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU W 2018 ROKU 

 

 

 

7.1   EDUKACJA PUBLICZNA  
 

 

Zadania z zakresu edukacji publicznej, realizowane przez powiat, wynikają przepisów prawa: ustawy z dnia 

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

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

Do najważniejszych zadań powiatu 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 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,  

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

lub placówki, 

 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 działa 10 powiatowych jednostek oświatowych: 6 zespołów szkół ponadpodstawowych,  

zespół szkół specjalnych, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz 2 poradnie psychologiczno                     

– pedagogiczne. 

 

W  zespołach szkół funkcjonują: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne,  

gimnazjum, 4 licea ogólnokształcące, liceum plastyczne, 5 technikum, 4 branżowe szkoły I stopnia (które powstały 

w wyniku przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych), branżowa szkoła I stopnia specjalna, (powstała 

w wyniku przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej), szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 

oraz szkoły dla dorosłych w tym: szkoła podstawowa (powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum 

dla dorosłych), liceum ogólnokształcące i szkoła policealna.  

 

W szkołach prowadzonych przez powiat miński młodzież ma szeroki wybór zawodów i kierunków  kształcenia, 

w jakich może kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum, a od przyszłego roku szkolnego po ukończeniu 

szkoły podstawowej. 

 

 W roku szkolnym 2018/2019 młodzież kształci się w 26 zawodach w technikum oraz w 20 zawodach w branżowej 

szkole I stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej.  
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Najbardziej popularny kierunek kształcenia w technikum, zarówno w roku szkolnym 2017/2018, jak i 2018/2019 

to technik informatyk. Z roku na rok wzrasta liczba kandydatów na ten kierunek kształcenia. Duża liczba uczniów 

kształci się również w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista.  Na poziomie 

branżowej szkoły I stopnia /zasadniczej szkoły zawodowej, w ostatnich latach najwięcej uczniów kształciło się 

w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Kolejne najbardziej popularne zawody to kucharz, fryzjer 

oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

Technik informatyk
16%

Technik ekonomista
6%

Technik żywienia i 
usług gastronom.

6%

Technik logistyk
6%

Technik organizacji 
reklamy

6%Technik 
budownictwa

6%

Technik pojazdów 
samochodowych

5%

Technik hotelarstwa
6%

pozostałe
43%

Główne kierunki kształcenia w technikum w roku szkolnym 
2018/2019
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Główne kierunki kształcenia  w technikum w roku szkolnym 
2017/2018
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W 2018 r. w szkołach powiatowych została zwiększona oferta kierunków i zawodów, w jakich mogą kształcić się 

uczniowie. W ofercie edukacyjnej uwzględniono nowe zawody: 

 technik automatyk sterowania ruchem kolejowym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku Mazowieckim (od 2018/2019) na podstawie uchwały Nr 711/18 Zarządu Powiatu 

Mińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia zawodu w Technikum w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, 

 technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik przemysłu mody, technik robót wykończeniowych 

w budownictwie w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (od 2018/2019) 

na podstawie  uchwały Nr 710/18 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uzgodnienia 

zawodu w Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.  

 

mechanik pojazdów samochodowych 33%

kucharz 17%

Fryzjer
11%

monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie 10%

Stolarz
6%

Elektromechanik 
pojazdów 

samochodowych
4%

pozostałe
14%

monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych 5%

Główne zawody w branżowej szkole I stopnia z oddziałami 
zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2017/2018
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W ostatnich latach szkolnych spada liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat miński. W przeciągu  

jednego roku szkolnego liczba uczniów spadła o 100. Na zmniejszającą się liczbę uczniów duży wpływ 

ma demografia. Jednakże w ciągu tego roku spadek ogólnej liczby uczniów spowodowany był faktem wygaszania 

gimnazjum w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.  

W poniższej tabeli zaprezentowano liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na przestrzeni w dwóch 

lat szkolnych. 

 

Od wielu lat, między innymi dzięki nakładom finansowym na wyposażenie i infrastrukturę szkolnictwa 

zawodowego, dużym zainteresowaniem młodzieży po ukończeniu gimnazjum cieszą się technika. Uczniowie ci rok 

rocznie stanowią prawie 50% wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Miński.  

 

Liczba uczniów w szkołach Powiatu Mińskiego w podziale na typy 

 

 

 

Jednym z działań promujących szkolnictwo w powiecie mińskim jest organizowana corocznie Powiatowa Giełda 

Szkół Ponadgimnazjalnych, podczas której młodzież ma możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną każdej 

ze szkół ponadgimnazjalnych. W 2018 r. Giełda odbyła się w dniu 24 kwietnia w Zespole Szkół Nr 1 im. K. 

Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. 

 

 

NAZWA SZKOŁY 

Liczba uczniów  

w 2017/2018 

Liczba uczniów  

w 2018/2019 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej 

680 589 

Zespół Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego 878 882 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy  

746 742 

Zespół Szkół Ekonomicznych 785 796 

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie 579 568 

Zespół Szkół Agrotechnicznych  466 472 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej  165 168 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 322 330 

RAZEM 4621 4547 

34,90

49,34%

13,65%

2,11%

2018/2019

liceum ogólnokształcące

technikum

branzowa szkoła I
stopnia/zsz

liceum plastyczne

35,92%

48,25%

13,68%

2,15%

2017/2018

liceum
ogólnokształcące

technikum

branzowa szkoła I
stopnia/zsz

liceum plastyczne
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Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych – 25.04.2018 roku 

 

Najlepszym uczniom szkół, prowadzonych przez powiat miński, przyznawane są Stypendia Starosty. 

Na rok szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019  przyznano po 14 Stypendiów Starosty za wysokie wyniki w nauce na 

okres 10 miesięcy w wysokości 300 zł miesięcznie (uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr: 830/18 z dnia 

15 października 2018 i Nr 645/17 z dnia 9 października 2017 r.). 

 
Uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty za wysokie wyniki w nauce – 2018 rok 

 

Powiat miński wyróżnia również uczniów odnoszących znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach. Zarząd 

Powiatu Mińskiego w 2018 r. ufundował nagrodę w postaci drukarki dla ucznia liceum ogólnokształcącego 

z Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim za uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady Literatury 

Języka Polskiego oraz nagrodę w postaci tabletu graficznego dla ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych 

za uzyskanie tytułu laureata Olimpiady Artystycznej w sekcji Historia sztuki. W poprzednich latach  zostały także 

ufundowane nagrody rzeczowe dla uczniów z zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego 

w Mińsku Mazowieckim - finalistów  Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.   
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Uczniowie w szkołach powiatowych mają zapewniony dostęp do nauki religii rożnych wyznań. Zarząd Powiatu 

Mińskiego w dniu 9 kwietnia 2018 r podjął uchwałę w sprawie zorganizowania nauki religii wyznania Kościoła 

Starokatolickiego Mariawitów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat mińsku 

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach 

i szkołach,  jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających 

zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem 

lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie 

katechetycznym.  Wobec powyższego w roku szkolnym 2018/2019 zorganizowano naukę religii wyznania Kościoła 

Starokatolickiego Mariawitów dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych w punkcie 

katechetycznym przy Kościele Starokatolickim Mariawitów w Mińsku Mazowieckim przy ul. Traugutta 17. Nauka 

religii odbywa się w 4 grupach (dla 52 uczniów) w łącznym wymiarze 8 godzin tygodniowo. W tym celu został 

zatrudniony nauczyciel religii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Podobne rozwiązanie 

przyjęto na rok szkolny 2017/2018 dla niespełna 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (uchwała Nr 550/17 

Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zorganizowania nauki religii wyznania Kościoła 

Starokatolickiego Mariawitów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Miński 

w pozaszkolnym punkcie katechetycznym). 

 

Jeżeli dziecko mieszkające na terenie powiatu mińskiego posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

Starosta  na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia 

uwzględniając rodzaj niepełnosprawności wydając skierowanie do odpowiedniej szkoły/placówki. W 2018 r. 

wydano 74 skierowań do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, w którym funkcjonuje 

przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespoły rewalidacyjno – 

wychowawcze. Starosta kieruje również dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem społecznym, na wniosek 

rodziców i opiekunów prawnych do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz na mocy postanowień Sądu 

Rejonowego w Mińsku Mazowieckim  do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. W 2018 r. wydano 37  

skierowania do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.  

 

Szkołami i placówkami oświatowymi kierują dyrektorzy wyłonieni w drodze konkursów. Informacja o zmianach 

w tym zakresie zawarta jest w sprawozdaniu z działalności Zarządu Powiatu.  

 

Zadaniem powiatu jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe jest również prowadzenie postępowań 

egzaminacyjnych w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W 2018 r. Zarząd 

Powiatu Mińskiego podjął 11 uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Przeprowadzono 11 postępowań egzaminacyjnych, w wyniku 

których wydano 11 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  

 

 

 

 

 

 

Wręczenie aktów stopnia 

awansu zawodowego 

nauczyciela 

mianowanego  

– 2018 rok 
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Zarówno w roku szkolnym 2017/2018 jak i w 2018/2019 zdecydowaną większość nauczycieli zatrudnionych 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych stanowią nauczyciele o najwyższym stopniu awansu zawodowego, 

których liczba z roku na rok wzrasta. 

 

Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego  

 

 
 

 
 

Zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły co roku wyodrębnia się środki 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego 

w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

W 2018 r. Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą Nr 707/18 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. przydzielił jednostkom środki finansowe 

w wysokości 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli, natomiast w przypadku, gdy dyrektor wnioskował o niższą 

kwotę niż 1%, przyznano kwotę wnioskowaną. Wyjątek stanowiły poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 

którym przyznano środki finansowe w wysokości wyższej niż 1 % odpisu od wynagrodzeń, zgodnie 

z przedłożonymi wnioskami. Ponadto zwiększono, w stosunku do roku poprzedniego, maksymalny procent 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia z 50% na 75%  

poniesionych  kosztów. Z przydzielonych środków dofinansowaniem były objęte w szczególności: studia 

magisterskie jako druga specjalność, studia podyplomowe nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego 

przedmiotu lub zajęć specjalistycznych, studia doktoranckie, kursy kwalifikacyjne, organizacja i prowadzenie 

wspomagania szkół i placówek (szkolenia, seminaria, konferencje dla nauczycieli, kadry kierowniczej i rad 

pedagogicznych), a także dofinansowanie kosztów podróży służbowych na różne formy doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizacji doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli. W 2018 roku wyodrębniono na ten cel w budżecie powiatu środki finansowe 

w wysokości 282 724 zł. 

 

bez stopnia 1%

stażyści 2%

kontraktowi 15%

mianowani 20%

dyplomowani 62 %

2018/2019

bez stopnia; 1%

stażyści 1%

kontraktowi 17%

mianowani 19%

dyplomowani; 62%

2017/2018
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Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co roku organ prowadzący szkołę 

zobowiązany jest przeprowadzić analizę wydatków, poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 

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.  

 

W powiecie mińskim w 2018 r. osiągnięto poziom średnich wynagrodzeń na wszystkich stopniach awansu 

zawodowego nauczycieli.  Kwota nadpłaty w stosunku do minimalnych wydatków, jakie powinny być poniesione 

na wynagrodzenie, wyniosła łącznie w 2018 r. ponad 2,5 miliona złotych.  

 

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 2018 r. oddano 

do użytku halę sportową przy Zespole Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. 

 

Powiat miński co roku pozyskuje środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej z przeznaczeniem m.in. 

na doposażenie pomieszczeń szkolnych w pomoce dydaktyczne, jak również na odprawy dla zwalnianych 

nauczycieli. W 2018 r. uzyskano dofinansowanie na doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo 

wybudowanych obiektów oświatowych oraz pomieszczeń zaadaptowanych do nauki w wysokości 100 000,00 zł,  

na doposażenie pomieszczeń do nauki w szkołach, rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w wysokości 

30 000,00 zł, na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczych dla szkoły podstawowej w wysokości  6800 zł. oraz 7 852,00 zł z tytułu odpraw dla 

zwalnianych nauczycieli. 

 

Środki unijne pozwoliły w znaczący sposób uatrakcyjnić szkolnictwo zawodowe, do którego w głównej mierze 

skierowane były realizowane w szkołach projekty. Dzięki nim uczniowie mieli możliwość uczestniczenia 

w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, odbyć kursy i szkolenia, a szkoły unowocześnić swoją bazę dydaktyczną. 

Przykładowo, dzięki realizacji projektu „Inwestycje w przyszłość”, dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych zakupiono 

wyposażenie pracowni dla 3 zawodów:  technik architektury krajobrazu, kelner oraz technik żywienia i usług 

gastronomicznych. Ponadto organizowane są staże zawodowe u pracodawców jak również dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne. Poniżej w tabeli zaprezentowano zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych 

realizowanych w 2018 r.  

 

Nazwa projektu Podmiot realizujący 
projekt 

Uzyskana kwota 
dofinansowania 

Wkład własny 
Powiatu 

Termin 
realizacji 

Czas start! – wsparcie 
rozwoju kompetencji 
kluczowych uczniów GiLO im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim 

Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej 
Projekt w partnerstwie 

 z firmą CERTES Sp. z o.o  
w Warszawie 

370 882 zł 5% wartości 
projektu tj. 
19 520,11 zł 

Wkład własny 
niepieniężny 

 
01.08.2016 
-30.06.2018 

„Inwestycja w przyszłość” Zespół Szkół 
Agrotechnicznych  

Projekt w partnerstwie  
z firmą SYNTEA S.A. 

 z Lublina 

 
 

315 400,00 zł 

 
10% wkładu 

własnego 
27 000 

(niepieniężny) 

 
01.09.2017 
-31.08.2019 

Umiejętności, kwalifikacje 
i praca 

Zespół Szkół 
Agrotechnicznych oraz 

Zespół Szkół im. M. 
Skłodowskiej-Curie  

Projekt w partnerstwie 
 z firmą SYNTEA S.A. 

Dla ZSA: 
537 130,00 
Dla ZS MSC: 
584 910,00 

 
Wkład własny 
niepieniężny 

 
01.06.2018 
-31.08.2020 
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W związku z rozpoczęciem w 2018 r. projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca”, a także w związku ze zmianą 

na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim, Zarząd Powiatu Mińskiego 

udzielił stosownych upoważnień do realizacji projektów dyrektorom szkół.  

 

W 2018 r. została podpisana umowa na  realizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale 

Agencji Rozwoju Mazowsza S.A 5-letniego projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. 

W ramach projektu wsparciem zostały objęte szkoły zawodowe (technika i branżowe szkoły I stopnia) 

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Projekt zakłada  realizację 6 zadań: „Praktyki zawodowe 

lub staże zawodowe” (dla 850 uczniów), „Szkolenia zawodowe dla uczniów” (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 jaką powiat miński otrzyma 

to 6 milionów 300 tysięcy złotych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste podpisanie umowy na realizacje projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.  

 

Jednostki oświatowe skutecznie aplikują o środki zewnętrzne w ramach Programu ERASMUS+, dzięki któremu 

realizowana jest wymiana zagraniczna uczniów i nauczycieli. Poniżej zaprezentowano zestawienie projektów 

realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, w ramach Programu ERASMUS+ w 2018 r.  

 

LP. NAZWA PROJEKTU SZKOŁA/ PLACÓWKA 

SKŁADAJĄCA 
OKRES 

REALIZACJI 
WARTOŚĆ PROJEKTU 

 
1. 

 
„Otwarci na doświadczenia” 

 

 
Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

 
01.09.2017-
31.12.2018 

 
109 632,00 euro 

 
2. 

 
„Atrakcyjność absolwenta polskiej 
szkoły zawodowej na europejskim 

rynku pracy” 

Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy 

 
01.09.2017-
31.11.2018 

 
135 740,00 euro 

 
3. 

 
„Europa dla każdego” 

Zespół Szkół Nr 1 
im. K. Wielkiego 

 
01.08.2017-
31.12.2018 

 
103 695,00 euro 

 
4. 

„Wszystkie kolory kreatywności 
 dla przyszłości uczniów” 

Zespół Szkół Specjalnych  
w Ignacowie 

01.09.2017-
01.09.2019 

86 290,00 euro w tym 
21 800,00 euro 
dofinansowanie  

dla szkoły 

 
5. 

„Wymiana doświadczeń 
zawodowych uczniów i kadry 
 na europejskim rynku pracy” 

Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy 

 
01.12.2018- 
30.11.2019 

 
156 000,00 euro 

 
6. 

 
„Mobilność kluczem do kariery” 

Zespół Szkół 
Agrotechnicznych 

 

 
01.09.2018 -
31.12.2020 

 
150 000,00 euro 
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Przykładowo, uczniowie Zespołu  Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim dzięki realizowanemu projektowi 

„Otwarci na doświadczenia”, mieli możliwość odbycia czterotygodniowych praktyk zagranicznych w Hiszpanii, 

na Malcie oraz we Włoszech. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projekt „Otwarci na doświadczenia” – Zespół Szkół Ekonomicznych 

 

Pod koniec 2018 r. Rada Powiatu Mińskiego wyraziła zgodę na złożenie kolejnych 9 wniosków na łączną kwotę 

ponad 5 milionów złotych: 

 6 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Erasmus+ (ZS MSC, ZSA, ZS nr1, ZSE, 

ZSZ nr2, CKZiU), 

 3 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( ZSZ nr2, 

i dwa ZS nr 1 , w tym jeden w partnerstwie). 

 

Szkoły i placówki oświatowe podejmują wiele działań mających na celu uatrakcyjnienie szkolnictwa, czego efektem 

są realizowane  projekty, zawierane porozumienia, umowy z różnymi instytucjami, przedsiębiorcami, jak i szkołami 

wyższymi. 

 

W ramach organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, realizujących kształcenie 

zawodowe w 2018 r. Zarząd Powiatu Mińskiego zawarł 23 porozumienia z innymi samorządami województwa 

mazowieckiego: Miastem Siedlce, Powiatem Węgrowskim, Powiatem Wołomińskim oraz Powiatem Żuromińskim. 

  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku została wskazana jako wiodący ośrodek koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie mińskim w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 

„Za życiem”. Z tego tytułu Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże powiatowi  w latach 2017 – 2021 

na realizację zadania dotację w łącznej wysokości 1 135 800 zł. W 2018 r. zrealizowano 1092 godzin 

terapeutycznych dla 52 dzieci.  

 

W dniu 1 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wojskowym 

Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A., a Powiatem Mińskim. Współpraca ma na celu 

podniesienie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 

im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, a także lepszego ich przygotowania do wymagań 

współczesnego rynku pracy. W ramach ścisłej współpracy nastąpi organizacja staży, praktyk i zajęć praktycznych 

odbywanych przez uczniów ZSZ Nr 2 w WCBK-T.  

 

W  dniu 9 lipca 2018 r. podpisany został list intencyjny o współpracy Powiatu Mińskiego i Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim z firmami Iveco Poland oraz Timex 

S.A.  Celem współpracy jest podniesienie poziomu wiedzy technicznej i kluczowych kompetencji absolwentów 

szkoły, a także ich lepszego przygotowania do wymagań współczesnego rynku pracy. Wspólne działania mają 

obejmować odbywanie praktyk, zajęć praktycznych  i staży dla uczniów oraz  możliwość zatrudnienia 
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w renomowanych na rynku krajowym i międzynarodowym instytucjach IVECO i TIMEX S.A., współorganizowanie 

konkursów propagujących wiedzę techniczną, partycypowanie pracodawcy w unowocześnianiu bazy dydaktycznej 

szkoły poprzez przekazywanie sprzętu i urządzeń stanowiących pomoce dydaktyczne w szkole, realizację 

wspólnych projektów zawodowych, współpracę z nauczycielami w realizacji programów nauczania i wspólnych 

zajęć dydaktycznych. Młodzież będzie miała możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień, podczas 

specjalistycznych szkoleń. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z firmami Iveco Poland oraz Timex S.A 

 

W dniu 7 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim zorganizowana została 

przez  Powiat Miński i Kuratorium Oświaty w Warszawie konferencja ,,Rola pracodawcy w kształceniu 

zawodowym”. Spotkanie miało na celu podkreślenie ważnej roli pracodawców w kształceniu zawodowym 

oraz wypracowanie wspólnego stanowiska, dotyczącego podniesienia jakości i atrakcyjności szkolnictwa 

zawodowego. Pracodawcy przedstawili swoje oczekiwania wobec kształcenia uczniów szkół zawodowych i złożyli 

propozycję zmian jakie należałoby wprowadzić do programów kształcenia w poszczególnych zawodach. 

  

Powiat miński wykonuje również zadania w zakresie oświaty niepublicznej. Starosta Miński, dokonując wpisu 

do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydaje stosowne zaświadczenie, wydaje także decyzje o nadaniu 

bądź odmowie nadania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych oraz decyzje o wykreśleniu 

z ewidencji. Do zadań Starosty należy również wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej, prowadzonej 

przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego.  

 

W roku szkolnym 2017/2018 w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Mińskiego 

widniały 32 podmioty niepubliczne oraz 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną jednostkę niż jednostka 

samorządowa. W 2018 r. Starosta wydał łącznie 7 decyzji o wykreśleniu  z ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych: 

 z uwagi na zaprzestanie działalności oświatowej przez okres dłuższy niż 3 miesiące wykreślono: 

Niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego Euro - School Szkoła Języków Obcych Sp. z o.o., 

Niepubliczną placówkę oświatowo - wychowawczą Euro - School Szkoła Języków Obcych Sp. z o.o., 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym, Policealną Szkołę Zawodową 

dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym, 

 z uwagi na niepodjęcie działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu z ewidencji wykreślono: 

Policealną Szkołę Zawodową ,,Wiedza.pl”, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Wiedza.pl”, I Liceum 

Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim. 

 

W związku z powyższym na koniec roku 2018 do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Starosty Mińskiego 

wpisanych było 25 niepublicznych jednostek oświatowych oraz 1 szkoła publiczna. 
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Od 1 stycznia 2018 roku w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nastąpiły 

zmiany w zakresie dotowania szkół i placówek niepublicznych i szkół publicznych. Dotacje dla niepublicznych szkół 

o uprawnieniach szkół publicznych były przekazywane w wysokości przewidzianej w części oświatowej subwencji 

ogólnej otrzymanej przez Powiat Miński. W  2018 r. Powiat Miński przekazał dotację dla 15 oświatowych jednostek 

niepublicznych oraz na 1 szkołę publiczną. 

 

W tabeli poniżej zaprezentowano wysokość środków przekazanych poszczególnym szkołom/placówkom 

oświatowym w 2018 r. 

 

Kwoty dotacji udzielone szkołom i placówkom niepublicznym w 2018 r. 

 

Nazwa szkoły/placówki 

Roczna kwota dotacji 

przekazana przez Powiat Miński 

w 2018 r. 

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego  

w Mińsku Mazowieckim (publiczne) 

592 541,96 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie  1 801 414,60 

Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna ,,Otwartych Serc”  

w Sulejówku 

1 129 949,30 

Społeczne Gimnazjum Specjalne „Otwartych Serc”  w Sulejówku 41 887,00 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 

Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie  

709 760,88 

Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 

Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie 

195 172,00 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych 

Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej”  

w Nowym Zglechowie 

151 286,51 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska  

w Sulejówku 

114 882,45 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju 

 w Mińsku Mazowieckim 

352 988,65 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim 181 718,43 

Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Mińsku Mazowieckim 299 561,26 

Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku 73 447,74 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Podcierniu z klasami dotychczasowego gimnazjum 

484 735,28 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu 1 900 263,79 

Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży 245 149,47 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fontanna  

w Sulejówku 

25 782,20 

RAZEM 
 

8 300 541,52 zł 

 

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.  
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7.2  PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA  

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w 2018 roku świadczył usługi z zakresu 

lecznictwa szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz  badań diagnostycznych. 

 

Zakres świadczeń 

 

I. Lecznictwo szpitalne 

Liczba łóżek w oddziałach szpitalnych – 225 

Liczba hospitalizacji – 8 695 

Szpitalny Oddział Ratunkowy – 18 661 porad 

Liczba porodów – 922 

Liczba zgonów – 523 

Liczba zabiegów operacyjnych: 

- oddział chirurgii ogólnej 871 

- oddział położniczo-ginekologiczny 660 

 

II.  Podstawowa Opieka Zdrowotna 

 Liczba złożonych deklaracji:  

- lekarz POZ – 24 240 

- pielęgniarka POZ – 24 114 

- położna POZ – 10 790 

Liczba udzielonych porad – 86 780 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  

– 19 573 porad ambulatoryjnych,  

- 475 wyjazdów do zachorowań (obejmuje porady lekarskie i pielęgniarskie). 

 

III. Leczenie stomatologiczne 

Ilość udzielonych porad:  

- Poradnia stomatologiczna Mińsk Mazowiecki – 14 115 

- GOZ Poświętne – 1 389 

 

IV. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

 

Lp. Nazwa poradni Liczba porad 

1. Poradnia diabetologiczna 2129 

2. Poradnia kardiologiczna 5361 

3. Poradnia reumatologiczna 4598 

4. Poradnia dermatologiczna 9060 

5. Poradnia gruźlicy i chorób płuc 2855 

6. Poradnia neurologiczna 5204 

7. Poradnia położniczo-ginekologiczna przychodnia 5098 

8. Poradnia neonatologiczna 1705 

9. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 8185 

10. Poradnia chirurgii ogólnej 17865 

11. Poradnia urologiczna 4398 
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12. Poradnia laryngologiczna 3293 

13. Poradnia okulistyczna 5542 

14. Poradnia zdrowia psychicznego 3777 

15. Poradnia terapii uzależnień od alkoholu 1892 

16. Poradnia terapii uzależnień  od substancji psych. 246 

17. Poradnia endokrynologiczna 3331 

18. Poradnia położniczo-ginekologiczna szpital 3817 

Razem 88 356 

 

V. Rehabilitacja lecznicza 

Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych – 86 091 

 

VI. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – kosztochłonne 

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia – 960 badań 

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia – 410 badań 

Badania tomografii komputerowej – 2 708 badań 

 

VII. Badania diagnostyczne 

 

RTG 34 738 

TK 12 608 

USG 16 676 

MAMMOGRAFIA 550 

RTG ZĘBÓW 1 075 

SPIROMETRIA 758 

HOLTER 1 066 

PRÓBY WYSIŁKOWE 618 

EKG 5 562 

EEG 450 

AUDIOMETRIA 1 619 

LABORATORIUM  481 117 

 

VIII. Zatrudnienie w SPZOZ  

 

Na dzień 31.12.2018 r. zatrudnienie wyniosło 660 osób, w tym 532 osób na umowę o pracę, 128 osób na umowy 

cywilnoprawne. 
 

Wyszczególnienie 

Przeciętna liczba zatrudnionych 

w  roku obrotowym z tytułu 

umowy o pracę 

Przeciętna liczba 

zatrudnionych  

w poprzednim 

roku obrotowym ogółem 
w tym: 

kobiety mężczyźni 

1 2 3 4 5 

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę ogółem  532 442 90 545 

      w tym: 

     Lekarze 59 30 29 64 

     Lekarze stomatolodzy 4 4 - 5 

     Inny z wyższym 42 40 2 39 

     Pielęgniarki + ratownicy medyczni 205 190 15 207 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

45 | S t r o n a  
 

     Położne 35 35 - 36 

     Technicy medyczni 47 46 1 50 

     Pozostały personel medyczny 55 53 2 54 

     Personel administracji, ekonomiczny  

     i techniczny 49 34 15 51 

     Pracownicy gospodarczy i obsługi oraz niższy 36 10 26 39 

 

IX. Najważniejsze inwestycje budowlano – montażowych oraz zakupy inwestycyjne w 2018 roku 

 

Blok porodowy z wyposażeniem 
 

Nowo oddane sale porodowe wraz z wyposażeniem 
 
 

 

 modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - I etap. Kwota dofinansowania  z dotacji 

budżetu powiatu – 4.587.045,60 zł, wartość całego zadania 4.687.088,92 zł, 

 wyposażenie pomieszczeń po modernizacji Szpitala Powiatowego –I etap, w tym: wyposażenie bloku 

porodowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

Kwota dofinansowania z dotacji budżetu powiatu: 471.101,56 zł, wartość całego zadania: 480.470,74 zł,    

 zakup wyposażenia medycznego do Poradni Specjalistycznych Przychodni Lekarskiej Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.  Kwota dofinansowania z dotacji budżetu 

powiatu – 311.977,84 zł, wartość całego zadania 339.898,68 zł,  

 Przyłączenie obiektów SPZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Sp. o.o. w Mińsku Mazowieckim. Kwota 

dofinansowania z dotacji budżetu powiatu –435.032,03 zł,  wartość całego zadania 460.978,76 zł.                   

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej „Przyłączenie obiektów SPZOZ do sieci 

ciepłowniczej PEC” do poszczególnych obiektów tj. budynku pogotowia, budynków magazynowych (3 szt.), 

budynku biurowo-mieszkalnego, budynku oddziału wewnętrznego, budynku pawilonu i budynku 

bakteriologii; opłatę przyłączeniową, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, zakup, dostawę 

i montaż węzłów ciepłowniczych oraz nadzór inwestorski. 
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Wyposażenie poradni położniczo-ginekologicznej 
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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 i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.  

 

Obszary działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim  

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna składa się z 7 psychologów. Oferta Poradni obejmuje psychoedukację, 

poradnictwo i wsparcie psychologiczne, pomoc w kryzysie i towarzyszenie w żałobie, realizowane na spotkaniach 

indywidualnych, małżeńskich, partnerskich, rodzinnych i grupowych. Czas oczekiwania na wizytę wynosi od kilku 

dni do około miesiąca. W sprawach pilnych, wymagających niezwłocznej interwencji konsultacje odbywały się 

tego samego dnia lub w ciągu 1-2 dni od zgłoszenia.  

 

Łączna liczba klientów, którzy skorzystali z opieki psychologicznej wyniosła w 2018 roku 678 osoby, w tym  

członków rodzin zastępczych. Grupa osób, korzystających z terapii rodzinnej lub małżeńskiej/partnerskiej, liczyła 

104 osób. 

 

W 2018 roku odbywały się zajęcia grupowe dla par i małżeństw (10 spotkań po 2 godziny), z których skorzystało 

5 par. Ponadto przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla opiekunów zastępczych pt. „Słowa ranią, czyli jak unikać 

krzyku, kpin i obrażania dziecka”, które były przeprowadzone w dwóch grupach - dla rodzin spokrewnionych oraz 

rodzin niezawodowych i zawodowych. 

 

Oprócz wymienionych wyżej form pomocy, psychologowie Poradni byli zaangażowani w kwalifikowanie osób 

do uczestniczenia w szkoleniu programem PRIDE, mającym na celu przygotowanie do pełnienia opieki zastępczej 

oraz w badanie i opiniowanie kandydatów na opiekunów zastępczych, którzy ukończyli to szkolenie. Zajmowali 

się diagnozowaniem rodzin zastępczych, będących pod opieką PCPR oraz osób zwracających się do sądu w 

związku z decyzją o sprawowaniu opieki zastępczej wobec spokrewnionych dzieci i młodzieży, w celu wydania 

opinii o posiadaniu odpowiednich predyspozycji i motywacji  do pełnienia tej roli.  

 

Ośrodek Mediacji  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest wpisane na listę instytucji uprawnionych do prowadzenia postępowania 

mediacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych, 

karnych i nieletnich, zlecane sądownie oraz zgłaszane indywidualnie przez strony. W roku 2018 roku zespół składał 

się z 7 mediatorów. Przeprowadzono 32 mediacje na wnioski osób, zainteresowanych poszukiwaniem 

porozumienia ze swoimi bliskimi. Postępowania, oprócz spotkań informacyjnych ze stronami, obejmowały 

przeciętnie 2-3 spotkania mediacyjne. Mediacje prowadzone są w ramach wolontariatu. 

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Do Spraw Uzależnień 

W 2018 roku specjaliści (prawnicy, doradcy do spraw uzależnień, do spraw rodziny i do spraw osób 

niepełnosprawnych) udzielili 1170 porad dotyczących aspektów: psychologicznych, terapeutycznych,  

informacyjnych, edukacyjnych i natury prawnej.  
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Liczba osób korzystających z porad Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. 

LP. GMINA 
I  

KWARTAŁ 

II  

KWARTAŁ 

III  

KWARTAŁ 

IV  

KWARTAŁ 
ROCZNIE 

1. Cegłów 4 10 7 8 29 

2. Dębe Wielkie 14 11 15 8 48 

3. Dobre 1 1 2 1 5 

4. Halinów 5 4 4 3 16 

5. Jakubów 6 1 6 3 16 

6. Kałuszyn 6 6 4 4 20 

7. Latowicz 2 2 7 6 17 

8. Mrozy 5 7 6 5 23 

9. Siennica 21 16 12 7 56 

10. Stanisławów 5 7 14 9 35 

11. Sulejówek 4 1 1 4 10 

12. Miasto Mińsk Mazowiecki 57 46 35 27 165 

13. Gmina Mińsk Mazowiecki 162 164 189 195 710 

14. Osoby Anonimowe 6 6 4 4 20 

 RAZEM 298 282 306 284 1170 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Plan finansowy PFRON  na rehabilitację społeczną i zawodową na 2018 rok wyniósł 1.957.454,00 zł, w tym 

na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wykonywane przez PCPR - 1.824.454,00 zł.  

 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

 

OSOBA 

NIEPEŁNOSPRAWNA 

OPIEKUN OSOBY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
RAZEM 

LICZBA 

OSÓB 
KWOTA 

LICZBA 

OSÓB 
KWOTA 

LICZBA 

OSÓB 
KWOTA 

Dorosłe osoby niepełnosprawne 72 89.451 zł 24 21.532 zł 96 110.983zł 

Dzieci i młodzież do 24 r.ż. ucząca 

się i niepracująca 
38 49.342 zł 32 27.676 zł 70 77.018 zł 

Razem 110 138.793 zł 56 48.102 zł 166 188.001 zł 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 LICZBA OSÓB KWOTA 

Dorosłe osoby niepełnosprawne 960 67.765 zł 

Dzieci niepełnosprawne 579 32.566 zł 

Razem 1539 100.331 zł 
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Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

 

SPRZĘT REHABILITACYJNY 
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE  

I ŚRODKI POMOCNICZE 
RAZEM 

LICZBA OSÓB KWOTA LICZBA OSÓB KWOTA LICZBA OSÓB KWOTA 

Dorosłe osoby 

niepełnosprawne 
19 29.203 zł 205 280.282 zł 224 309.485 zł 

Dzieci niepełnosprawne 3 3.853 zł 37 64.024 zł 40 67.877 zł 

Razem 21 33.056 zł 242 344.306 zł 264 377.362 zł 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

 

BARIERY 

ARCHITEKTONICZNE 

BARIERY  

W KOMUNIKOWANIU 

SIĘ 

BARIERY 

TECHNICZNE 
RAZEM 

LICZBA 

OSÓB 
KWOTA 

LICZBA 

OSÓB 
KWOTA 

LICZBA 

OSÓB 
KWOTA 

LICZBA 

OSÓB 
KWOTA 

Dorosłe osoby 

niepełnosprawne 
7 91.764 zł 13 23.545 zł 6 18.227 zł 26 133.536 zł 

Dzieci 

niepełnosprawne 
1 9.921 zł 9 15.623 zł 1 3.920 zł 11 29.464 zł 

Razem 8 101.685 zł 22 39.168 zł 7 22.147 zł 37 163.000 zł 

 

Na terenie powiatu  mińskiego funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej dla 60 uczestników. 

 

WTZ NA TERENIE 

POWIATU MIŃSKIEGO 

WARSZTATY TERAPII 

ZAJĘCIOWEJ „LEKO” W 

OKUNIEWIE 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

DWP CARITAS W MIŃSKU 

MAZOWIECKIM 

RAZEM 

Liczba osób 30 30 60 

Dofinansowanie ze środków 

budżetu powiatu 
55.320 zł 55.320 zł 110.640 zł 

Zobowiązania dot. dofinansowania 

kosztów działania WTZ ze 

środków PFRON 

497.880 zł 497.880 zł 995.760 zł 

Razem śr. finansowe 553.200 zł 533.200 zł 1.106.400 zł 

 

 

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” 

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier, ograniczających uczestnictwo 

beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowymi w dostępie do edukacji. 

 

W 2018 roku łącznie na realizację Programu powiat otrzymał: 194 377,00 zł w tym: 

 likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową– 78 383,00 zł, 

 pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - 104 679,00 zł, 

 koszty związane z obsługą programu, promocja i ewaluacją – 11 315,00 zł. 
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Program wyrównywania różnic między regionami III 

W 2018 roku Powiat Miński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, 

dofinansowywanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem 

strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych 

do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej 

rozwinięte gospodarczo i społecznie.  
 

W ramach Programu Powiat Miński otrzymał środki na zakup 9-cio osobowego mikrobusa, przystosowanego 

do przewozu osób niepełnosprawnych, z jednym stanowiskiem do kotwiczenia wózka inwalidzkiego, 

dla Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 

w Mińsku Mazowieckim w kwocie 80.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 76.903,20 zł. 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana zarządzeniem Nr 32/15 Starosty 

Mińskiego z dnia 8 października 2015 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata. W roku 2018 Rada obradowała na  czterech 

posiedzeniach. Głównym celem spotkań  było wydanie opinii w sprawie podziału i przesunięć środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególnych zadaniach z algorytmu, 

opiniowanie wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz wydanie opinii na temat 

wprowadzenia zarządzeń, dotyczących sposobu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania 

ze środków PFRON. 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku jest bezpośrednim organizatorem programu profilaktyczno-terapeutycznego 

dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato”.  

W programie biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat z terenu 35 powiatów województwa 

mazowieckiego.  W 2018 roku z powiatu mińskiego w ramach programu wyjechało 44 dzieci na obóz harcerski 

w miejscowości Gorzewo, 09-500 Gostynin. 

Domy Pomocy Społecznej 

W powiecie mińskim działają 3 domy pomocy społecznej, które spełniają wymagane standardy. Każdy z domów 

ma określony typ w zależności od schorzeń podopiecznych: 

- Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych 

(40 miejsc) i przewlekle psychicznie chorych (140 miejsc), łącznie 180 miejsc, 

- Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych 

intelektualnie (108 miejsc), 

- Dom Pomocy Społecznej w Kątach przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie (50 miejsc). 

 

Wykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku): 

LP. 
NAZWA I ADRES 

PLACÓWKI 

LICZBA 

MIEJSC 

W PLACÓWCE 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH  

Z MIEJSC W 2018 

ROKU 

LICZBA 

ZGONÓW  

I REZYGNACJI 

LICZBA OSÓB 

PRZYJĘTYCH 

DO DPS W 2018 

ROKU 

LICZBA  OSÓB 

OCZEKUJĄCYCH 

1. 
DPS Św. Józefa 

w Mieni 
180 207 30 28 6 

2. 
DPS „Jedlina” 

w Mieni 
108 111 4 3 3 

3. DPS w Kątach 50 54 3 2 1 

RAZEM 338 372 37 33 10 
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Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej  

LP. NAZWA PLACÓWKI 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 

1. DPS św. Józefa w Mieni 3 396,00 3 436,00 3 632,99 

 

2. 
DPS „Jedlina” w Mieni 3 173,00 3 172,00 3 501,00 

3. DPS w Kątach 3 799,97 3 886,21 4 177,57 

Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy społecznej sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

które sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania dotyczące ich funkcjonowania. Ponadto 

do kompetencji PCPR należy: 

- rozpatrywanie wniosków o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej – 0, 

- udzielanie informacji o możliwościach przyjęcia do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie 

powiatu mińskiego i innych powiatów – 54, 

- wydawanie decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 105, 

- przeprowadzanie kontroli z upoważnienia Starosty – 1. 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielenie pomocy, wsparcia, czasowego schronienia osobom 

znajdującym się w sytuacji kryzysowej, związanej z przemocą w rodzinie.  

 

 Wykorzystanie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku): 

LP. NAZWA 
LICZBA MIEJSC 

LICZBA OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH 
LICZBA KOBIET LICZBA MĘŻCZYZN 

LICZBA 

DZIECI 

1. 

Ośrodek 

Interwencji 

Kryzysowej 

- 56 51 5 0 

2. Hostel 7 15 7 0 8 

RAZEM 7 64 71 58 5 

 

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 2018 roku 

udzielił pomocy 56 osobom. 

 

 Do form pomocy udzielanej indywidualnie klientom w Ośrodku zalicza się:  

 pierwszy kontakt: diagnoza wstępna problemu, omówienie możliwości działania w danym przypadku - 

36 osób po raz pierwszy zgłosiło się do Ośrodka, 

 rozmowy wspierające: wsparcie dla klientów (wysłuchanie, klaryfikacja i określenie problemu, możliwe 

sposoby rozwiązania), kierowanie na konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną bądź grupową 

lub do innych Ośrodków, pomoc w pisaniu wniosków i wypełnianiu dokumentów, poszukanie pracy                         

–  56 osób, 

 terapia indywidualna: konsultacje psychologiczne - poradnictwo, konsultacje rodzinne   par małżeńskich, 

terapia krótkoterminowa, długoterminowa – 34 osoby, 

 interwencja kryzysowa: pomoc dla osób lub rodzin, znajdujących się w nagłym kryzysie – 7 rodzin 

(7 kobiet i 8 dzieci), 

 bezpieczne schronienie /Hostel Ośrodka/, praca z mieszkańcami hostelu- 15 osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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W ramach pracy psychologicznej w 2018 roku została dodatkowo zaproponowana klientom OIK terapia grupowa. 

W trakcie trwania grupy wsparcia pomocą objętych zostało 9 kobiet. 

 

Programem Skrzydła zostało objętych 6 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 2018 sukcesywnie na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydawano używaną odzież, która 

była przekazywana do Ośrodka przez osoby prywatne. Z  pomocy tej korzystały również klientki, które przebywały 

w Hostelu OIK. Wydawane również były środki czystości i środki higieniczne.  

 

W ramach pracy Ośrodka  trzykrotnie została wszczęta procedura Niebieska Karta. 

 

Ośrodki Wsparcia Dziennego  

Stosownie do art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prowadzenie i rozwój 

infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy do zadań 

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Środowiskowy dom samopomocy jest dziennym 

ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mających trudności w samodzielnej egzystencji 

i funkcjonowaniu społecznym. Działania domu obejmują terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych 

i społecznych, terapię indywidualną i grupową oraz zwiększenie aktywności społecznej uczestników.  

 

Na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mińskim, powiat realizuje 

zadania związane z prowadzeniem i organizacją trzech środowiskowych domów samopomocy przeznaczonych 

dla osób: 

 z zaburzeniami psychicznymi, 

 niepełnosprawnych intelektualnie, 

 z zaburzeniami psychicznymi – ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

PCPR 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 częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia – 89, 

 udzielanie informacji o możliwościach przyjęcia do środowiskowych domów  samopomocy funkcjonujących 

na terenie powiatu mińskiego i zasad ponoszenia odpłatności – 107, 

 przeprowadzanie kontroli z upoważnienia Starosty - 1. 

 

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. Do Ośrodka kierowane są osoby na podstawie decyzji 

administracyjnej, wydawanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora PCPR. W 2018 r. z usług Ośrodka 

korzystało 35 osób.   

 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  

PŚDS przeznaczony dla 42 dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym prowadzony. Jego siedziba mieści się 

przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 w Mińsku Mazowieckim. Do Ośrodka kierowane są osoby na podstawie decyzji 

administracyjnej. Z usług Ośrodka w 2018 r. korzystało 47 uczestników.  
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Za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego Dom w 2018 r. otrzymał kwotę 45 600,00 zł ze środków z rezerwy 

celowej budżetu państwa  na uczestników z programu „Za życiem”, która została przeznaczona na zakup 

materiałów, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do pracy z osobami ze spektrum autyzmu i osobami 

ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. 

 

W ramach porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowanych 

Społecznie „Sigma” Ośrodek uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie: organizacja jednodniowej 

wycieczki turystycznej na trasie Kruszyniany – Supraśl – Tykocin dla uczestników Domu w terminie 03.07.2018r. 

w kwocie 3 897,60 zł. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi   

Jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 15 z zaburzeniami psychicznymi – ze spektrum autyzmu 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek rozpoczął swoją pracę od listopada 2018 roku. Prowadzony 

jest przez CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej na zlecenie powiatu a jego siedzibą jest budynek przy 

ul. Licealnej 3 w Mrozach. Do Ośrodka kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydanej 

z upoważnienia Starosty przez Dyrektora PCPR . W 2018 r. z usług Ośrodka korzystało 10 osób.  

 

Za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego Środowiskowy Dom Samopomocy w 2018 r. otrzymał kwotę 

1 009 895 zł z przeznaczeniem na uruchomienie domu, w tym: 

 250 000 zł na środki inwestycyjne, 

 530 000 zł na adaptację pomieszczeń, 

 200 000 zł na zakup wyposażenia, 

 24 195 zł na działalność bieżącą placówki w 2018 r. 

 5 700 zł na zwiększenie w 2018 r. dotacji na każdego uczestnika. 

 

Powiatowe Centrum Wolontariatu 

Powiatowe Centrum Wolontariatu działa przy PCPR od 2016 r. W 2018 roku prowadzono działania, mające na 

celu rozpowszechnienie informacji o Centrum Wolontariatu: rozesłano ulotki i broszury informacyjne do jednostek 

powiatu mińskiego, a także umieszczono informację na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie. 

 

Realizacja Programów Konkursowych 

PCPR od kilu lat bierze udział w licznych programach konkursowych, ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. Na realizację tych programów 

Centrum otrzymywało środki finansowe. 

W 2018 roku realizowano: 

  „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – cele 

założone w programie to: powstrzymanie się od stosowania przemocy, wyćwiczenie nieagresywnych 

sposobów redukowania napięć, nabycie świadomości skutków zachowań agresywnych, zmotywowanie 

do diagnozy uzależnienia od alkoholu i podjęcie leczenia odwykowego. Programem objęto w 2018 roku 

10 osób, 

  „Psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie” - w 2018 roku objętych 

programem zostało 6 osób, 

 Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – „Asystent Rodziny i Koordynator 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej”, 

 Projekt ,, Czas na zmiany”, który obejmował: poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, 

szkolenia, kursy, treningi, warsztaty dla osób niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy 

zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą z terenu powiatu mińskiego.  W 2018 roku w projekcie 

brało udział 24 osoby. 
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Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim w 2018 roku 

wpłynęło ogółem 1947 wniosków, z tego 1588 wniosków od osób powyżej 16 roku życia.   

 

W 2018 roku Zespół wydał osobom powyżej 16 roku życia 1486 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego: 

- 43 to orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

- 90 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

- 1353 decyzji pozytywnych, czyli orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności. 

 

Z kolei osobom do 16 roku życia wydano ogółem 329 orzeczeń, z tego: 

- 286 to decyzje pozytywne - orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 43 negatywne - orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 0 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności. 

 

Do końca 2018 roku Powiatowy Zespół wydał osobom niepełnosprawnym 964 legitymacje, umożliwiające 

korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (w tym ulgowych przejazdów na PKS, PKP i ulg 

w komunikacji miejskiej na terenie Warszawy). 

 

Powiatowy Zespół przyjął 188 odwołań od wydanych orzeczeń, z czego 185 odwołań zostało przesłanych 

do rozpatrzenia przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, który: 

 99 orzeczeń utrzymał w mocy,  

 15 orzeczeń uchylił w całości,  

 21 orzeczeń uchylił w części,  

 8 spraw pozostawił bez rozpoznania (osoby nie zgłosiły się na posiedzenie składu orzekającego 

w Wojewódzkim Zespole w Warszawie), 

 1 odwołanie zostało wycofane z Wojewódzkiego Zespołu, 

 41 odwołań oczekuje na rozpatrzenie przez Zespół w Warszawie. 

 

W 2018 roku zostało wydanych 364 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek. 

 

Organizator Pieczy Zastępczej 

Starosta Miński  zarządzeniem Nr 73/11 z dnia 10 października 2011r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Mińskiego. Na terenie powiatu 

funkcjonują dwie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, zapewniające opiekę dzieciom, całkowicie 

lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.  

 

 Dom Dziecka w Falbogach -  całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, 

prowadzona przez powiat miński, z liczbą 30 miejsc, wpisana do rejestru placówek opiekuńczo                                    

-wychowawczych województwa mazowieckiego. Średni miesięczny koszt utrzymania w roku 2018 

wynosił 4 406,01 zł. Dom Dziecka w Falbogach zapewniał całodobową opiekę  37 dzieciom.  

 

 Dom Dziecka im. Matki  Weroniki w Siennicy - całodobowa placówkę opiekuńczo – wychowawcza 

typu socjalizacyjnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek NSJ na zlecenie powiatu 

mińskiego, z liczbą 14 miejsc, wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa 

mazowieckiego. W roku 2018 średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 2 951,00 zł.  Dom 

Dziecka zapewniał całodobową opiekę  16 dzieciom.  
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Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

       

W 2018 roku, na podstawie orzeczeń sądowych wszczęto postępowanie o umieszczenie 10 dzieci  w całodobowych 

placówkach opiekuńczo -wychowawczych. Do placówek w 2018 roku skierowano 9 dzieci w tym: 5 dzieci do  Domu 

Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy (w tym jedno dziecko zostało przeniesione z innej placówki opiekuńczo- 

wychowawczej). 

 

Dzieci z terenu Powiatu Mińskiego, przebywające w 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

na terenie innych powiatów. 

 

POWIAT/MIASTO  

W KTÓRYM PRZEBYWAJĄ DZIECI 

LICZBA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH 

W PLACÓWKACH W  2018 R. 

LICZBA DZIECI 

STAN NA DZIEŃ  31.12.2018 

R. 

Miasto Szczecin 1 1 

Powiat Przasnyski 1 1 

Powiat Wołomin 2 2 

Powiat Garwoliński 1 0 

RAZEM 5 3 

 

Dzieci z terenu innych powiatów, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu 

Mińskiego.  

POWIATY,  

Z KTÓRYCH PRZYBYŁY DZIECI 

DOM DZIECKA W FALBOGACH DOM DZIECKA W SIENNICY 

LICZBA DZIECI  

W 2018 ROKU 

STAN NA DZIEŃ 

31.12.2018 

LICZBA DZIECI  

W 2018 ROKU 

STAN 

NA DZIEŃ 

31.12.2018 

Powiat Garwoliński   1 1 

Powiat Płocki 1 1   

Powiat Płoński 3 3   

Powiat Żyrardowski 2 2   

Razem 6 4 1 1 

 

 

Pomoc w usamodzielnieniu. 

W 2018 roku realizowano pomoc pieniężną dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na: 

 usamodzielnienie - 3 wychowanków, 

 kontynuowanie nauki - 12 wychowanków, 

 zagospodarowanie - 3 wychowanków. 
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Rodzinna Piecza Zastępcza 

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku, pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki 

rodzicielskiej. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni 

praw rodzicielskich, lub gdy władza ta została im ograniczona lub zawieszona. Umieszczenie dziecka w rodzinie 

zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych. PCPR zadania 

jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej objęło w roku 2018 opieką 139 rodzin zastępczych.  

 

Liczba rodzin zastępczych Powiatu Mińskiego funkcjonujących w 2018 r. 

RODZINY ZASTĘPCZE LICZBA RODZIN  

RODZINY 

POWSTAŁE  

W 2018 R. 

RODZINY, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY 

PEŁNIENIE FUNKCJI RODZINY 

ZASTĘPCZEJ W ROKU 2018 R. 

Spokrewnione 84 7 11 

Niezawodowe 52 6 4 

Zawodowa – Pogotowie Rodzinne 1 0 0 

Zawodowa -Specjalistyczna 1 0 1 

Zawodowa 1 1 0 

Razem: 139 14 16 

 

Największa liczba spośród rodzin zastępczych Powiatu to rodziny zastępcze spokrewnione. W rodzinach 

zastępczych w roku 2018 przebywało 186 dzieci, a w rodzinach zastępczych spokrewnionych 99 dzieci, co stanowi 

53,2 % ogółu dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Osoby, które osiągają pełnoletność, mają 

możliwość pozostawania w rodzinie zastępczej, jeżeli kontynuują naukę.  Większość dzieci wybiera to rozwiązanie, 

kontynuując naukę i przygotowując się do wejścia na rynek pracy.  

 

Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Mińskiego w roku 2018 

RODZINY ZASTĘPCZE 
LICZBA 

DZIECI  

DZIECI UMIESZCZONE  

W RODZINNEJ PIECZY 

ZASTĘPCZEJ W 2018 R. 

DZIECI, KTÓRE OPUŚCIŁY 

RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ  

W 2018 R. 

Spokrewnione 99 8 12 

Niezawodowe 75 13 4 

Zawodowa - Pogotowie rodzinne 4 3 3 

Zawodowa -Specjalistyczna 5 1 1 

Zawodowa 3 3 0 

Razem: 186 28 20 

 

Najwięcej dzieci jest umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych, które tworzą najbliżsi członkowie 

rodziny dziecka pozbawionego właściwej opieki ze strony rodziców biologicznych. W rodzinach niezawodowych 

przebywało 40 % dzieci ogółem umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

Zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza w odpowiedzi na realne potrzeby rozwoju pieczy zastępczej na 

terenie powiatu mińskiego od 1 grudnia 2018 roku za zgodą Zarządu Powiatu Mińskiego oraz pozytywną opinią 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przekształciła się w Rodzinny Dom Dziecka „Atena”.  
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Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Mińskiego w roku 2018r. 

Forma rodzinnej pieczy 

zastępczej 
Liczba dzieci  

Dzieci przebywające 

w specjalistycznej 

rodzinie zastępczej 

Dzieci, które zostały 

umieszczone w 

rodzinnym domu 

dziecka od 01.12.2018r. 

Rodzinny Dom Dziecka 7 4 3 

 

Rodzinny Dom Dziecka jest placówką sprawującą opiekę nad dziećmi pozbawionymi właściwej pieczy ze strony 

rodzin naturalnych. W roku 2018 prowadzony był, jak co roku, cykliczny nabór kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej. 

 

Przeprowadzono szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w którym udział wzięło 16 osób 

(osiem par małżeńskich, jedna para w trakcie szkolenia zrezygnowała z dalszego uczęszczania na szkolenie 

z uwagi na stan zdrowia). Kandydaci uczestniczący w szkoleniu zostali zakwalifikowani do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej. Sześciu parom małżeńskim zostały powierzone pod opiekę dzieci. Jedna para obecnie 

nie jest w gotowości do przyjęcia dzieci. 

 

W 2018 roku cyklicznie zgłaszali się kolejni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy są w trakcie 

rekrutacji na szkolenie. Kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych zaplanowano na 2019 r.  

 

W dniu 9 czerwca 2018 roku zorganizowany został, po raz dziesiąty, piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 

dla rodzin zastępczych i dzieci, który odbył się na terenie Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”. Podczas pikniku 

zapewniono dzieciom i ich rodzinom miłe spędzenie czasu w formie zabaw, występów i poczęstunku. 

 

Wszystkie rodziny zastępcze są wspierane przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, każdej rodzinie 

w zależności od potrzeb udzielana jest stosowna pomoc i wsparcie poprzez współdziałanie z różnymi instytucjami 

i podmiotami, działającymi na rzecz dziecka i rodziny. 

 

W drugiej połowie roku 2018 we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego realizowany był projekt „Specjalistyczne wsparcie spokrewnionych rodzin zastępczych z terenu 

Powiatu Mińsk Mazowiecki”, dofinansowywanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.  W ramach projektu 

zaproszeni zostali opiekunowie zastępczy i dzieci będące pod ich opieką. Rodziny skorzystały z bezpłatnych 

konsultacji psychologicznych, konsultacji pedagogicznych, z możliwości bezpłatnego udziału w warsztatach 

umiejętności wychowawczych i mediacjach lub coachingu.  

 

Proces usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy 

zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na kontynuowanie nauki, 

usamodzielnienie, zagospodarowanie. Pomoc ta jest przyznawana osobie usamodzielnianej przez 

okres co najmniej trzech lat w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną 

i jednego roku w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową lub rodzinę 

zastępczą zawodową.  

 

 Liczba przyznanych dofinansowań na usamodzielnienie w roku 2018r. 

Rodzaj dofinansowania Liczba osób, którym przyznano świadczenie 

Kontynuowanie nauki 31 

Usamodzielnienie 6 

Zagospodarowanie 4 
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Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

W 2018 roku PCPR zatrudniało 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, obejmujących swoim działaniem 

teren powiatu mińskiego.  

 

Opieką koordynatorów w roku 2018 zostało objętych 139 rodziny zastępcze, sprawujące opiekę nad 188 dziećmi, 

wśród których były rodziny zastępcze niezawodowe, spokrewnione, jedna rodzina zawodowa o charakterze 

pogotowia rodzinnego i jedna specjalistyczna, która przekształciła się w Rodzinny Dom Dziecka. W roku 2018: 

 2 małoletnich dzieci powróciło pod opiekę rodziny naturalnej, 

 14 uzyskało pełnoletność, 

 4 dzieci z unormowaną sytuacją prawną zostało zgłoszonych do procesu adopcyjnego, 

 46 pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, pozostających nadal w rodzinie zastępczej, 

realizowało indywidualny plan usamodzielnienia, 

 8 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą i otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki 

jako usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej, 

 4 wychowanków opuściło rodzinę zastępczą i nie kontynuuje  nauki. 

 

Pełnoletni wychowankowie, wraz z opiekunem w procesie usamodzielnienia i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, opracowywali indywidualny program usamodzielnienia, który realizują. Nieletni, którzy zgodnie 

z ustawą ukończyli 17 lat, współpracowali w wyznaczeniu opiekuna w procesie usamodzielnienia. 

 

W 2018 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przygotowali i przeprowadzili posiedzenia zespołów ds. oceny 

sytuacji dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej. W oparciu o uzyskane informacje przygotowali opinie, 

dotyczące funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej dla potrzeb Sądu, wskazując zasadność pozostawania 

dziecka w pieczy bądź konieczność zmiany dotychczasowej formy pieczy zastępczej.  Koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej podejmowali działania o charakterze społecznym na rzecz dzieci, przebywających w pieczy 

zastępczej oraz dla rodzin zastępczych.  
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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 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2554 bezrobotnych (w tym 1383 

kobiety) oraz 30 osób ze statusem poszukujących pracy (w tym 8 kobiet). Stopa bezrobocia rejestrowanego 

w powiecie mińskim na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 5,2% (w kraju było to 5,8%, a w województwie 

mazowieckim 4,9%). W grudniu 2017 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu była o 0,2 punktu proc. wyższa 

i wynosiła 5,4%. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2017 i 2018 r. 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie mazowieckim i powiecie mińskim w 2017 i 2018 roku 

(Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych). 

Miesiąc Polska Woj. mazowieckie Powiat miński 

2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 

Styczeń 8,0% 6,4% 7,1% 5,7% 6,7% 5,7% 

Luty 7,9% 6,4% 7,1% 5,7% 7,1% 6,0% 

Marzec 7,6% 6,3% 6,8% 5,5% 6,8% 5,8% 

Kwiecień 7,5% 6,2% 6,6% 5,3% 6,3% 5,7% 

Maj 7,4% 6,2% 6,4% 5,2% 6,3% 5,5% 

Czerwiec 7,3% 6,1% 6,2% 5,0% 5,9% 5,2% 

Lipiec 7,2% 6,0% 6,1% 5,0% 5,9% 5,3% 

Sierpień 7,2% 6,0% 6,1% 5,0% 6,0% 5,4% 

Wrzesień 7,0% 5,9% 5,9% 4,9% 5,9% 5,3% 

Październik 6,8% 5,9% 5,6% 4,8% 5,4% 5,2% 

Listopad 6,6% 5,9% 5,6% 4,8% 5,4% 5,3% 

Grudzień 6,6% 5,8% 5,6% 4,9% 5,4% 5,2% 

 

W województwie mazowieckim utrzymało się terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Do powiatów 

o najwyższej stopie bezrobocia nadal należały: szydłowiecki (24,3%), przysuski (18,3%) i radomski (17,7%), 

a o najniższej: m. st. Warszawa (1,5%), warszawski zachodni (2,0%) oraz grójecki (2,1%). Powiat miński 

znajduje się w czołówce powiatów o najniższej stopie bezrobocia rejestrowanego. 
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W ujęciu rok do roku spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 7 gminach powiatu mińskiego. W 6 gminach liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych była większa od tej notowanej na koniec 2017 roku. 

Zmiany poziomu bezrobocia 

W grudniu 2018 roku do ewidencji bezrobotnych włączono 236 osób w tym 45,8% stanowiły kobiety. Bezrobotni, 

którzy w grudniu 2018 r. zarejestrowali się w PUP po raz pierwszy (53 osoby) stanowili 22,5% całkowitego 

napływu. W ostatnim miesiącu 2018 roku z ewidencji wyłączono 304 bezrobotnych. Podjęcia pracy stanowiły 

53,6% grudniowego odpływu z bezrobocia. W trakcie całego 2018 roku w PUP zarejestrowało się ogółem 4197 

osób bezrobotnych, a w tym samym okresie z ewidencji wyłączono 4257 osób. Dla porównania w 2017 roku 

napływ do bezrobocia wyniósł 4858 osób, a z ewidencji wyłączonych zostało 5480 osób.   

Napływ, odpływ bezrobotnych i poszukujących pracy w 2017 i 2018 r. 

Miesiąc 

2017 rok 

 

2018 rok 

Napływ Odpływ Napływ Odpływ 

Bezrobotni 
Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 

Styczeń 498 8 484 45 457 7 286 7 

Luty 560 11 341 4 431 7 238 6 

Marzec 400 11 599 7 306 8 409 9 

Kwiecień 322 12 539 15 397 7 441 5 

Maj 404 4 445 7 278 5 395 7 

Czerwiec 354 2 517 7 265 5 421 4 

Lipiec 391 3 387 4 359 6 318 7 

Sierpień 414 6 366 5 339 5 300 5 

Wrzesień 437 4 499 4 332 8 358 10 

Październik 380 4 643 4 416 4 449 2 

Listopad 377 4 368 7 381 7 338 5 

Grudzień 321 7 292 4 236 7 304 5 

Ogółem 4858 76 5480 113 4197 76 4257 72 

 

Do najczęściej występujących powodów, które w 2018 roku decydowały o wyłączeniu osób z ewidencji 

bezrobotnych można zaliczyć: 

 podjęcie pracy – 2248 osób, co stanowiło 52,8% rocznego odpływu z bezrobocia, 

 niepotwierdzenie gotowości do pracy – 1028 osób – 24,1% odpływu, 

 inne przyczyny – 260 osób – 6,1% odpływu, 

 odmowę bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 

209 osób – 4,9% odpływu, 

 rozpoczęcie stażu – 197 osób – 4,6% odpływu, 

 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych – 5 osób – 0,1% 

odpływu, 

 dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 119 osób – 2,8% odpływu, 

 osiągnięcie wieku emerytalnego – 72 osoby – 1,7% odpływu, 

 rozpoczęcie szkolenia – 74 osób – 1,7% odpływu, 

 rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 45 osób – 1,1% odpływu. 
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Przyczyny odpływu z bezrobocia w 2018 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: 

286 238 409 441 395 421 318 300 358 449 338 304 4257 

- podjęcia pracy 153 140 231 240 187 184 152 148 226 240 184 163 2248 

-niesubsydiowanej 143 122 180 170 136 139 105 125 192 184 157 142 1795 

-subsydiowanej 10 18 51 70 51 45 47 23 34 56 27 21 453 

- rozpoczęcia szkolenia 0 0 3 3 4 14 1 5 4 23 5 12 74 

- rozpoczęcia stażu 

 
0 0 18 25 36 31 27 4 1 45 8 2 197 

- rozpoczęcia prac 

społecznie użytecznych 
0 0 22 15 1 2 0 2 2 1 0 0 45 

- skierowania do 

agencji zatrudnienia 
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

- odmowy  

bez uzasadnionej 

przyczyny przyjęcia 

propozycji 

odpowiedniej pracy lub 

innej formy pomocy 

25 7 18 15 20 27 14 14 15 23 14 17 209 

- niepotwierdzenia 

gotowości do pracy 
67 50 79 99 99 127 88 94 82 79 85 79 1028 

- dobrowolnej 

rezygnacji ze statusu 

bezrobotnego 

8 8 8 20 13 9 13 5 5 15 7 8 119 

- osiągnięcie wieku 

emerytalnego 
13 7 9 3 10 9 2 3 0 4 7 5 72 

- inne przyczyny  

(w tym m.in. podjęcie 

nauki, nabycie praw 

emerytalnych  

lub rentowych, 

odmowa ustalenia 

profilu pomocy) 

17 24 21 21 25 18 21 25 23 19 28 18 260 

 

 

Struktura wybranych grup osób bezrobotnych 

Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie na koniec 2018 roku to osoby poprzednio 

pracujące (90,1%). Większość zarejestrowanych osób nie posiadała prawa do zasiłku (83,9%). Pod względem 

płci, podobnie jak przed rokiem, przeważały kobiety (54,2%), a ich odsetek wzrósł o 1,9 pkt. proc. Ponad połowę 

zarejestrowanych (53,3%) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi. 

Struktura wybranych grup bezrobotnych na koniec 2017 i 2018 r. 

Wyszczególnienie 

2017 rok 2018 rok Wzrost/Spadek 

udziału w 

porównaniu do 

2017 r. 

Ogółem 
Udział % 

2614=100% 
Ogółem 

Udział % 

2554=100% 

Kobiety 1367 52,3% 1383 54,2% 
+ 1,9 pkt. 

proc. 

Mężczyźni 

 
1247 47,7% 1171 45,8% - 1,9 pkt. proc. 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

62 | S t r o n a  
 

Poprzednio pracujące 2333 89,3% 2300 90,1% 
+ 0,8 pkt. 

proc. 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 127 4,9% 121 4,7% 
- 0,2 pkt. proc. 

 

Dotychczas niepracujące 281 10,7% 254 9,9% 
- 0,8 pkt. proc. 

 

Z prawem do zasiłku 399 15,3% 410 16,1% 
+ 0,8 pkt. 

proc. 

Zamieszkali na wsi 1386 53,0% 1361 53,3% 
+ 0,3 pkt. 

proc. 

Cudzoziemcy 11 0,4% 10 0,4% bez zmian 

Osoby w okresie do 12 miesięcy 

od dnia ukończenia nauki 
114 4,4% 88 3,4% 

- 1,0 pkt. proc. 

 

Osoby do 30 roku życia 624 23,9% 602 23,6% 
- 0,3 pkt. proc. 

 

Osoby do 25 roku życia 302 11,6% 288 11,3% 
- 0,3 pkt. proc. 

 

Długotrwale bezrobotni 1305 49,9% 1317 51,6% 
+ 1,7 pkt. 

proc. 

Osoby powyżej 50 roku życia 825 31,6% 792 31,0% 
- 0,6 pkt. proc. 

 

Bez kwalifikacji zawodowych 881 33,7% 879 34,4% 
- 0,7 pkt. proc. 

 

Bez doświadczenia zawodowego 446 17,1% 411 16,1% 
- 1,0 pkt. proc. 

 

Niepełnosprawni 224 8,6% 222 8,7% 
+ 0,1 pkt. 

proc. 

Bezrobotne kobiety 

Na koniec 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane były 1383 bezrobotne kobiety. Wśród 

bezrobotnych kobiet największy odsetek (24,2%) 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  

Bezrobotni mężczyźni 
Na koniec 2018 roku bezrobotni mężczyźni w liczbie 1171 stanowili 45,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

Dla porównania, rok wcześniej odsetek mężczyzn wśród bezrobotnych wynosił 47,7%. 

 Mężczyźni przeważali między innymi w następujących grupach bezrobotnych: 

 powyżej 50 roku życia – 69,9%, 
 niepełnosprawni – 64,9%, 
 bez wykształcenia średniego – 60,8%. 

 

Bezrobotni zamieszkali na wsi 
Na koniec 2018 r. bezrobotni zamieszkujący na wsi (1361 osób w tym 717 kobiet) stanowili 53,3% ogółu 
bezrobotnych. W porównaniu do 2017 roku liczba bezrobotnych ze wsi zmalała o 25 osób. Prawo do zasiłku 
posiadało w tej grupie 219 osób (16,1%). Wśród bezrobotnych ze wsi najwięcej było osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (384 – 28,2%) oraz gimnazjalnym i poniżej (334 – 24,5%). Pod względem wieku 
przeważały osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (388 – 28,5%) oraz osoby między 35 a 44 rokiem życia 
(272 – 20,0%). Duży odsetek bezrobotnych ze wsi (25,8%) stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 
24 miesięcy. 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Na koniec 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 410 osób (w tym 259 kobiet) z prawem do 

zasiłku. W odniesieniu do grudnia 2017 r., w opisywanym roku liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłku 

wzrosła o 11 osób. Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2018 r. wynosi 847,80 zł przez 

okres pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, a następnie 665,70 zł. 

 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

63 | S t r o n a  
 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (121 osób w tym 66 

kobiet) stanowiły 4,7% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługiwało w tej grupie 

65 osobom (53,7%). W marcu 2018 r. wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy zgłoszenie o planowanym 

zwolnieniu grupowym w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Mińsk Mazowiecki S.A. Spółka zamierzała 

zwolnić do końca czerwca 93 pracowników, z czego 67 kierowców, 13 pracowników warsztatu oraz 13 osób 

zatrudnionych na innych stanowiskach. 

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 879 osób (w tym 488 kobiety) stanowiły na koniec 2018 roku 34,4% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

Bezrobotni cudzoziemcy 

Na koniec 2018 roku w Powiatowym Urzędzie pracy zarejestrowanych było 10 cudzoziemców, w tym 8 kobiet. 

Cudzoziemcy stanowili 0,4% ogółu bezrobotnych. Wśród cudzoziemców najwięcej było osób narodowości 

ukraińskiej (3), bułgarskiej (3) i rosyjskiej (2). 

 

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

Osobami bezrobotnymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy na dzień 31.12.2018 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. 

Na koniec 2018 roku struktura bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy przedstawiała się następująco: 

 długotrwale bezrobotni – 1317 osób (51,6% ogółu bezrobotnych), 

 powyżej 50 roku życia –  792 osoby (31,0% ogółu), 

 do 30 roku życia – 602 osoby (23,6% ogółu), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 622 osoby (24,4% ogółu), 

 niepełnosprawni – 222 osoby (8,7% ogółu), 

 korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 17 osób (0,7% ogółu), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 7 osób (0,3% ogółu). 

 

Długotrwale bezrobotni 

Na koniec grudnia 2018 r. osoby długotrwale bezrobotne (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze 

powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem 

okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych) stanowiły 51,6% ogółu bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP. W porównaniu do stanu z grudnia 2017 roku, liczba długotrwale bezrobotnych wzrosła 

o 12 osób.   

 

Bezrobotni do 30 roku życia 

Udział młodych osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił na koniec 2018 roku 23,6% 

i w porównaniu z rokiem 2017 zmniejszył się o 0,3 pkt proc. W grupie tej najwięcej było osób z wykształceniem 

średnim ogólnokształcącym (164 - 27,2%). Największy odsetek stanowili bezrobotni, których staż pracy nie przekraczał 

1 roku (37,4%). 
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Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

Na koniec grudnia 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 792 bezrobotnych (w tym 238 

kobiet) w wieku powyżej 50 lat. W grupie tej zaznaczyła się wyraźna przewaga mężczyzn (69,9%). Pod względem 

wykształcenia, największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem poniżej średniego (69,7%). 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 2018 roku bezrobotne osoby niepełnosprawne (222 osoby w tym 78 kobiet) stanowiły 8,7% ogółu 

zarejestrowanych. Pod względem stopnia niepełnosprawności zdecydowanie przeważały osoby ze stopniem 

lekkim (169 osób, 76,1% niepełnosprawnych). Stopień umiarkowany posiadało 51 osób (23,0%), a znaczny tylko 

2 osoby (0,9%). 

Bezrobotni według wieku 

Na koniec 2018 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób, których wiek zawierał się 

w przedziale od 25 do 34 lat (665 osób – 26% ogółu zarejestrowanych). Drugą pod względem liczebności grupą 

bezrobotnych były osoby w wieku od 35 do 44 lat (596 osób – 23,4% ogółu).   

Bezrobotni według wykształcenia 

Struktura bezrobotnych według wykształcenia na koniec 2018 roku wyglądała następująco: wyższe wykształcenie 

posiadało 405 osób (15,8% ogółu bezrobotnych), wykształcenie policealne i średnie zawodowe – 603 osoby 

(23,6%), średnie ogólnokształcące – 329 osób (12,9%), zasadnicze zawodowe – 648 osób (25,4%), gimnazjalne 

i poniżej – 569 osób (22,3%). 

Bezrobotni według stażu pracy 

Na koniec grudnia 2018 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób, których staż pracy 

mieścił się w przedziale od 1 roku do 5 lat (20%). Drugą pod względem liczebności grupę stanowili bezrobotni 

ze stażem od 10 do 20 lat (19,3%). Osoby bez udokumentowanego stażu pracy stanowią 10% ogółu 

zarejestrowanych. 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

Na koniec 2018 roku największy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 

24 miesięcy (23,5%). Drugą pod względem liczebności grupą bezrobotnych były osoby pozostające bez pracy 

od 1 do 3 miesięcy (19,1%). Najmniejszy odsetek stanowili bezrobotni, którzy pozostawali bez pracy krócej 

niż miesiąc (8,8%). 

Bezrobotni według zawodów i specjalności 

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec 2018 roku zostali sklasyfikowani ze względu 

na posiadany zawód, do którego wykonywania mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem 

szkolnym lub innym dokumentem bądź też posiadają odpowiedni staż pracy w danym zawodzie. Osoby 

posiadające zawód stanowiły 91% ogółu bezrobotnych. W poniższej tabeli przedstawiono 30 najliczniej 

reprezentowanych zawodów wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec 2018 roku. 

 

Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec 2017 i 2018 r. 

LP 
KOD 

ZAWODU 
NAZWA ZAWODU 

LICZBA BEZROBOTNYCH 
WZROST (+) / 

SPADEK (-)  

W PORÓWNANIU 

DO 2017 R. 

2017 ROK 2018 ROK 

OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY 

1. 522301 Sprzedawca 233 208 215 196 - 18  

2. 411090 
Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej 
59 52 82 76 + 23  

3. 931301 
Pomocniczy robotnik 

budowlany 
71 0 70 0 - 1  

4. 512001 Kucharz 56 44 65 50 + 9  
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5. 722204 Ślusarz 51 1 53 1 + 2  

6. 515303 Robotnik gospodarczy 38 8 38 8 bez zmian 

7. 932101 Pakowacz ręczny 32 28 37 30 + 5  

8. 242217 
Specjalista administracji 

publicznej 
30 22 33 27 + 3  

9. 432103 Magazynier 38 3 33 3 - 5  

10. 331403 Technik ekonomista 27 25 32 25 + 5  

11. 711202 Murarz 36 0 32 0 - 4  

12. 911207 Sprzątaczka biurowa 43 41 30 30 - 13  

13. 514101 Fryzjer 27 27 27 27 bez zmian 

14. 331301 Księgowy 28 27 25 25 - 3  

15. 751201 Cukiernik 25 19 24 19 - 1  

16. 332203 Przedstawiciel handlowy 17 10 22 11 + 5  

17. 524902 Doradca klienta 19 16 20 17 + 1  

18. 752205 Stolarz 20 0 20 0 bez zmian 

19. 833203 
Kierowca samochodu 

ciężarowego 
20 0 20 0 bez zmian 

20. 941201 Pomoc kuchenna 15 13 20 17 + 5  

21. 713102 Malarz budowlany 20 1 19 0 - 1  

22. 513101 Kelner 27 20 18 16 - 9  

23. 932911 
Pomocniczy robotnik w 

przemyśle przetwórczym 
16 10 18 11 + 2  

24. 723103 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
23 0 17 0 - 6  

25. 753105 Krawiec 19 19 17 17 - 2  

26. 263102 Ekonomista 17 12 16 13 - 1  

27. 311504 Technik mechanik 25 0 16 0 - 9  

28. 741207 
Elektromonter (elektryk) 

zakładowy 
8 0 16 0 + 8  

29. 523002 Kasjer handlowy 12 12 15 14 + 3  

30. 712601 Hydraulik 15 0 15 0 bez zmian 

31. 000000 Bez zawodu 262 149 229 134 - 33  

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 

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach. Do Powiatowego 

Urzędu Pracy w 2018 roku zgłoszono 2953 oferty zatrudnienia (dotyczy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej) tj. o 12,7% mniej niż w 2017 roku. Miejsca subsydiowane stanowiły 21% wszystkich zgłoszonych 

w opisywanym roku ofert. Najwięcej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w sierpniu (361), a najmniej 

w grudniu (121). 
 

Realizacja zadań pośrednictwa pracy w 2017 i 2018 r. 

Lp. Wyszczególnienie 2017 rok 2018 rok 

1. Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy ogółem 

w tym: liczba niesubsydiowanych miejsc pracy 

3383 2953 

2494 2328 

2. Liczba zakładów pracy pozyskanych do współpracy 336 317 

3. Liczba kontaktów/wizyt u pracodawców 3430 4130 
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4. Liczba niesubsydiowanych miejsc pracy pozyskanych w wyniku 

kontaktów z pracodawcami 
107 47 

5. Liczba faktycznie zrealizowanych ofert pracy 

w tym: w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy 

992 704 

193 148 

6. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy 29,0% 23,6% 

 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 33 giełdy pracy dla 21 pracodawców. W giełdach uczestniczyło 

231 osób. 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. 

 

Wykaz pracodawców, dla których PUP zorganizował giełdy pracy w 2018 r. 

L

P. 

 

PRACODAWCY, 

DLA KTÓRYCH ZORGANIZOWANO GIEŁDY PRACY 

 

STANOWISKA PRACY,  

NA KTÓRE POSZUKIWANO KANDYDATÓW 

1. ARGO A&G Sp. z o.o. Sp. k. Magazynier 

2. CartPoland Maciej Twardowski Przedstawiciel handlowy, operator maszyn do 

produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 

3. ComfortClima Serwis Janusz Kowalski Monter klimatyzacji i wentylacji 

4. DINO Polska S.A. Kasjer - sprzedawca 

5. EKWOS Piotr Parasiewicz Recepcjonista/ka 

6. Ervigo Sp. z o.o. Rozbieracz – wykrawacz 

7. Granatoil Graniszewscy Sp. j. Pomoc kuchenna, kierowca, kelner/kelnerka 

8. Handel Wielobranżowy Andrzej Obłoza Sprzedawca 

9. Harper Hygienics S.A. Operator, Zasilający, Pakowacz 

10. La Bella Paweł Mariusz Szwach Kelner 

11. Restauracja Maskotka Michałowska Halina Kelner 

12. FHU Matis Adam Góras Pracownik budowlany 

13. Usługi Leśne, Transportowe, Obrót Drewnem, Usługi 

Budowlane Włodzimierz Muszelik 

Pracownik fizyczny 

14. Opoka Hurtownia Granitu Cecylia Wysocka Operator wózka widłowego 

15. PGS Polska Grupa Sprzątająca Nowicki Sebastian Pracownik sprzątający 

16. Polibau Tomasz Łoza Robotnik budowlany 

17. „Robson” Robert Marczak Sprzedawca 

18. Spółdzielnia Świt Przedstawiciel handlowy 

19. Urząd Miejski w Halinowie Opiekunka dziecięca 

20. Vendi Cleaning Sp. z o.o. Salowy 

21. Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński Brukarz 

W 2018 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło z sektorów: przetwórstwa przemysłowego (741), handlu hurtowego 

i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle (540) i budownictwa (419). 

 

W 2018 r. pracodawcy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy poszukiwali najczęściej: 

1) sprzedawców (133 zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej), 

2) pakowaczy ręcznych (118 miejsc), 

3) pomocy kuchennych (99 miejsc), 

4) rozbieraczy – wykrawaczy (84 miejsca), 

5) magazynierów (78 miejsc), 

6) robotników gospodarczych (77 miejsc), 

7) pozostałych pracowników obsługi biurowej (76 miejsc w tym 68 subsydiowanych), 

8) pracownik prac dorywczych (74 miejsca), 
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9) kierowców samochodów ciężarowych (62 miejsca), 

10) techników prac biurowych (59 miejsc w tym 35 subsydiowanych). 

W 2018 roku więcej ofert pracy w porównaniu z 2017 rokiem wpłynęło między innymi dla pakowaczy ręcznych, 

pomocy kuchennych, pracowników prac dorywczych, magazynierów, monterów/konserwatorów instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, opiekunek dziecięcych. Mniej ofert w odniesieniu do 2017 r. wpłynęło m.in. 

dla sprzedawców, kierowców samochodów ciężarowych, rozbieraczy – wykrawaczy, robotników gospodarczych, 

kucharzy. 

 

Ranking ilościowy ofert pracy zgłoszonych do PUP według zawodów w 2017 i 2018 r. 

LP. 
KOD 

ZAWODU 
NAZWA ZAWODU 

LICZBA ZGŁOSZONYCH WOLNYCH MIEJSC 

PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

WZROST  

/ SPADEK  

W 

PORÓWNANIU 

DO 2017 R. 

2017 ROK 2018 ROK 

OGÓŁEM OGÓŁEM 
W TYM MIEJSCA 

SUBSYDIOWANE 

1. 522301 Sprzedawca 170 133 32 -37  

2. 932101 Pakowacz ręczny 102 118 0 +16  

3. 941201 Pomoc kuchenna 72 99 20 +27  

4. 751104 Rozbieracz - wykrawacz 111 84 0 -27  

5. 432103 Magazynier 51 78 13 +27  

6. 515303 Robotnik gospodarczy 95 77 54 -18  

7. 411090 
Pozostali pracownicy obsługi 

biurowej 
97 76 68 -21  

8. 962201 Pracownik prac dorywczych 17 74 0 +57  

9. 833203 Kierowca samochodu ciężarowego 93 62 3 -31  

10. 411004 Technik prac biurowych 70 59 35 -11  

11. 832202 
Kierowca samochodu 

dostawczego 
77 56 7 -21  

12. 512001 Kucharz 77 56 11 -21  

13. 712703 
Monter / konserwator instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
27 55 5 +28  

14. 931301 Pomocniczy robotnik budowlany 46 48 12 +2  

15. 815301 Szwaczka maszynowa 38 47 6 +9  

16. 332203 Przedstawiciel handlowy 29 37 3 +8  

17. 334306 Technik administracji 23 30 29 +7  

18. 711205 Brukarz 31 29 7 -2  

19. 962990 

Pozostali pracownicy wykonujący 

prace proste gdzie indziej 

niesklasyfikowani 

13 29 1 +16  

20. 723103 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
24 28 11 +4  

21. 752208 Stolarz meblowy 35 28 3 -7  

22. 325905 Opiekunka dziecięca 3 27 3 +24  

23. 514101 Fryzjer 42 26 9 -16  

24. 524902 Doradca klienta 16 25 10 +9  

25. 513101 Kelner 29 25 1 -4  

26. 911207 Sprzątaczka biurowa 54 25 3 -29  

27. 722204 Ślusarz 59 25 0 -34  

28. 834205 Operator koparki 10 24 0 +14  

29. 222101 Pielęgniarka 9 24 0 +15  

30. 712101 Dekarz 10 23 1 +13  

  

W opisywanym roku do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach sieci EURES wpłynęło 578 zagranicznych oferty 

pracy i 7 ofert od krajowych pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców z krajów UE/EOG. 

Najwięcej ofert dotyczyło pracy w Niemczech (307), w Holandii (80), w Norwegii (51) oraz w Austrii (45). Z usług 

doradcy klienta realizującego zadania przewidziane dla sieci EURES skorzystało 30 osób. Osoby bezrobotne 

i poszukujące pracy zainteresowane były głównie uzyskaniem informacji ogólnych na temat poszukiwania pracy 
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w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz warunkami życia i pracy w EOG. Podczas zorganizowanych 

w czerwcu 2018 r. Mińskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości doradca EURES poprowadził warsztaty 

pn. „Bezpieczny wyjazd – bezpieczny powrót” na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą. Tematyka 

spotkania dotyczyła m.in. warunków życia i pracy za granicą, zasad podejmowania legalnego zatrudnienia 

w krajach UE/EOG oraz zasad bezpiecznego podejmowania pracy za pośrednictwem prywatnych agencji. 

 

Informacja na temat działań EURES w 2017 i 2018 r. 

ROK LICZBA ZAGRANICZNYCH OFERT PRACY 
LICZBA KONTAKTÓW Z BEZROBOTNYMI 

I POSZUKUJĄCYMI PRACY 

2017 643 90 

2018 578 30 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują w Polsce nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Nowe regulacje zmieniły 

dotychczasowe przepisy wydawania zezwoleń na pracę w ramach tzw. procedury oświadczeniowej 

oraz wprowadziły nowy typ zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie to dotyczy cudzoziemców wykonujących 

pracę w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych w rozporządzeniu wykonawczym w sektorach: 

rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. 

 

W 2018 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 2505 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcom. Dla porównania w 2017 roku w PUP zarejestrowano 2877 oświadczeń. W opisywanym roku 

zdecydowana większość oświadczeń  (91,5%) dotyczyła zatrudnienia obywateli Ukrainy. W 2018 roku do PUP 

wpłynęło 28 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, a po ich rozpatrzeniu wydano 

12 zaświadczeń. 

Poradnictwo zawodowe 

W 2018 r. z pomocy doradcy zawodowego w formie porad indywidualnych skorzystało 253 osoby bezrobotne 

oraz 27 innych osób (w tym 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. Z porad grupowych w opisywanym roku skorzystało 

10 osób bezrobotnych. Osobom, które chciały lepiej poznać swoje predyspozycje zawodowe, doradcy proponowali 

badanie testowe z wykorzystaniem m.in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. W 2018 roku z badań 

testowych skorzystało 13 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

Efekty poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych w 2017 i 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 ROK 2018 ROK 

Liczba bezrobotnych korzystających z porad indywidualnych 235 253 

Podjęcie pracy po skorzystaniu z porad indywidualnych 153 151 

Efektywność zatrudnieniowa w % 65,1% 59,7% 

 

Struktura osób bezrobotnych korzystających z poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych 

w 2017 i 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA BEZROBOTNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PORAD 

INDYWIDUALNYCH 

2017 ROK UDZIAŁ PROC. 2018 ROK UDZIAŁ PROC. 

Ogółem 235 100% 253 100% 

Kobiety 76 32,3% 120 47,4% 

Zamieszkali na wsi 129 54,9% 152 60,1% 

Bezrobotni do 30 roku życia 125 53,2% 104 41,1% 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 25 10,6% 27 10,7% 

Długotrwale bezrobotni 42 17,9% 42 16,6% 

Niepełnosprawni 20 8,5% 13 5,1% 
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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 2018 roku szkolenia organizowane były w szczególności w przypadku:  

 braku kwalifikacji zawodowych, 

 konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, 

 utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie, 

 braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

W pierwszej kolejności na szkolenia kierowani byli: 

 Bezrobotni spełniający jeden z poniższych warunków: 

 w wieku do 30 roku życia, 

 w wieku powyżej 50 roku życia, 

 niepełnosprawni, 

 długotrwale bezrobotni; 

 Poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych; 

 Bezrobotni posiadający oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. 

 

Analizując strukturę wiekową uczestników szkoleń można zauważyć, że dominowały dwie grupy wiekowe 

tj.  od 18 do 24 lat oraz od 25 do 34 lat. Pod względem czasu trwania szkolenia najwięcej osób ukończyło kursy 

trwające od 31 do 80 godzin. Prawie 67% osób, które ukończyły szkolenia w 2018 roku posiadało wykształcenie 

co najmniej średnie. 

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach i efektywność zatrudnieniowa po programie w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA 

rozpoczęli (w tym 1 osoba poszukująca pracy) 75 

zakończyli (w tym 3 osoby z roku poprzedniego) 66 

podjęcie pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu 44 

bieżąca efektywność zatrudnieniowa* 66,7% 

 

Główne obszary zawodowe szkoleń organizowanych w 2018 r. oraz ich efektywność. 

OBSZARY ZAWODOWE SZKOLEŃ 

LICZBA 

OSÓB 

KOŃCZĄCYCH 

SZKOLENIE  

W 2018 R. 

LICZBA 

ZATRUDNIONYCH  

W TRAKCIE LUB DO 3 

MIESIĘCY PO 

ZAKOŃCZENIU 

SZKOLENIA 

EFEKTYWNOŚĆ 

ZATRUDNIENIOWA* 

(W %) 

Rachunkowość, księgowość, bankowość, 
ubezpieczenia, analiza inwestycyjna 

1 1 100% 

Zarządzanie i administrowanie 10 10 100% 

Informatyka i wykorzystanie komputerów 3 1 33,3% 

Technika i handel artykułami technicznymi  
(w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, 
elektryka, elektronika, telekomunikacja, 
miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) 

17 10 58,8% 

Architektura i budownictwo 2 2 100% 

Opieka zdrowotna 1 1 100% 

Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, 
wolontariat) 

3 1 33,3% 

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 7 6 85,7% 

Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy 17 9 52,9% 

Pozostałe usługi 4 2 50,0% 

Inne obszary szkoleń 1 1 100% 

RAZEM 66 44 66,7% 
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Instrumenty rynku pracy 

 

Najwięcej osób skierowano na staże zawodowe (197). Prace interwencyjne rozpoczęło 107 osób. Na prace 

społecznie użyteczne skierowano 45 osób. Uwzględniając rotację na zwolnionych stanowiskach 125 osób podjęło 

pracę na miejscach utworzonych w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowisk pracy (nowe refundacje pozwoliły sfinansować wyposażenie stanowisk dla 60 osób). W ramach 

refundacji pracodawcom części kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracę 

podjęło 49 osób w wieku do 30 lat (w 2018 r. osoby kierowano wyłącznie na uzupełnienia stanowisk). 

Dla 26 bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej pracodawcy stworzyli miejsca pracy po uzyskaniu z PUP 

dofinansowania do wynagrodzenia. Roboty publiczne rozpoczęło 11 osób, a na szkolenia skierowano 74 osoby. 

Jedna osoba podjęła pracę po otrzymaniu bonu na zasiedlenie. Dzięki przyznanym dofinansowaniom własną 

działalność gospodarczą rozpoczęło 130 osób. 

 

Liczba osób bezrobotnych rozpoczynających udział w głównych formach aktywizacji w 2017 i 2018 r. 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA BEZROBOTNYCH 

ROZPOCZYNAJĄCYCH UDZIAŁ W 

PROGRAMIE 

2017 ROK 
2018 

ROK 

1. Prace interwencyjne 110 107 

2. Roboty publiczne 15 11 

3. Prace społecznie użyteczne 43 45 

4. Staże 264 197 

5. Szkolenia 142 74 

6. Studia podyplomowe 6 0 

7. Środki na podjęcie działalności gospodarczej 125 130 

8. 
Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 

(w tym rotacja) 
155 125 

9. Bon zasiedleniowy 3 1 

10. 
Dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 

powyżej 50 lat 
30 26 

11. 
Refundacja wynagrodzenia osób do 30 roku życia (w tym 

rotacja) 
178 49 

RAZEM 1071 765 

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 2018 roku staże rozpoczęło 197 osób bezrobotnych 

oraz 1 osoba niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (w ramach środków PFRON). 

Dominującą grupą wśród bezrobotnych, którzy zakończyli staże w 2018 roku były osoby w wieku poniżej 25 lat. 

Pod względem wykształcenia, największy odsetek (36,6%) stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. 

 

Liczba uczestników i efektywność staży w 2018 roku. 

WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA 

rozpoczęli (bezrobotni) 197 

zakończyli (w tym z roku poprzedniego) 243 

podjęcie pracy po programie 206 

bieżąca efektywność zatrudnieniowa* 84,8% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 1328,2 
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Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli staż w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

OSOBY, KTÓRE 

UKOŃCZYŁY 

STAŻ 

OSOBY, KTÓRE PODJĘŁY 

PRACĘ W TRAKCIE 

STAŻU  
LUB DO 3 MIESIĘCY 

 PO JEGO UKOŃCZENIU 

EFEKTYWNOŚĆ 

ZATRUDNIENIOWA 

(W %) 

Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 1 1 100% 

Dziennikarstwo i informacja naukowo-techniczna 1 1 100% 

Sprzedaż, marketing, public relations, handel 

nieruchomościami 

8 8 100% 

Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, 

analiza inwestycyjna 

14 13 92,9% 

Zarządzanie i administrowanie 4 4 100% 

Prace sekretarskie i biurowe 135 104 77,0% 

Prawo 1 1 100% 

Nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, 

zoologia, chemia, fizyka) 

1 1 100% 

Informatyka i wykorzystanie komputerów 2 2 100% 

Technika i handel artykułami technicznymi  

(w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, 

elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa 

i konserwacja pojazdów) 

1 1 100% 

Architektura i budownictwo 5 5 100% 

Weterynaria 2 2 100% 

Opieka zdrowotna 8 8 100% 

Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami 

niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) 

18 17 94,4% 

Ochrona środowiska 2 2 100% 

Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 1 1 100% 

Usługi gastronomiczne 9 7 77,8% 

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 9 9 100% 

Usługi krawieckie, obuwnicze 1 1 100% 

Usługi stolarskie, szklarskie 3 3 100% 

Usługi transportowe (w tym kursy prawa jazdy) 1 1 100% 

Pozostałe usługi 5 4 80% 

Inne obszary zawodowe 11 10 90,9% 

RAZEM 243 206 84,8% 

 

Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy przyznawał osobom bezrobotnym środki na założenie własnej działalności 

gospodarczej do wysokości 20 tys. zł.  

 

Najwięcej dofinansowań przyznano w opisywanym roku na działalność fryzjerską i pozostałe zabiegi kosmetyczne 

(15), działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (10), działalność fotograficzną (7), wykonywanie 

instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (5), pozostałe specjalistyczne roboty 

budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (5). W 2018 roku na podjęcie działalności gospodarczej bez wsparcia 

finansowego PUP zdecydowało się 76 bezrobotnych tj. o 17 osób więcej niż w 2017 roku.  
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Ilość i kwota udzielonych dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

REALIZACJA 

OGÓŁEM 

W TYM: 

ALGORYTM, 

REZERWA FP 

PROJEKTY EFS:  

POWER, RPO WM 

liczba udzielonych dofinansowań = liczbie 

wyłączonych bezrobotnych 
130 58 72 

środki wydatkowane (w tys. zł) 2482,3 1074,8 1407,5 

średni koszt na 1 uczestnika (w tys. zł) 19,1 18,5 19,5 

W 2018 roku Urząd kontynuował badanie efektywności i użyteczności dofinansowań udzielanych osobom 

bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Badaniem ankietowym objęto 83 osoby, 

które w 2017 roku otrzymały z PUP dofinansowanie na założenie własnej działalności gospodarczej. Na pytanie, 

czy działalność będzie kontynuowana po zakończeniu obowiązkowego rocznego okresu prowadzenia firmy 

pozytywnie odpowiedziało 81 osób (97,6% respondentów). Zakończenie lub zawieszenie działalności 

zadeklarowały tylko 2 osoby. Ponad 90% ankietowanych własną firmę otworzyło po raz pierwszy. Większość 

ankietowanych (66,3%) przyznała, że ich firmy nie powstałyby bez dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy. 

Dominowały dwa główne powody, które skłoniły bezrobotnych do skorzystania z tej formy pomocy: możliwość 

podjęcia pracy na własnych rachunek (53% odpowiedzi) oraz chęć wykorzystania zdobytego wcześniej 

doświadczenia zawodowego (32,5% odpowiedzi). 12 firm stworzyło dodatkowe miejsca pracy i zatrudnia 

pracowników. 34 przedsiębiorców zadeklarowało zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Do głównych czynników utrudniających prowadzenie działalności ankietowani zaliczyli dużą konkurencję, 

obciążenia fiskalne oraz brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku. Zdecydowana 

większość respondentów (86,7%) prowadziła działalność w sektorze usługowym. Przydatność tego rodzaju 

pomocy dla osób bezrobotnych pozytywnie oceniło 100% ankietowanych. 

Prace interwencyjne 

Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez częściową refundację pracodawcom 

kosztów zatrudnienia. Na prace interwencyjne w 2018 roku skierowano 107 osób bezrobotnych 

(w tym 64 kobiety). 

 

Prace interwencyjne w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA 

rozpoczęli 107 

zakończyli (w tym z roku poprzedniego) 95 

podjęcie pracy po programie 94 

bieżąca efektywność zatrudnieniowa* 98,9% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 445,6 

*Na podstawie Załącznika Nr 6 do MRPiPS-01 za 2018 r. 

Roboty publiczne 

W 2018 roku zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęło 11 osób bezrobotnych (w tym 7 kobiet). 

Urząd zwracał organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych 

bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy, 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. W opisywanym roku roboty publiczne zostały zorganizowane przez następujące urzędy i instytucje: 

 Urząd Miejski w Kałuszynie, 

 Urząd Gminy w Jakubowie, 

 Urząd Gminy w Dobrem, 

 Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim, 

 Urząd Gminy w Latowiczu, 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, 

 Gminny Żłobek w Dobrem. 
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Roboty publiczne w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA 

rozpoczęli 11 

zakończyli (w tym z roku poprzedniego) 8 

podjęcie pracy po programie 7 

bieżąca efektywność zatrudnieniowa* 87,5% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 93,8 

Prace społecznie użyteczne 

W 2018 roku na prace społecznie użyteczne skierowano 45 osób bezrobotnych (w tym 18 kobiet). Ze względu 

na swoją specyfikę, jest to forma o bardzo niskiej efektywności zatrudnieniowej. 

 

Prace społecznie użyteczne w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA 

rozpoczęli 45 

zakończyli  41 

podjęcie pracy po programie 6 

bieżąca efektywność zatrudnieniowa* 14,6% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 46,8 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 

W 2018 roku refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pozwoliły na podjęcie zatrudnienia 125 

skierowanym osobom bezrobotnym (uwzględniając rotację na stanowiskach). Pracodawcom zrefundowano koszty 

zakupu wyposażenia na łączną kwotę 1200 tys. zł, co pozwoliło na utworzenie 60 nowych miejsc pracy. 

Refundacje przyznawano do wysokości 20 tys. zł na jedno stanowisko pracy. 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

REALIZACJA 

OGÓŁEM 

W TYM: 

ALGORYTM, REZERWA 

MRPIPS 
PROJEKTY EFS:  
POWER, RPO WM 

liczba zorganizowanych miejsc pracy = liczbie 

wyłączonych bezrobotnych (w tym rotacja na 

stanowiskach) 

125 63 62 

nowoutworzone stanowiska 60 12 48 

środki wydatkowane (w tys. zł) 1200,0 240,0 960,0 

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 2018 roku urząd 

monitorował realizację umów podpisanych z pracodawcami lub przedsiębiorcami w 2016 i 2017 roku. 
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Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne 

skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA 

liczba skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na zwolnione stanowiska pracy (rotacja) 49 

zakończyli 141 

podjęcie pracy po programie 127 

bieżąca efektywność zatrudnieniowa* 90,1% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 2110,0 

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 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE REALIZACJA 

rozpoczęli (w tym rotacja na stanowiskach) 26 

zakończyli 31 

podjęcie pracy po programie 26 

bieżąca efektywność zatrudnieniowa* 83,9% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 303,0 

 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (PFRON) 

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON w opisywanym roku polegała na: 

 organizacji stażu zawodowego, 

 organizacji szkolenia, 

 refundowaniu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, 

 przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Ponadto, osobom z niepełnosprawnościami świadczone były usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa 

zawodowego. 

W 2018 roku w ramach PFRON jedna osoba niepełnosprawna otrzymała środki na podjęcie własnej działalności 

gospodarczej. Dwóm pracodawcom przyznano refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Jedną osobę 

poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu skierowano na staż. Jedna osoba została skierowana 

na szkolenie zawodowe. 

 

Obsługa formalna 
 

W  ramach realizacji zadań z zakresu świadczeń z tytułu bezrobocia w 2018 roku wydano przez Starostę Mińskiego 

9734 decyzje i postanowienia. Poniższa tabela obrazuje sposób rozpatrywania spraw, wydanych decyzji 

administracyjnych, postanowień i odwołań od decyzji w I instancji do organu wyższego stopnia w 2018 roku. 
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Sposób rozpatrywania spraw, liczba wydanych decyzji i postanowień w 2018 roku. 

Wydano ogółem 

decyzji 

administracyjnych 

Utrzymane w 

mocy 

Uchylone w 

całości lub części 

Inny sposób 

rozp. w tym 

uchylono lub 

zmieniono 

Wznowienie 

postępowania 

(art. 145 kpa) 

Ogółem decyzji i 

postanowień 

9538 23 7 12 196 9734 

 

W roku sprawozdawczym złożono 44 odwołania od decyzji PUP (dla porównania – w 2017 roku złożono 

69 odwołań). W sprawach zakończonych decyzją ostateczną wznowiono 196 postępowań (w 2017 roku                           

– 254 postępowania). Po ponownym przeanalizowaniu akt przez Dyrektora Urzędu uwzględniono 12 odwołań.  

Do organu odwoławczego przesłano 31 odwołań. Wojewoda utrzymał w mocy 23 decyzje, od których złożono 

odwołanie, a uchylił 7. Jedno odwołanie nie zostało rozpatrzone z powodu nieuzupełnienia przez stronę braków 

formalnych tj. strona nie określiła jaki charakter ma pismo złożone w PUP. W toku rozpatrywania przez Wojewodę 

Mazowieckiego na dzień 31.12.2018 r. pozostawało 1 odwołanie. 

W 2018 roku poprzez moduł www.praca.gov.pl oprogramowania SyriuszStd Powiatowy Urząd Pracy obsłużył 822 

wnioski w postaci elektronicznej (w tym 317 wniosków od osób rejestrujących się w PUP przez Internet), 

które złożone zostały przez osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, pracodawców oraz inne podmioty. Wnioski 

dotyczyły m.in. takich spraw, jak zgłoszenie oferty pracy, zgłoszenie podjęcia pracy, rejestracja bezrobotnego, 

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.   

Ponadto w ramach obsługi formalnej zakres prac obejmował: 
 rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym rejestrację z wykorzystaniem formularza 

elektronicznego – 317 wniosków), 
 wprowadzanie i modyfikację danych uzyskanych podczas rejestracji do systemu komputerowego, 
 prowadzenie rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, 
 naliczanie świadczeń bezrobotnym i poszukującym pracy, 
 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, broszur, ulotek lub 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 2018 roku limit środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosił 8460,4 tys. zł. Łączne wydatki na aktywne programy rynku 
pracy w 2018 roku wyniosły 8236,1 tys. zł. Największy udział w wydatkach miały środki przeznaczone 
na dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej (2482,3 tys.). Istotny udział w wydatkach 
na aktywizację miały ponadto środki przeznaczone na refundacje kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie 
bezrobotnych do 30 roku życia (2110,0 tys. zł) i na staże (1327,7 tys. zł).  
 

Na zasiłki dla osób bezrobotnych w ubiegłym roku przeznaczono kwotę 4759,5 tys. zł. Wydatki na dodatki 

aktywizacyjne wyniosły w 2018 roku 157,7 tys. zł. W ramach środków PFRON przeznaczonych na aktywizację 

zawodową osób z niepełnosprawnościami w 2018 roku Urząd wydatkował łącznie 132,7 tys. zł. Na finansowanie 

szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku wydatkowano 

498,7 tys. zł.  
 

 

 

http://www.praca.gov.pl/
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Wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2018 r. 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 
LIMIT WYDATKI 

W TYS. ZŁ 

1. Szkolenia 243,0 187,3 

2. Prace interwencyjne 445,9 445,6 

3. Roboty publiczne 94,5 93,8 

4. Staże zawodowe 1372,9 1327,7 

5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej 2569,8 2482,3 

6. Prace społecznie użyteczne 47,0 46,8 

7. Finansowanie studiów podyplomowych 2,9 2,5 

8. Stypendium na kontynuację nauki 10,0 9,9 

9. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 1220,0 1200,0 

10. Inne zadania (badania lek., opieka nad dzieckiem, przejazdy) 23,7 19,7 

11. Bon stażowy 0,5 0,5 

12. Bon na zasiedlenie 7,0 7,0 

13. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionych bezrobotnych powyżej 50 roku życia 303,2 303,0 

14. Refundacja części kosztów wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku 

życia 

2120,0 2110,0 

RAZEM 8460,4 8236,1 

Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych (PFRON) 

W 2018 r. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na przyznawanie 

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy, 

szkolenie oraz staż. Na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

wydatkowano 132,7 tys. zł. Największy udział w wydatkach (68%) miały środki przeznaczone na refundacje 

kosztów wyposażenia stanowisk pracy. 

 

Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

w 2017 i 2018 roku (PFRON). 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 ROK 

(W TYS. ZŁ) 

2018 ROK  

(W TYS. ZŁ) 

Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych 0,0 1,4 

Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w 

zatrudnieniu (m.in. staże, szkolenia, prace interwencyjne) 

21,5 11,3 

Koszty wyposażenia stanowisk pracy 80,0 90,0 

Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej 30,0 30,0 

Ogółem 131,5 132,7 

Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych 

W 2018 roku wydatki na zasiłki dla bezrobotnych wyniosły 4759,3 tys. zł i były niższe od wydatków z 2017 r. 

o 1053,8 tys. zł. Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2018 roku wynosi 847,80 zł. 

W przypadku, gdy osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub 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 2018 roku przyznawano w kwocie nie przekraczającej 400 zł.  
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Pasywne wydatki Funduszu Pracy w 2017 i 2018 roku. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 ROK 

(W TYS. ZŁ) 

2018 ROK 

(W TYS. ZŁ) 

WZROST (+) / SPADEK (-) 

W STOSUNKU DO 2017 ROKU 

Zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze 

składkami w tym: 
5813,1 4759,3 - 1053,8  

 podstawowe 1735,2 1553,9 - 181,3  

 obniżone 672,1 676,2 + 4,1  

 podwyższone 2138,2 1502,4 - 635,8  

 składki na ubezpieczenia społeczne 1267,6 1026,8 - 240,8  

Dodatki aktywizacyjne 142,0 157,7 + 15,7  

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)” 

Od 1 stycznia 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie mińskim (III)” w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 – 2020 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających 

bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe. Realizacja projektu zakończy się 

31 grudnia 2019 roku.  Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 

roku życia pozostających bez pracy w powiecie mińskim. Projekt adresowany jest do 269 osób młodych w wieku 

18-29 lat, bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Mińsku Mazowieckim jako bezrobotne (należących do I lub II 

profilu pomocy), 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 2018 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: 

 indywidualne szkolenia zawodowe dla 15 osób, 

 staże zawodowe dla 70 osób, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób, 

 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla 31 osób (w tym uzupełnienia). 

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (II)” 

Celem realizacji projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej, należących 

do grup defaworyzowanych, pozostających bez pracy w powiecie mińskim. W ramach projektu każdemu 

uczestnikowi przedstawiona zostanie konkretna oferta aktywizacji zawodowej, poprzedzona analizą jego 

umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie Powiatowy Urząd Pracy realizować będzie 

wsparcie w postaci usług i instrumentów rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. W projekcie wzięły udział 173 osoby w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowane 

jako bezrobotne należące do następujących grup: 

 osób w wieku powyżej 50 roku życia, 

 osób z niepełnosprawnościami, 

 osób długotrwale bezrobotnych, 

 osób z niskimi kwalifikacjami, 

 kobiet. 

W 2018 roku w projekcie zrealizowano: 

 szkolenia dla 5 osób, 

 staże dla 45 osób, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 32 osób, 

 refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 20 osób. 

Całkowita wartość projektu wynosiła 2 614 872,99 zł, a dofinansowanie z UE 2 091 898,40 zł. 
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Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)” 

Powiatowy Urząd Pracy przystąpił w 2018 roku do opracowania 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. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2019 

do 31.12.2020 roku.  W 2018 roku projekt zgłoszony został do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów 

Pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 

2014-2020. 
 

Projekt „Okno na świat” (partnerstwo) 

Z końcem lutego 2018 r. zakończyła się realizacja projektu „Okno na świat” w ramach Działania 4.2 Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – Programy mobilności ponadnarodowej, w którym 

jednym z partnerów był Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Liderem projektu była firma 

POLBI Sp. z o. o. Partnerem zagranicznym była brytyjska firma TBG Learning, a drugim partnerem krajowym 

(oprócz PUP) była Agencja Pośrednictwa Pracy „Wakat” z Warszawy. Głównym celem projektu była aktywizacja 

zawodowa 60 osób w wieku od 18 do 35 lat (w tym 36 osób bezrobotnych z obszaru powiatu mińskiego) 

należących do tzw. grupy NEET  poprzez wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych. Po ukończeniu 

uczestnictwa w projekcie 20 osób znalazło zatrudnienie. Realizacja celu nastąpiła w wyniku współpracy między 

partnerami krajowymi I partnerem ponadnarodowym w zakresie realizacji programu mobilności ponadnarodowej. 

Jednocześnie projekt przewidywał wzajemne uczenie się od siebie partnerów – poznanie opracowanego przez TBG 

Learning programu „Learner journey” stosowanego w pracy z bezrobotnymi w Anglii, a z drugiej strony poznanie 

problematyki pracy z bezrobotnymi na trudnym rynku polskim przez partnera zagranicznego. Projekt składał się 

z 4 etapów: 

 rekrutacji uczestników, 

 przygotowania uczestników do mobilności ponadnarodowej (spotkanie integracyjne, szkolenie miękkie, 

opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika, przygotowanie językowe                        

– 120 godzin języka angielskiego, przygotowanie kulturowe, psychologiczne i przygotowanie do wyjazdu), 

 pobytu uczestników za granicą (uczestnicy odbyli 60-dniowy staż w Wielkiej Brytanii, na terenie hrabstwa 

Derbyshire, gdzie kontynuowali naukę języka angielskiego i uczestniczyli w życiu kulturalnym miejscowej 

społeczności), 

 wsparcia po powrocie do kraju (uczestnicy odbyli spotkania indywidualne i grupowe  

z doradcą zawodowym i z psychologiem, przedstawiano im też oferty pracy). 

Wartość projektu to 1 994 418,36 zł w tym wkład funduszy europejskich i budżetu państwa wynosił 

1 934.585,82 zł. 

 

Współpraca z samorządami lub innymi podmiotami, organizacja własnych przedsięwzięć 

W 2018 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, Państwową Inspekcją Pracy, 

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, szkołami, Wojskową Komendą Uzupełnień, jednostkami 

szkoleniowymi, agencjami pracy i służbami mundurowymi (Policją, Strażą Graniczną). We współpracy z gminami 

organizowane były m.in. prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, staże zawodowe. 

 

Na początku 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy wystąpił do dyrektorów szkół średnich z propozycją podjęcia 

wspólnych działań na rzecz zwiększenia wśród młodzieży umiejętności świadomego i aktywnego wejścia na rynek 

pracy. Inicjatywa urzędu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony dyrektorów. Doradcy zawodowi 

zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy w opisywanym okresie przeprowadzili 13 paneli informacyjnych, 

na których młodzież pozyskała wiedzę z zakresu wyboru dalszego kierunku edukacji, jak skutecznie poszukiwać 

pracy, jakie wymogi stawiają pracodawcy kandydatom do pracy. Doradcy informowali o lokalnym rynku pracy, 

projektach skierowanych do osób młodych oraz formach wsparcia oferowanych przez PUP. Spotkania odbywały 

się na terenie PUP, a uczestniczyło w nich ponad 300 uczniów ostatnich klas szkół średnich z terenu powiatu. 

 

Powiatowy Urząd Pracy pod patronatem Starosty Mińskiego zorganizował 20 lutego 2018 roku „Konferencję 

Inaugurującą Warsztaty Ożywienia Gospodarczego w Powiecie Mińskim w ramach Partnerstwa Lokalnego”.  
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Po konferencji inaugurującej, zorganizowane zostały pierwsze warsztaty pt. „Diagnoza zasobów i problemów 

powiatu mińskiego oraz składników środowiska społeczno - gospodarczego w powiecie mińskim”. W warsztatach, 

które odbyły się 22 marca 2018 r. wzięło udział ponad 100 samorządowców, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych oraz różnych środowisk z powiatu mińskiego, zainteresowanych rozwojem lokalnym.  

 

W dniu 10 maja 2018 roku, odbyły się drugie „Warsztaty Ożywienia Społeczno – Gospodarczego i  Aktywizacji 

Rynku Pracy w ramach Partnerstwa Lokalnego Powiatu Mińskiego”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 

lokalnych władz z gmin i powiatu, przedsiębiorców, cechu rzemiosł,  instytucji edukacji i rynku pracy, agencji 

rozwoju regionalnego i lokalnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz 

innych podmiotów z terenu powiatu.  

 

W dniu 8 czerwca 2018 roku z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy, odbyły się trzecie „Warsztaty Ożywienia 

Społeczno – Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy w ramach Partnerstwa Lokalnego Powiatu Mińskiego” 

z udziałem przedstawicieli lokalnych władz z gmin i powiatu, przedsiębiorców, cechu rzemiosł, instytucji edukacji 

i rynku pracy, agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ZUS, 

Urzędu Skarbowego oraz innych podmiotów z terenu powiatu. Tematyką warsztatu było: „Tworzenie projektów 

społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy, opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej powiatu 

mińskiego”.  

 

Kolejny, IV warsztat pt „Opracowywanie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych 

na diagnozie społeczno – gospodarczej powiatu mińskiego” odbył się 6 września 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli 

samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele wielu instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu. 

Podczas warsztatów odbyły się prezentacje gmin Jakubów i Kałuszyn.  

 

W dniu 17 października 2018 r. w sali koncertowej Miejskiej  Szkoły Artystycznej odbyła się konferencja 

podsumowująca pt. „Siła Partnerstwa w powiecie mińskim: Gala projektów społeczno – gospodarczych 

i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, 

III sektora, sektora ekonomii społecznej i aktywnych mieszkańców powiatu mińskiego do partnerskiej realizacji 

w latach 2018 – 2025”. Zaprezentowano na niej wstępne projekty, wypracowane podczas warsztatów: 

1. Pieszo, konno i rowerem po ziemi mińskiej – atrakcyjnie przez cały rok - projekt zaprezentowała Hanna 

Wocial, Wójt Gminy Jakubów, 

2. Mienia daje w naturze – teraz czas na relaks u nas – projekt zaprezentował Krzysztof Kalinowski, Wójt 

Gminy Dębe Wielkie, 

3. Mobilne forum organizacji pozarządowych ziemi mińskiej – projekt przedstawił Tadeusz Lempkowski, 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie, 

4. Grodzisko w gminie Mrozy – projekt przedstawił Dariusz Jaszczuk, Burmistrz Mrozów, 

5. Sieć placówek dziennego pobytu dla seniorów – projekt przedstawił Dariusz Jaszczuk, Burmistrz Mrozów, 

6. Miński Park Technologiczny - projekt przedstawił Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Powiatu Mińskiego, 

7. Razem dla rozwoju ziemi mińskiej i mojego rozwoju Lasy – Rzeki – My – Koordynacja i konsolidacja 

działań – projekt przedstawił Wojciech Malczyk, Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem były XVI Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości, które odbyły się 

15 czerwca 2018 r. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wystawców i odwiedzających. Honorowy patronat 

nad Targami objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, której list skierowany 

do uczestników, przeczytała w czasie powitania Pani Grażyna Borowiec, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 

Uroczystego otwarcia Mińskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości dokonał Antoni Jan Tarczyński,  Starosta Miński. 

W szesnastej edycji targów oprócz pracodawców wzięli udział przedstawiciele samorządów gmin, jednostek 

organizacyjnych powiatu, Powiatowej Rady Rynku Pracy i służb mundurowych.  

 

Pracodawcy oferowali na swoich stanowiskach wystawienniczych łącznie ponad 100 miejsc pracy. Poszukiwani 

byli między innymi: operatorzy maszyn, magazynier, kasjer-sprzedawca, fakturzysta, preser-montażysta, 
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pakowacz, spawacz, tokarz, monter konstrukcji stalowych, ślusarz, elektryk, elektromonter, konstruktor, 

pracownik kontroli jakości, kierowca kat. B, pracownik produkcji, kucharz, automatyk, projektant elektryk 

automatyk, projektant konstruktor mechanik, rozbieracz-wykrawacz, kierowca kat. B i C, wędliniarz, mechanik 

samochodowy, specjalista ds. sieci własnej, monter wyrobów gotowych, operator wtryskarki, introligator 

poligraficzny, kelner, kucharz, recepcjonista, event manager, doradca klienta, pracownik restauracji. Dodatkowo, 

Powiatowy Urząd Pracy udostępniał na swoim stanowisku około 300 miejsc pracy, zgłoszonych przez 

pracodawców. W trakcie targów doradcy zawodowi przeprowadzili warsztaty pt. „Samoocena umiejętności 

i predyspozycji zawodowych”. Odbyło się też spotkanie informacyjne: „Bezpieczny wyjazd - bezpieczny powrót”, 

prowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Zgodnie z coroczną tradycją, 

nagrodzono inwencję i kreatywność wystawców. W 2018 r. wyróżnienia za najciekawsze stoiska wystawiennicze 

trafiły do firm i organizacji: International Plastik Polska sp. z o.o., Murillo Art & Design Studio Reklamy, Spółdzielnia 

Uczniowska ,,Grosz do Grosza", STYROPMIN Sp. z o. o. i KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. j. 
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7. 5 KULTURA I SPORT 
 

 

KULTURA 

Podstawowe zadania powiatu w zakresie kultury obejmują wspieranie, upowszechnianie i promocję twórczości 

oraz edukacji kulturalnej, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych, jak również ochronę dziedzictwa kultury.  

 

Powiat miński nie prowadzi własnych instytucji kultury. Zadania w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej 

zostały zlecone Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, której w 2018 r. przekazano środki 

w  wysokości 54 366 zł. 

 

Powiat miński jest natomiast organizatorem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym. Szczególne znaczenie 

promocyjne,  z uwagi na szeroki odbiór społeczny i medialny tych wydarzeń, mają imprezy cykliczne organizowane 

przez Powiat Miński, do których należą:  

 

Dni Powiatu Mińskiego  

Impreza odbywa się na placu przed Zespołem Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, 

jej bogaty program (koncert gwiazd ogólnopolskiej estrady, prezentacja zespołów muzycznych z miast i gmin 

naszego powiatu) uwzględnia potrzeby zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Impreza ma na celu przede 

wszystkim integrację mieszkańców powiatu mińskiego, promocję kultury i lokalnych talentów. Ważnym 

elementem jest promocja dziedzictwa kulturowego, tradycyjnej żywności, oferty edukacyjnej i kulturalnej. Różne 

podmioty z terenu powiatu mińskiego prezentują swoje  stoiska promocyjne, m.in.: miasta, gminy, szkoły, firmy 

lokalne, organizacje pozarządowe, służba zdrowia, a także wojsko, policja, straż i inne. Podczas wydarzenia 

wręczane są także nagrody laureatkom konkursu powiatowego, adresowanego do rolników: „Powiatowa 

Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Gospodarstwie Domowym”. Dni Powiatu Mińskiego służą również 

w bardzo dużym stopniu promocji samorządu powiatowego, jako przykład dobrego wypełniania zadań w zakresie 

kultury, a pośrednio dystrybucji: informacji na temat samorządu, gadżetów promocyjnych, publikacji itp. Istnieje 

wtedy możliwość dotarcia do różnych grup docelowych. W 2018 r. odbyły się VI Dni Powiatu Mińskiego, które były 

organizowane wspólnie z Radiem dla Ciebie. 

  

  
VI Dni Powiatu Mińskiego 
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Nagroda Powiatu Mińskiego „LAURA”  

Nagroda 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, rozwój przedsiębiorczości, działalność społeczna na rzecz wspólnoty 

powiatowej, rolnictwo i ochrona środowiska. W  2018 r. obyła się XVI edycja tej nagrody.                                                                                                        

 

Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana 

w 60 miastach wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W następnych latach w całej Polsce 

i za granicą odbyło się czytanie kolejno: dzieł Aleksandra Fredry, Trylogii Henryka Sienkiewicza „Lalki” Bolesława 

Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W dniu 8 września 2018 r. odbyła się  VII edycja akcji Narodowego 

Czytania, podczas którego czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Powiat miński wziął udział w tej akcji 

po raz szósty. Honorowy patronat nad wydarzeniem co rocznie obejmuje Prezydent RP wraz z małżonką. 

 

 

 
 

 

 

VII edycja Narodowego Czytania w Powiecie Mińskim 

 

 

 

Imprezy współorganizowane przez Powiat Miński 

Powiat miński w 2018 r. był współorganizatorem dużej ilości cyklicznych wydarzeń kulturalnych, m.in.:  

 IV Orszak Trzech Króli, 

 Inscenizacja bitwy w gminie Halinów w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, 

 Tropem wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

 Festyn Sójka Mazowiecka w Cegłowie,  

 Rekonstrukcja historyczna Mińsk 1920, 

 Obchody Dnia Papieskiego,  

 Przegląd Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” w Mrozach,  

 Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” w Mrozach,  

 Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Przedsiębiorczości i Gospodarstwie Domowym,  

 Powiatowy Festiwal Piosenki dla Nauczycieli, 

 Letni Festiwal Orkiestr Dętych w Mińsku Mazowieckim.  
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Inscenizacja bitwy w gminie Halinów 
w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 

Powiatowy Przegląd Patriotyczny 
    "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna" 

 

 

 
Finał Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości i Wiejskim Gospodarstwie Domowym 

 

 

Wydarzenia patriotyczne  

We współpracy z Powiatową Radą do Spraw Kombatantów corocznie organizowane są: powiatowe obchody 

rocznicy wybuchu oraz zakończenia II wojny światowej, wielkanocne i wigilijne spotkania środowisk 

kombatanckich. Powiat Miński współpracuje  również z innymi samorządami z terenu powiatu w organizacji innych 

imprez patriotycznych, m.in.: corocznie dofinansowuje organizację obchodów  rocznicy walk wrześniowych 

pod Kałuszynem. Uroczystości patriotyczne służą nie tylko integracji środowisk kombatanckich, ale pośrednio 

także edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wizerunku powiatu mińskiego jako samorządu 

dbającego o pamięć historyczną. 
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Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 

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 2018 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację 15 zadań 

w powyższym zakresie i przyznano dotację na łączną kwotę 139 500 zł.  

 

  

 

 

W 2018 r. powiat miński w sposób szczególny  

upamiętnił 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W wydanym, z tej ważnej okazji, 

kalendarzu imprez znalazły się liczne przedsięwzięcia, 

organizowane przez stowarzyszenia i instytucje, 

których działania zostały dofinansowane ze środków 

budżetu Powiatu Mińskiego: 

 
 
 

 

1) Fundacja Mivena w Mińsku Mazowieckim zadanie pn. „XI Festiwal Mivena Etno-Kabaret” pod hasłem 

przewodnim: „Radości Wolności”, nawiązującym do 100-lecia naszej niepodległości, 

2) Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie 

zadanie pn. „VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej” - wprowadzono do regulaminu 

dodatkowe punkty, premiujące wykonanie utworów polskich piosenkarzy lub piosenek o Polsce w obcych 

językach, 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

85 | S t r o n a  
 

3) Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową  

w Ignacowie zadanie pn. Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem 

i światłem malowana” z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?” Moja Okolica – Moja Ojczyzna                                

- tematem wiodącym były  obiekty - świadkowie odzyskania niepodległości państwa polskiego 

w krajobrazie Ziemi Mińskiej, 

4) Miński Klub Sportowy MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim zadanie pn.  „III Mistrzostwa Polski Wschodniej 

w brazylijskim Jiu - Jitsu dla dzieci i młodzieży z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości” - impreza 

odbyła się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.  

5) Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość”  

w Ignacowie zadanie pn. Rajd pieszy „Nasz sposób na uczczenie 100. Rocznicy Niepodległości” - rajd 

pieszy niebieskim szlakiem turystycznym w Sulejówku, a także w miejscowości Ossów - wyprawa ścieżkami 

szlaku historycznego, związanego z pobytem i działalnością wybitnych Polaków II Rzeczypospolitej, 

będącego Enklawą Historyczną Miasta Sulejówek, a także pobyt w miejscowości Ossów, gdzie rozegrała 

się Bitwa Warszawska. 

6) Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” zadanie pn. „Mazowiecki 

Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców - Mrozy 2018”- turniej, którego celem było 

m.in. upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez budowanie postaw 

patriotycznych uczestników.   

7) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w Podcierniu zadanie pn. „Z kulturą na TAK 

od najmłodszych lat - VI integracyjne spotkanie przedszkoli z terenu powiatu mińskiego” pod hasłem 

„Dla Niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskanie przez Polskę niepodległości.  

8) Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie 

zadanie pn. XIV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” - przegląd został wzbogacony 

występami zespołu wokalno-instrumentalnego i zespołu nauczycieli, którzy zaprezentowali utwory 

patriotyczne.    

9) Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie zadanie pn. X Powiatowy Dzień Kultury 

Żydowskiej z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur „Opowieści chasydzkie i ludowe te najdawniejsze 

i te całkiem nowe” - w widowisku zostały ujęte treści związane ze 100-leciem Niepodległości Polski. 

10) Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku zadanie pn. „XI Bieg Marszałka” - upamiętnienie i oddanie 

hołdu z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

11) Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie  zadanie pn. „W Ogrodzie Barw 

i Dźwięków dla Niepodległej. I Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders 2018” - impreza sportowa została 

uświetniona widowiskiem patriotycznym. 

12) Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie zadanie 

pn. „Integracyjna Czerwcówka” - impreza o charakterze kulturalno-integracyjnym, w ramach której odbył 

się, m.in. test wiedzy dla młodzieży  nt. 100-lecia odzyskania niepodległości. 

13) Miński Klub Sportowy MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim zadanie pn. „Gramy i walczymy dla Niepodległej” 

- impreza sportowa zorganizowana we współpracy z Akademią Sztuk Walki  Dębe Wielkie, Fundacja 

Akademia Piłki Nożnej Mińsk Mazowiecki oraz Klub Walki Grappler. 

14) Fundacja Magiczne Kąty w Kątach Goździejewskich II zadanie pn. „Wydanie płyty CD Stanisław Ptasiński 

harmonista z Wielgolasu” - popularyzacja dziedzictwa kulturowego wschodnio-mazowieckiej wsi i  tradycji 

w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

15) Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie zadanie pn.  „Mazowiecki folklor 

z Ojczyzną w tle na litewskich scenach” - wyjazd na Litwę i prezentacja programu patriotyczno                              

-regionalnego  w związku z 100 - letnią rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

16) Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie zadanie pn. „Mieszkańcy powiatu mińskiego śpiewają 

(nie)zakazane piosenki” - w repertuarze znalazły się pieśni skomponowane nie tylko w czasie II wojny 

światowej, ale i wcześniejsze, wykonywane również w czasie zaborów i walk o niepodległość w nawiązaniu 

do 100-lecia odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

17) Muzeum Ziemi Mińskiej zadanie pn. Rekonstrukcja historyczna „Mińsk 1920” - dwudniowe wydarzenie, 

w ramach którego zorganizowano, m.in.: inscenizacje walk, pokazy kaskaderów, sprzęt wojskowy, 

rekonstrukcję przyjazdu Józefa Piłsudskiego do Mińska Mazowieckiego. 
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18) Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie zadanie pn. „Koncert stulecia w Mińsku Mazowieckim” - 

koncert symfoniczny, którego główny punkt programu to Symfonia  h-moll „Polonia” Ignacego 

Jana Paderewskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lwowskiej pod dyrekcją dyrygenta 

Jerzego Maksymiuka. 

19) Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej zadanie pn. „Z piosenką po wakacjach” - impreza 

kulturalna o tematyce ukierunkowanej na 100-lecie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 

min. koncerty i konkurs wiedzy o historii polskiej niepodległości. 

20) Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie zadanie pn. „VIII Jarmark Okuniewski”- impreza 

kulturalna, umożliwiająca atrakcyjne zapoznanie się z dawną kulturą historycznej miejscowości, 

wydarzenie nawiązujące do 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez dobór wystawców jarmarku, 

prezentujących m.in. uzbrojenie z okresu świetności Rzeczypospolitej oraz walk o niepodległość 

aż do XX w. 

21) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w Mińsku Mazowieckim na realizację 

zadania pn. „Integracyjna Gra Terenowa w 100-lecie Odzyskania Niepodległości” - żywa lekcja historii 

w terenie, wykłady nauczyciela historii „Polskie drogi ku niepodległości”, złożenie wiązanki pod Mogiłą 

Powstańców Styczniowych.  

22) Stowarzyszenie „Koniczynka” działającemu na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie 

zadanie pn. „Integracyjny turniej tenisa stołowego” - m.in. zaplanowano symboliczny bieg patriotyczny, 

a dla zawodników  kotyliony w barwach narodowych. 

23) Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku zadanie pn.  „IV Turniej Strzelecki” - promowanie wiedzy 

historycznej na temat życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 

Ponadto w dniu 4 września 2018 roku zorganizowano we współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki, 

dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego, cieszący się ogromnym zainteresowaniem koncert 

pt. ,,Pieśni Patriotyczne” w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 

,,Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. W ramach koncertu zaprezentowano 

utwory, które na przestrzeni dziejów towarzyszyły Polakom i dodawały ducha w trudnych chwilach. W repertuarze 

Zespołu znalazły się zarówno pieśni legionowe i ułańskie: ,,O mój rozmarynie”, ,,Legiony”, ,,Bywaj dziewczę 

zdrowe”, jak i pieśni wojskowe, zwane też pieśniami żołnierskimi: ,,Czerwone maki na Monte Cassino”, ,,Serce 

w plecaku" i wiele innych. 

 

 

 

 

 

Koncert  

pieśni patriotycznych 

Państwowego Zespołu 

Ludowego Pieśni 

i Tańca ,,Mazowsze” 

im. Tadeusza 

Sygietyńskiego 
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Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Zadania w tym zakresie 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.  

 

W 2018  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 53 000 zł. Szczegółowe informacje o wnioskodawcach, zakresie prac i wysokości kwot dostępne 

są w dalszej części raportu, w sprawozdaniu z realizacji „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Mińskiego 

na lata 2014-2018”.  

 

Realizowane były również zadania polegające na współpracy z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

oraz innymi podmiotami w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami i ochrony zabytków.  W 2018 r. Wydział 

Oświaty i Promocji, na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, we współpracy 

z samorządami miast i gmin, przeprowadził inwentaryzację cmentarzy żydowskich w powiecie mińskim.  

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz podległych mu jednostek uczestniczyli w targach 

i wystawach zewnętrznych, podczas których  prowadzili dystrybucję publikacji na temat dziedzictwa kulturowego, 

których zakres treści związany był z promowaniem zabytków i dziedzictwa kulturowego powiatu mińskiego, m.in. 

podczas corocznych Dni Powiatu Mińskiego, Festynu "Sójka Mazowiecka”, a także podczas wydarzenia Mińsk 1920 

w Janowie. Stoiska były odwiedzane średnio przez kilka tysięcy osób. Materiały udostępniane były także podczas 

wydarzeń krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczą powiatowe jednostki organizacyjne , głównie 

szkoły oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu, np. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej, 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. Łącznie w 2018 r. rozdystrybuowano ponad 2 500 szt. materiałów 

promujących dziedzictwo kulturowe powiatu mińskiego, w tym ulotki, magnesy, pocztówki itp. 

 

Na stronie powiatu mińskiego w zakładce „Kultura” funkcjonuje dział „Ochrona zabytków”, w którym dostępny 

jest  „Program Opieki nad Zabytkami dl Powiatu Mińskiego na lata 2019 – 2022”, a także informacje o zasadach 

przyznawania dotacji wraz z formularzem wniosku o przyznanie dotacji oraz link do listy zabytków na stronie 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Sport  

Powiat Miński podejmuje coraz więcej inicjatyw w zakresie rozwoju sportu. W szkołach prowadzonych 

przez powiat prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w różnych dyscyplinach sportu.  

 

W 2018 r. odbyła się kolejna edycja - zainicjowanego w 2002 r. przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu                           

- Powiatowego Forum Klubów i Organizacji Sportowych, którego celem jest: integracja środowiska zawodników, 

działaczy sportowych oraz przedstawicieli samorządów, podsumowanie osiągnięć sportowych w okresie pomiędzy 

kolejnymi edycjami, a także wymiana doświadczeń i przekazanie wiedzy na temat pozyskiwania środków 

zewnętrznych na działalność klubów. Podczas IX edycji Forum zaprezentowano trening piłki siatkowej 

dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, poprowadzony przez Glinka Academy.  
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Powiatowe Forum Klubów  

i Organizacji Sportowych  

w 2018 r.  

 

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 Świata, Europy i Polski w różnych dyscyplinach sportu. W 2018 r. Zarząd 

Powiatu Mińskiego przyznał 41 nagród sportowych i przekazał środki finansowe w łącznej wysokości 10 850 zł. 

Zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

są przyznawane stypendia sportowe. W  2018 r. Zarząd Powiatu Mińskiego przyznał 31 zawodnikom stypendia w 

łącznej wysokości 8 050 zł.  Na nagrody, wyróżnienia oraz stypendia Sportowe Powiat Miński przeznacza corocznie 

kwotę ok. 20 000 zł.  

 

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 43 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 2018 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację 14 zadań 

w powyższym zakresie i przyznano dotację na kwotę 140 000 zł. W ramach zleconych zadań zostało 

przeprowadzonych wiele imprez sportowych, m.in.: 

 

 Organizacja Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, 

 Bieg Marszałka w Sulejówku, 

 Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle, 

 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, 

 Turniej strzelecki, 

 Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców-Mrozy 2018, 

 Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Mińskiego, 

 Powiatowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego, 

 „Futbol na TAK - powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży”. 
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Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej  

Olimpiad Specjalnych 

 

 

 

 

Powiatowe  

Mistrzostwa w Piłce Nożnej Szkół 

Podstawowych o Puchar Starosty 

Mińskiego 

 

 

 
 

Powiat miński od dziewiętnastu lat organizuje Powiatowe Igrzyska Samorządowców. Biorą w nich udział 

przedstawiciele samorządów gminnych i miejskich z terenu powiatu, przedstawiciele wojska, policji i straży 

pożarnej. Współorganizatorem Igrzysk w 2018 r. była Gmina Siennica. Na jej obiektach sportowych spotkały się 

drużyny, które po wcześniejszych rozgrywkach grupowych awansowały do finałów. Dyscypliny sportowe, które 

były przedmiotem rywalizacji to: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy i ziemny, szachy, warcaby, rzutki 

(dart), biegi przełajowe oraz kategoria dla VIP-ów czyli rzut piłką do kosza.  

 

   
Powiatowe Igrzyska Samorządowców w 2018 r. 
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7.6   DROGI POWIATOWE 
 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, występując jako inwestor, zrealizował w 2018 r. następujące 
zadania z zakresu przebudowy dróg, budowy chodników, wykonania remontów dróg przy użyciu mieszanki 
mineralno-bitumicznej, przebudowy obiektów inżynierskich oraz robót bieżącego utrzymania: 

 

Zrealizowane zadania inwestycyjne w roku 2018 
 

LP. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

WARTOŚĆ 
ZADANIA (w zł) 
roboty budowlane 
(nadzór-usługi) 

RAZEM 

 
DOFINANSOWANIE 

ZADANIA (w zł) 
Współpraca 

z samorządami 
lub innymi podmiotami 

 

TERMIN 
REALIZACJI 

 

PRZEBUDOWA DRÓG 

1 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-
Mrozy na odc. od km 8+520-10+500, 
dł. 1980mb  
Zadanie 2018-2019 
 
(Chodnika i droga wykonane w 50% - 
990mb) 

2018/2019 
6 024 239,68 
(26 200,00) 

6 050 439,68 
2018 

3 335 639,64 
(14 506,94) 

3 350 146,58 

2018 
Woj. maz. 
2 010 066 
UG Cegłów 

100 000 

21.05.2018 
31.10.2018 

2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-
Mrozy na odc. od km 4+327,29 do km 
4+840, dł. 512,71mb  
(chodnik i droga) 

1 341 886,15 
(6 000,00) 

1 347 886,15 
- 

13.08.2018 
23.10.2018 

3 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2222W Dębe Wielkie-Chrośla-
Jędrzejnik-Kędzierak od km 9+345 do 
km 9+905, dł. 560mb 

878 625,92 
(3 900,00) 

882 525,92 

UG Mińsk Maz. 
200 000 

08.06.2018 
29.06.2018 

4 

Przebudowa drogi 2232W Latowicz-
Dąbrówka-Wężyczyn od km 0+227 do 
km 0+542, dł. 315mb  
Zadanie 2018-2019 
 
(Chodnika i droga wykonane w 50% - 
160mb) 

2018/2019 
1 006 337,78 (6 

200,00) 
1 012 537,78 

2018 
601 289,68 
(3 704,50) 

604 994,18 

2018 
UG Latowicz 

300 000 

22.08.2018 
31.10.2018 

5 

Przebudowa drogi 2204W Halinów-
Krzewina-Desno od km 0+752 do km 
1+305,53, dł. 553,53mb  
(chodnik i droga) 

1 457 165,11 
(5 290,00) 

1 462 455,11 
- 

01.06.2018 
15.10.2018 

6 

Przebudowa drogi nr 2224W Stara 
Niedziałka-Mistów-Libertów do drogi 
(Stanisławów-Mlęcin-Kamionka) od km 
9+850 do km 10+769, dł. 919m + 
dokumentacja 

dok. 24 700,02  
368 250,41 
222 344,15 
(5 990,00) 

621 284,58 

- 

dok. 
16.03.2018 
26.06.2018 

roboty 
26.09.2018 
22.10.2018  

 
28.11.2018 
30.11.2018 

7 
Wykonanie dokumentacji projektowej i 
budowa przejścia pieszo-rowerowego 
pod torami PKP PLK linii 13 Krusze-

2018/2019 
dok. 369 000,00 

2 580 540,00 

2018 
UM Mińsk Maz. 

315 804,96 

dok.  
28.05.2018 
20.12.2018 
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Pilawa w msc. Mińsk Mazowiecki w 
ciągu ul. Gen. K. Sosnkowskiego i 
Aureliusza Chróścielewskiego  
Zadanie 2018-2019 

(52 890,00) 
3 002 430,00 

2018 
dok. 369 000,00 

412 050 
(8 462,40) 

789 512,40 

roboty 
21.12.2018 
28.12.2018 

8 

Przebudowa drogi 2239W Wielgolas-
Kamionka od km 0+020 do km 0+955, 
dł. 935mb  
Zadanie 2018-2019 
 

(Droga wykonana w 50% - 470mb) 

2018/2019 
1 277 005,82 
(14 514,00) 

1 291 519,82 
2018 

731 641,71  

(8 272,98) 
739 914,69 

- 
01.10.2018 
31.10.2018 

9 

Przebudowa (modernizacja) drogi 
powiatowej nr 2214W Stanisławów-
Mlęcin-Kamionka od km 10+300 do km 
11+080, dł. 780mb 

356 698,57 
FOGR 

165 000 
30.07.2018 
27.08.2018 

 
BUDOWA CHODNIKÓW  

 
 

10 

Budowa chodnika na ul. Gościnnej w 
Cygance od torów kolejowych do ul. 
Wybranieckich - droga powiatowa nr 
2219W od km 2+990 do km 3+485 + 
dokumentacja 
 
(chodnik od km 2+990-3+270, dł. 
280mb) 

dok. 31 550,00 
216 898,57 
138 693,57 

(1 845,00) 
388 987,14 

UG Dębe Wielkie 
194 493,56 

dok.  
27.03.2018 
28.08.2018 

roboty 
16.11.2018 

30.11.2018 
 

28.11.2018 
14.12.2018 

11 

Budowa chodnika i zjazdów w ciągu 
drogi powiatowej nr 2205W Halinów-
Cisie-Żwirówka na odc. od km 1+000 
do km 2+160, dł. 1160mb 

692 738,71 
(4 920,00) 

697 658,71 

UM Halinów 
348 829,35 

20.06.2018 
31.08.2018 

12 

Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2206W Dobre-Kąty 
Borucza-Krawcowizna ul. Polna w 
Dobrem od km 0+000 do km 0+342, 
dł. 337mb 

dok. 24 700,02 
317 987,60 
(2 460,00) 

345 147,62 

UG Dobre 
172 573,81 

dok.  
27.03.2018 
28.08.2018 

roboty 
31.10.2018 
03.12.2018 

13 

Budowa chodnika w ciągu drogi nr 
2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów w 
msc. Aleksandrów od km 4+412 do km 
4+985, dł. 573mb 

205 629,90 
(1 600,00) 

207 229,90 

UG Jakubów 
103 614,95 

16.04.2018 
28.05.2018 

14 

Budowa chodnika w ciągu drogi 2242W 
Stara Wieś-Siodło-Kuflew od km 3+090 
do km 3+436 
 
(chodnik dwustronny, dł. 476mb) 

koszt. 4 305,00 
330 005,00 
60 770,00 
(4 920,00) 

400 000,00 

UG Siennica 
200 000 

18.09.2018 
31.10.2018 

 
06.11.2018 
23.11.2018 

15 

 
Budowa chodnika w ciągu drogi nr  
2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka 
od km 2+749 do km 2+994, dł. 245mb 
 
 
 
 

298 492,46 
UG Stanisławów 

100 000 

07.11.2018 
30.11.2018 
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PRZEBUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

16 

Przebudowa i rozbudowa mostu przez 
rzekę Witówka w msc. Porzewnica w 
ciągu drogi powiatowej nr 2255W 
Mrozy-Topór-Lipiny w km 8+100 wraz z 
dojazdami 

1 644 766,28 
(34 440,00) 

1 679 206,28 

Subwencja 
873 400 

07.07.2018 
18.10.2018 

 
INŻYNIERIA RUCHU 

17 

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych w ciągu drogi 
2284W ul. Szosowa w Sulejówku w km 
3+365 

dok. 16 297,50  
66 543,00 

82 840,50 
- 

dok. 
08.05.2018 
10.07.2018 

roboty 
06.08.2018 
31.08.2018 

 
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH  

18 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika w ciągu drogi 
2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy 
wzdłuż ul. Adama Mickiewicza w 
Mrozach od km 15+088 do km 15+288, 
dł. 200mb 

12 190,00 
UMiG Mrozy 

6 095 
23.02.2018 
26.06.2018 

19 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika w ciągu drogi nr 
2230W Mińsk Maz.-Cegłów-Mrozy ul. 
Dobrzyckiego w Cegłowie od km 
11+560 do km 11+857, dł. 297mb 

24 846,00 
UG Cegłów 

12 423 
23.02.2018 
06.06.2018 

20 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę mostu w ciągu drogi nr 
2204W Halinów-Krzewina-Desno w km 
0+530 z dojazdami od km 0+440 do 
km 0+752, dł. 312mb 

43 665,00 - 
04.04.2018 
31.10.2018 

21 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi nr 2204W 
Halinów-Krzewina-Desno od km 0+009 
do km 0+102, dł. 93m (ZRID) 

24 700,02 - 
16.03.2018 
31.07.2018 

22 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby wraz 
z budową chodnika od km 2+890 do 
km 3+850, dł. 960mb 

26 445,00 - 
26.03.2018 
31.10.2018 

23 

Wykonanie dokumentacji projektowej 

na przebudowę drogi powiatowej nr 

2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-

Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie-

(gr.powiatu) wraz z budową chodnika 

od km 2+376 do km 3+352, dł. 976mb 

31 490,02 15 745,01 
26.03.2018 

29.10.2018 

24 

Wykonanie aktualizacji dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 2206W Dobre - Kąty 

Borucza - Krawcowizna od km 3+664 

do km 7+638, dł. 3974mb 

59 899,99 - 
25.07.2018 

22.10.2018 

25 

Wykonanie aktualizacji dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 2214W Stanisławów - 

Mlęcin - Kamionka od km 5+561 do km 

7+986, dł. 2425mb 

39 999,60 - 
25.07.2018 

30.11.2018 
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26 

Wykonanie koncepcji na przebudowę 

drogi powiatowej nr 2216W Pustelnik - 

Zawiesiuchy - Poświętne od km 3+300 

do km 5+390, dł. 2090mb 

24 600,00 - 
06.08.2018 

25.09.2018 

27 

Wykonanie dokumentacji 

na sygnalizację świetlną  

w ciągu drogi powiatowej nr 2222W ul. 

Sosnkowskiego w Mińsku Maz. 

18 450,00 - 
06.08.2018 

31.10.2018 

 

WARTOŚĆ ( W ZŁ) / DŁUGOŚĆ (M) 
Dofinansowanie  

(w zł) 

Razem przebudowa dróg: 

 
9 761 718,16  

/ 4 945,24 m dróg 
1 662,71 m 
chodnika 

3 090 870,96 
 

Razem budowa chodników: 
 

2 276 960,81 
 / 3 071 m  

1 119 511,67 
 

Razem przebudowa obiektów inżynierskich: 
 

1 679 206,28 
 / 1 szt. 

873 400,00 
 

Inżynieria ruchu: 66 543,00 - 

Razem wykonanie dokumentacji 

projektowych: 

776 838,17  

/ 16 szt. 

34 263,01 

 

 

RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE: 

 

14 561 266,42 

 

5 118 045,64 
- 

 

Remonty dróg przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej (nakładki bitumiczne) 

LP. NUMER DROGI, PRZEBIEG 
ZAKRES 

RZECZOWY 

 

WARTOŚĆ 

ZADANIA 

 (zł) 

 

ZADANIA 

(zł) 

1 droga nr 2748W Rzakta-Józefów-do drogi nr 50 700 mb 177 081,14 - 

2 
droga nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-

Parysów 
700 mb 173 960,02 - 

3 droga nr 2238W Wielgolas-Chyżyny 350 mb 79 177,20 - 

4 droga nr 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn 600 mb 138 421,87 - 

5 droga nr 2244W Siennica-Łękawica-Cegłów 980 mb 243 624,02 - 

6 
droga nr 2256W Wola Rafałowska-Guzew-Mała 

Wieś-Kuflew 
955 mb 237 439,19 - 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

94 | S t r o n a  
 

7 droga nr 2251W Kałuszyn-Milew-Falbogi 930 mb 251 888,64 - 

8 droga nr 2254W Stare Groszki-Skruda-Grodzisk 700 mb 173 969,02 - 

9 droga nr 2208W Ratoszyna-Drop-Nojszew 950 mb 236 203,98 - 

10 droga nr 2206W Dobre-Kąty Borucza-Krawcowizna 800 mb 191 763,16 - 

11 droga nr 2218W Dębe Wielkie-Pustelnik-Helenów 980 mb 234 884,87 - 

12 
droga nr 2222W Dębe Wielkie-Chrośla-Jędrzejnik-

Kędzierak 
500 mb 124 285,73 - 

13 droga nr 2226W Jakubów-Wiśniew-Kluki 920 mb 228 581,73 - 

14 droga nr 2224W Stara Niedziółka-Mistów-Libertów 630 mb 156 545,12 - 

15 droga nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny 900 mb 251 724,43 - 

16 
droga nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-

Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie 
200 mb 45 315,54 - 

17 
droga nr 4333W Papiernia-Ołdakowizna-

Stanisławów 
380 mb 94 501,15 - 

18 droga nr 2218W Dębe Wielkie-Pustelnik-Helenów 450 mb 107 805,38 - 

OGÓŁEM: 

 

12 625 mb 

 

3 147 172,19 - 

 

Główne zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg w roku 2018 

LP. RODZAJ ROBÓT JEDN. 

 

ILOŚĆ 

ROBÓT 

WYDATKI  

NA 

MATERIAŁY  

I SPRZĘT 

1 
Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-bitumiczną 

na gorąco 
m2 752,00 29 158,88 

2 Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno m2 583,50 18 154,80 

3 Remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją m2 5583,00 212 265,17 

4 Remont cząstkowy nawierzchni destruktem m2 469,00 - 

5 Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniem m2 7 760,00 30 287,77 

6 Remont cząstkowy nawierzchni żwirem m2 16100,00 35 164,17 

7 Remont cząstkowy nawierzchni żużlem m2 3 250,00 - 

8 Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych km 39,20 68 858,97 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

95 | S t r o n a  
 

9 
Wzmocnienie, profilowanie, ścinka, uporządkowanie poboczy i 

przekopanie rowków poprzecznych w poboczach 
km 40,25 109 199,72 

10 Renowacja, kopanie nowych rowów km 14,64 108 322,42 

11 Naprawa i wykonanie przepustów mb 340,00 24 328,70 

12 Oczyszczenie i uporządkowanie pasa drogowego m2 22376,00 - 

13 
Wymiana, ustawienie i poprawa pionowych znaków 

drogowych 
szt. 490,00 52 943,75 

14 Wycinka i utrzymanie zadrzewienia szt. 322,00 - 

15 Mechaniczne koszenie chwastów i traw km 1576,50 41 231,59 

16 Ręczne koszenie chwastów i traw m2 18090,00 - 

17 Wykonanie oznakowania poziomego m2 312,50 2 806,04 

 

OGÓŁEM BRUTTO W ZŁ:                                                                        

 

732 721,98 

 

LP. 
RODZAJ ROBÓT  

KOSZTY 
MATERIAŁY 

(zł) 

KOSZTY 
SPRZĘT 

(zł) 
ŁĄCZNIE 

1 Zimowe utrzymanie dróg 222.852,04 518.018,22 740.870,26 
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7. 7 PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 

 

 

Zadania powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wykonują Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, Zespół Zarządzania 

kryzysowego Powiatu Mińskiego, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  oraz Komenda Powiatowa Policji w Mińsku 

Mazowieckim i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH  

 

W 2018 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zorganizował ćwiczenie ewakuacyjne 

Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3-go Maja 16 oraz przyległego Internatu 

Zespołu Szkół Ekonomicznych ( sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w budynku w przypadku 

otrzymania informacji o podłożonych ładunkach wybuchowych ). 

Ponadto Wydział brał udział w epizodzie praktycznym, polegającym na przyjęciu ewakuowanej ludności, 

w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia ,,ANAKONDA-18” 

oraz w 4 treningach z zakresu znajomości procedur ATP-45D ( procedur prognozowania i analizy skażeń 

promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych) oraz cyklicznie w treningach powszechnego ostrzegania wojsk 

i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 

 

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej Wydział promował zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego 

oraz przeciwpożarowego poprzez organizowanie lub współorganizowanie następujących przedsięwzięć: 

 Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współorganizowany z Komendą Powiatową Policji w Mińsku 

Mazowieckim, 

 działania profilaktyczne w ramach zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. ,,Bądź widoczny, 

świeć przykładem, bądź dla innych drogowskazem” wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Mińsku  

Mazowieckim – przekazanie 529 szt. kamizelek odblaskowych i 329 szt. szelek odblaskowych 

jednośladowym uczestnikom ruchu drogowego oraz pieszym, 

 Sympozjum ,,Bezpieczna jazda – 100 lat na polskich drogach” - organizowane przy współpracy z Komendą 

Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim, 

Zespołem Szkół Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim,  adresowane do młodzieży 

ze szkół ponadgimnazjalnych jeżdżącej samochodami lub motocyklami, organizowane w celu zwiększenia 

ich świadomości jako uczestników ruchu drogowego i promowania bezpiecznych zachowań. 

 

Działające w strukturze Wydziału Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim 

w 2018 roku odnotowało 586 zdarzeń oraz otrzymało i przekazało do odpowiednich podmiotów 81 ostrzeżeń 

meteorologicznych oraz komunikatów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

W 2018 roku Wydział przeprowadził 3 kontrole problemowe dotyczące realizacji zadań planistyczno-

organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta/Gminy.  

 

Starosta Miński przy pomocy Wydziału  przeprowadza corocznie na terenie powiatu kwalifikację wojskową. W tym 

celu współpracuje z Wojewodą Mazowieckim, który powołuje Powiatową Komisję Lekarską. Kwalifikacja 

wojskowa jest organizowana w pierwszej połowie każdego roku. W 2018 roku Powiatowa Komisja Lekarska 

wydała 876 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej. 

 

W 2018 roku dokonano zakupu mikrofonogłośnika bezprzewodowego (w celu zapewnienia optymalnego 

wykorzystania możliwości radiotelefonu cyfrowego Motorola DM 4600) w ramach funkcjonowania Radiowej Sieci 

Zarządzania Wojewody Mazowieckiego. Ponadto w celu skutecznego i szybkiego podejmowania działań 

ratowniczych związanych z uwalnianiem substancji ropopochodnych do środowiska naturalnego dokonano 

zakupów 9 szt. zapór sorpcyjnych olejowych. 
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ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWIATU MIŃSKIEGO  

 

W 2018 roku Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył dwa posiedzenia dotyczące następującej problematyki: 

 omówienie przedsięwzięć profilaktycznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby  

zwierzęcej ,,afrykańskiego pomoru świń” (ASF) – luty 2018, 

 wypracowanie kierunków działania w związku z wyciekiem do rzeki Srebrna oleju napędowego (w wyniku 

pożaru cysterny z olejem napędowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna) oraz w związku z wyciekiem 

do gleby substancji niebezpiecznych w wyniku pożaru składowiska odpadów w miejscowości Maliszew,        

ul. Sosnowa – sierpień 2018. 

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU  

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku odbyła 4 posiedzenia, podczas których omówiono, według 

przyjętych uchwałą Komisji rocznych planów pracy, 13 zagadnień. W Komisji pracowało 13 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 wzięło udział 9 osób, 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

W 2018 roku: 

 odnotowano w powiecie mińskim 2346 przestępstw stwierdzonych (w tym 1614 przestępstw o charakterze 

kryminalnym), wskaźnik skuteczności ścigania wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniósł 74,63%, 

 odnotowano w stosunku do 2017 roku spadek w liczbie kradzieży, kradzieży samochodów, w rozbojach, 

bójkach i pobiciach, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniach rzeczy, przestępczości narkotykowej, 

 odnotowano wzrost kradzieży z włamaniem, przestępstw wykrytych w kategorii przestępczości gospodarczej 

oraz liczbę Niebieskich Kart wypełnionych przez policjantów; 

 na  drogach powiatu mińskiego w porównaniu do roku 2017 odnotowano spadek liczby wypadków 

drogowych oraz liczby ofiar śmiertelnych, wzrost liczby kolizji drogowych oraz liczby osób poszkodowanych. 

 

Ze środków budżetowych Komedy Głównej Policji, Powiatu Mińskiego , Miasta Mińsk Mazowiecki, Gmin:  Kałuszyn,  

Halinów, Mrozy, Latowicz, Jakubów, Cegłów i Dębe Wielkie zostały zakupione w 2018 roku trzy samochody typu 

furgon: Volkswageny T6. Ponadto zakupiono (ze środków własnych policji) samochód Kia Ceed  (z tzw. ustawy 

„modernizacyjnej” za kwotę 60 tys. zł.).  

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

W 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonała modernizacji serwerowni 

(montaż nowego rejestratora, modernizacja systemu selektywnego alarmowania DSP 15). 

 

W celu podnoszenia stopnia przygotowania strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych zorganizowano 9 szkoleń, podczas których przeszkolonych zostało 243 członków OS.  

 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej uczestniczyli w 26 praktycznych sprawdzeniach ewakuacji w obiektach 

użyteczności publicznej. W ramach rozpoznania operacyjnego oraz doskonalenia organizacji działań, Jednostka 

Ratowniczo-Gaśnicza i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 12 ćwiczeniach przeprowadzonych 

na obiektach o różnej specyfice i przeznaczeniu. 

 

Komenda Powiatowa PSP pozytywnie zaopiniowała zakupy 5 pojazdów dla 5 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
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7. 8  KOMUNIKACJA I TRANSPORT DROGOWY  
 

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego wykonuje zadania z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawy 

o kierujących pojazdami, transportu drogowego i publicznego transportu zbiorowego.  

Wydział od lat konsekwentnie stawia na jakość i komfort obsługi interesantów. W tym celu zmodernizowano 

w 2018 roku pomieszczenia, w których się znajduje.  Klienci zyskali większą poczekalnię oraz bezpośredni kontakt 

z urzędnikiem – zniknęły szyby oddzielające interesanta od pracownika. Przebudowa Wydziału to nie tylko zmiana 

aranżacji przestrzeni, poprawa warunków pracy, ale też zmiany organizacyjne, które ułatwiły i przyspieszyły 

załatwianie spraw. Wydzielono stanowisko do spraw rejestracji pojazdów dla przedsiębiorców i firm leasingowych.  

W ciągu roku w Wydziale załatwianych jest kilkadziesiąt tysięcy spraw. Liczba spraw załatwionych w 2018 roku 

przedstawia się następująco:  

 4 667 wydanych praw jazdy, 
 115  zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, 
 3 183  wygenerowanych profilów kandydata na kierowcę, 
 772  decyzje o zatrzymaniu praw jazdy, 
 304  decyzje w sprawie cofnięcia praw jazdy, 
 22 decyzje o skierowaniu na egzamin sprawdzający kwalifikacje, 
 122 decyzje w sprawie wygaśnięcia decyzji, 
 5 decyzji o skreśleniu z ewidencji instruktorów, 
 51  decyzji o nadaniu i umieszczeniu w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz tabliczki znamionowej, 

 140 decyzji o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu, 
 401 decyzje o skierowaniu na badanie lekarskie i psychologiczne, 
 40  zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
 75 wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 
 46  wymienionych zagranicznych praw jazdy, 
 125 wydanych międzynarodowych praw jazdy, 
 16 502  wydanych decyzji o rejestracji pojazdów, 
 2 384 wydanych dowodów rejestracyjnych, 
 2 849 wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdów, 
 51 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, 
 389  zatwierdzonych projektów organizacji ruchu drogowego (z czego 167 projektów dotyczyło stałej 

organizacji ruchu, 222  czasowej organizacji ruchu), 
 3  zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
 12  odwołań od decyzji, wszystkie utrzymane w mocy przez organ II instancji, 
 6 skarg do WSA, w tym 2  oddalono,  1 odrzucono, w 3 przypadkach brak rozstrzygnięcia. 

 
Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez Wydział  są zadania nadzorcze.  Podmioty, których działalność 

podlega kontroli starosty w powiązaniu z  kryteriami kontroli: 
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W ramach zadań nadzorczych Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego współpracuje  z sądami, prokuraturą, 

policją, urzędami celnymi, urzędami skarbowymi oraz innymi instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego.  

W wyniku działań nadzorczych przeprowadzono 114 kontroli planowych. Wydano 41  zaleceń pokontrolnych,  

jedną decyzję o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. 
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7.9  GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI  

 

 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości: 

 

Drogi 

Według stanu na 01.01.2018 roku na rzecz powiatu mińskiego uregulowana została własność 1912 działek 

drogowych o powierzchni 555,1173 ha.  W 2018 roku uregulowano własność 99 działek o powierzchni 19,1114 

ha oraz przekazano w drodze darowizny Miastu Mińsk Mazowiecki własność 18 działek, zajętych obecnie pod drogi 

publiczne miejskie. Według stanu na 31.12.2018 roku powiat miński był właścicielem 1990 działek drogowych o 

powierzchni 570,7076 ha. 

 

Pozostałe nieruchomości 

Według stanu na 01.01.2018 roku powiat miński był właścicielem nieruchomości stanowiących 61 działek 

o powierzchni 55,1475 ha (nieruchomości inne niż drogi tj. przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie 

jednostkom organizacyjnym powiatu).  Według stanu na dzień 31.12.2018 roku powiat miński był właścicielem 

nieruchomości stanowiących 58 działek o łącznej powierzchni 54,0762 ha. 

 

Nabycie i zbycie nieruchomości 

Zarząd Powiatu Mińskiego w 2018 roku podjął 15 uchwał w zakresie gospodarki nieruchomościami, 

w tym: dotyczących przedłużenia umów najmu i dzierżawy nieruchomości, obciążenia nieruchomości służebnością 

przejazdu i przechodu oraz służebnością przesyłu, sprzedaży i użyczenia oraz przyjęcia i przekazania 

nieruchomości w drodze darowizny. 

 

W dniu 17 października 2018 roku Zarząd Powiatu Mińskiego aktem notarialnym Rep. A. 7244/2018 przekazał 

w drodze darowizny Miastu Mińsk Mazowiecki nieruchomości położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące drogi 

miejskie (wcześniej drogi powiatowe) tj. działki: nr 2530/5 o powierzchni 0,0141 ha, nr 2530/6 o powierzchni 

0,0064 ha, nr 2531/1 o powierzchni 0,0107 ha, nr 8137/1 o powierzchni 0,6099 ha, nr 8137/2 o powierzchni 

0,1764 ha (ulica 1 PLM Warszawa), nr 979/1 o powierzchni 0,4254 ha (ulica Ogrodowa), nr 2193 o powierzchni 

0,1229 ha (część ulicy Limanowskiego), nr 4801 o powierzchni 0,3420 ha (część ulicy Litewskiej), nr 1783/2 

o powierzchni 0,0054 ha, nr 1780/2 o powierzchni 0,1444 ha, nr 1781/2 o powierzchni 0,0577 ha (część ulicy 

Kościuszki), nr 2046/2 o powierzchni 0,0251 ha (część ulicy Kazikowskiego), nr 590/2 o powierzchni 0,7535 ha, 

nr 622/2 o powierzchni 0,0007 ha (część ulicy Toruńskiej), nr 1876/2 o powierzchni 0,0360 ha (część ulicy 

Konstytucji 3 Maja), nr 2040 o powierzchni 0,1741 ha (część ulicy Daszyńskiego), nr 630 o powierzchni 

0,0775 ha i nr 672 o powierzchni 0,1629 ha (część ulicy Budowlanej) w celu realizacji zadań własnych gminy, 

związanych z utrzymaniem dróg publicznych. 

 

W dniu 19 października 2018 roku aktem notarialnym Rep. A. 4268/2018 Zarząd Powiatu Mińskiego zawarł umowę 

sprzedaży nieruchomości, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stankowizna (działki nr 2887 i 2889 

w Mińsku Mazowieckim i działka nr 244/1 w Gliniaku o łącznej powierzchni 1,0713 ha) po Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Mińsku Mazowieckim. W przetargu osiągnięto cenę 5 904 000 zł, 

w tym podatek VAT w wysokości 1 104 000 złotych. 

 

W dniu 15 października 2018 roku Zarząd Powiatu aktem notarialnym Rep. A. 10827/2018 przekazał nieodpłatnie 

Miastu Stołecznemu Warszawa mienie Powiatu Mińskiego, położone na terenie miasta Warszawa - Wesoła 

tj. działki: nr 26/5 o powierzchni 0,0076 ha w obrębie nr 06-06, nr 2/4 o powierzchni 0,0252 ha w obrębie                           

nr 06-07, nr 61/1 o powierzchni 0,0213 ha w obrębie nr 03-05, nr 2/9 o powierzchni 0,0035 ha w obrębie                   

nr 06-07, nr 4/8 o powierzchni 0,0330 ha w obrębie nr 04-01 zajęte pod część ulicy I Praskiego Pułku, działki                            

nr 1/11 o powierzchni 0,0367 ha w obrębie nr 06-01, nr 75/3 o powierzchni 0,0221 ha, nr 76/3 o powierzchni 

0,0583 ha w obrębie nr 02-02, nr 1/4 o powierzchni 0,0143 ha, nr 1/2 o powierzchni 0,0100 ha, nr 1/7 

o powierzchni 0,0307 ha, nr 1/13 o powierzchni 0,0266 ha w obrębie nr 06-01, nr 1/5 o powierzchni 0,0270 ha, 

nr 1/10 o powierzchni 0,0125 ha, nr 1/11 o powierzchni 0,0221 ha, nr 1/15 o powierzchni 0,0291 ha w obrębie 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

101 | S t r o n a  
 

nr 06-02, nr 72/6 o powierzchni 0,0356 ha w obrębie nr 02-02 zajęte pod część ulicy Niemcewicza, działki nr 88/5 

o powierzchni 0,0016 ha, nr 89/1 o powierzchni 0,0119 ha w obrębie nr 02-02, nr 25/1 o powierzchni 0,1316 ha 

w obrębie nr 05-01, nr 172/15 o powierzchni 0,0695 ha, nr 172/18 o powierzchni 0,2034 ha w obrębie nr 02-03 

zajęte pod część ulicy Wspólnej, działek nr 70/28 o powierzchni 0,0054 ha, nr 70/16 o powierzchni 0,0326 ha 

w obrębie nr 04-07, nr 86/20 o powierzchni 0,0036 ha w obrębie nr 04-06, zajęte pod część ulicy Armii Krajowej. 

 

W dniu 19 listopada 2018 roku Gmina Dębe Wielkie przekazała aktem notarialnym Rep. A. 4568/2018 Powiatowi 

Mińskiemu nieruchomości, położone w Kątach Goździejewskich, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 

nr 1779/2 o powierzchni 0,1327 ha, nr 1746 o powierzchni 0,3800 ha i nr 1747 o powierzchni 0,4800 ha, 

z przeznaczeniem na drogę powiatową nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie 

Drugie - granica powiatu. 

 

Umowy użyczenia zawarte przez Zarząd Powiatu: 

1) 15 maja 2018 roku z Muzeum Ziemi Mińskiej, użyczono część działki nr 307/8 w Janowie z przeznaczeniem 

na zorganizowanie inscenizacji bitewnej w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości, 

2) 24 lipca 2018 roku z Gminą Latowicz, użyczono działki nr 529 i 530, stanowiące drogę powiatową nr 2236W 

Dębe Małe – Transbór - Starogród w celu przebudowy drogi powiatowej (w obrębie skrzyżowania), 

3) 11 września 2018 roku z Parafią Rzymskokatolicką Pw. Świętej Trójcy w Latowiczu, użyczono działkę nr 325, 

stanowiącą drogę powiatową nr 2231W Latowicz – Kałuszyn z przeznaczeniem na wykonanie remontu 

Kapliczki „Wymyślańskiej”, 

4) 30 października 2018 roku z Miastem Mińsk Mazowiecki, użyczono część działek ewidencyjnych nr 6505 

i 6722 w Mińsku Mazowieckim zajętych pod drogę powiatową 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy 

(ulica Dąbrówki) z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy ulicy Paderewskiego, 

5) 28 sierpnia 2018 roku Miasto Mrozy użyczyło Powiatowi Mińskiemu pomieszczenia znajdujące się na I piętrze 

budynku internatu o powierzchni 437 m2 w Mrozach przy ulicy Licealnej, działka nr 2539/15 

z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach. 
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7.10  GEODEZJA I KARTOGRAFIA 
 

 

W 2018 roku kontynuowano prace, związane z informatyzacją  zasobu geodezyjnego,  podnoszeniem jakości bazy 

danych, dotyczących ewidencji gruntów i budynków, jak również rozszerzaniem oferty usług, świadczonych drogą 

elektroniczną. Działania te prowadzone są pod hasłem: „społeczeństwo informacyjne, jego wymagania 

i oczekiwania”. 

 

W  Wydziale Geodezji i Kartografii dokonano w 2018 roku,  m.in.:  

 23 000 zmian danych  ewidencji gruntów i budynków, 

 wydano ponad 16 000 wyrysów i wypisów z  ewidencji, 

 skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przedstawionych 

w 437 projektach, 

 do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęto około 8000 opracowań geodezyjnych 

i kartograficznych, 

 dokonano sprzedaży ponad  7000  map i  innych dokumentów z zasobu. 

 

W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 482 decyzje, a także  udzielono 2 577 pisemnych 

wyjaśnień.  

 

Usługi świadczone w ramach działalności Wydziału Geodezji i Kartografii przyniosły w roku 2018 dochód 

w wysokości 1 949 303,64 złotych. 

 

Dużą inwestycją, kontynuowaną  w ubiegłym roku, były prace modernizacyjne państwowej osnowy 

wysokościowej, niezbędnej dla potrzeb inwestycji budowlanych, na kolejnym obszarze naszego powiatu, 

obejmującego gminy Sulejówek, Halinów, Dębe Wielkie oraz części Gmin Stanisławów i Mińsk Mazowiecki.  

W kolejnych latach  planowane jest wykonanie tego projektu w pozostałej części obszaru powiatu.  

 

Po uruchomieniu serwisu internetowego do zgłaszania prac geodezyjnych, Powiat Miński był pierwszym powiatem 

w kraju, który wprowadził, w technologii igeomap/epodgik, możliwość stosowania operatu elektronicznego. 

Obecnie ponad 50% operatów jest przekazywana do Starostwa Powiatowego w postaci elektronicznej, eliminując 

przy tym konieczność skanowania takich dokumentacji i zabezpieczania dla niej powierzchni archiwalnej. Pozwala 

to również  na natychmiastowe udostępnianie innym  stworzonego dokumentu. 

 

 W 2018 roku uruchomiono kolejną nową usługę. Całkowicie automatyzowano obsługę zapytań komorniczych, 

dotyczących posiadania nieruchomości .  

 

 W ramach wdrożonych usług,  w 2018 roku obsłużonych zostało: 

 437 spraw, dotyczących koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu , co stanowi 100%  

wszystkich spraw, 

 542  zapytań komornika o posiadanie  nieruchomości , co stanowi 40 % wszystkich  spraw, 

 8 050 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, co stanowi  99  %  wszystkich zgłoszeń, 

 300 zleceń  rzeczoznawców  majątkowych,  obsłużono internetowo, co   stanowi 65 % wszystkich spraw, 

 1 000  map zakupiono  przez  internet, co stanowi 15 %  wszystkich zamówień. 

 

Z przedstawionych danych wynika, że ponad 10 000 osób załatwiło sprawy, należące do kompetencji Starosty 

Mińskiego, bez potrzeby przybycia do Starostwa, w dowolnie wybranym przez siebie czasie.   
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Działania Powiatu Mińskiego w sferze stosowania nowoczesnych 

technologii są zauważane w środowisku zawodowym geodetów, 

a także w innych środowiskach. Dowodem uznania działań są liczne 

nagrody. Zbiór ten w 2018 roku powiększyła nagroda 

za współpracę przy rozwoju krajowej infrastruktury informacji 

przestrzennej, otrzymana z rąk: Wiceministra Inwestycji i Rozwoju 

Artura Sobonia oraz Głównego Geodety Kraju Waldemara 

Izdebskiego. 

 

We wrześniu 2018 roku  Powiat Miński otrzymał wyróżnienie za rolę 

prekursora we wdrażaniu innowacyjnych elementów technologii 

iGeoMap/ ePODGiK. Kolejna, druga edycja konkursu Samorządowy 

Lider Cyfryzacji, ogłoszona przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego przyniosła naszemu powiatowi po raz drugi 

nagrodę Lidera Cyfryzacji, również w formie finansowej.  

 

 

 

 

W planach na przyszłość znajduje się  rozwój  Powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej, poprzez dodawanie 

nowych funkcjonalności, nowych usług i nowych warstw tematycznych.  
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7.11  ADMINISTRACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 
 

 

ZESTAWIENIE 
SPRAW ADMINISTRACYJNYCH, ZAŁATWIONYCH PRZEZ WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA 

W 2018 ROKU 
 

LP. 
 

RODZAJ SPRAW 
 

LICZBA SPRAW 
(W TYM  WYDANYCH 

DECYZJI 

ADMINISTRACYJNYCH) 

 

 
LICZBA 

ODWOŁAŃ 
OD DECYZJI 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU II INSTANCJI 

 

 
 
LICZBA 

SKARG 
DO WSA 
 

UTRZYMANIE    

W MOCY 
UCHYLENIE 

DECYZJI 
UMORZENIE 

POSTĘPOWANIA 

1 Pozwolenia na 
budowę 

2093  
(1816 decyzji) 

12 5 0 2 0 
 

2 Pozwolenia na 
rozbiórkę 

68  
(51 decyzji) 

2 0 2 0 0 
 

3 Umorzenia 
postępowania 

131 0 0 0 0 0 
 

4 Odmowa 
zatwierdzenia 
projektu i udzielenia 
pozwolenia 

77 11 1 4 0 0 

5 Stwierdzenie  
wygaśnięcia decyzji 

7 0 0 0 0 0 
 

6 Uchylenie decyzji  
(art. 36a PB) 

59 0 0 0 0 0 
 

7 Zmiana decyzji  
(art. 155 i 163 Kpa) 

181 0 0 0 0 0 
 

8 Przeniesienie 
pozwolenia  
na budowę 

63 0 0 0 0 0 
 

9 Liczba zgłoszeń 
(w tym zmiana 
sposobu 
użytkowania) 

1387 - - - - - 

10 Sprzeciw wobec 
zamiaru rozpoczęcia 
robót 

42 2 1 0 0 0 
 

11 Inne sprawy 
budownictwa 
 (w tym odstępstwa  
od przepisów 
techniczno 
-budowlanych  
oraz spółdziałanie) 

547 - - - - - 

12 Zaświadczenia 535 - - - - - 
 

13 Dzienniki budowy 2099 - - - - - 
 

14 Korespondencja 
- wpływ 

6565 - - - - - 
 

15 Wnioski o 
udostepnienie 
informacji publicznej 

32 - - - - - 
 

 
 

Liczba wydawanych pozwoleń na budowę z roku na rok wzrasta. Wprowadzona instytucja zgłoszeń zamiaru 

budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Inwestorzy nadal 

wybierają tryb pozwolenia na budowę z uwagi na umowy z bankiem czy konieczność wprowadzania zmian 

w trakcie procesu budowlanego. Natomiast zgłoszenia robót budowlanych sieci, wymienionych w art.29 ust.1 

pkt 19 a ustawy Prawo budowlane cieszą się dużym powodzeniem.  
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7.12  OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

 

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, wykonuje Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa 

Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.  

Wydział sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami 

(wytwarzania, przetwarzania, zbierania), stosownie do przepisów ustawy o odpadach i przepisów ustawy Prawo 

ochrony środowiska. W  2018 r. 8 nowym podmiotom wydano decyzje na gospodarowanie odpadami.  

Wykonując zadania z zakresu ochrony środowiska, w roku 2018: 

 wydano 3  pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego z instalacji 

oraz 2 decyzje o zmianie pozwolenia,  

 rozpatrzono 73 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.  

Powiat miński, wraz z całą strefą mazowiecką, został zakwalifikowany do strefy A ze względu 

na większość badanych zanieczyszczeń tj. strefy bez przekroczeń poziomów dopuszczalnych. Jedynie 

ze względu na benzo(a)piren, PM10 i PM2,5, ozon klasyfikuje się w strefie C (problem dotyczy całego 

województwa).  

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.  

W omawianym okresie przeprowadzono 5 kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. 

W 2018 r. na wniosek wójtów gmin Zarząd Powiatu Mińskiego pozytywnie zaopiniował : 

 uchwałą Nr 713/18 z dnia 12 lutego 2018 r. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki do 

roku 2020, 

 uchwałą Nr 806/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Latowicz do roku 

2021 

Realizując zadania, wynikające z ustawy z dnia o ochronie gruntów rolnych i leśnych w omawianym okresie 

przeprowadzono: 

 803 postępowania w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy lub projektów decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 1053 postępowania w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w tym 185 

postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej. 

Wykonując zadanie, przewidziane w ustawie z dnia o lasach w roku 2018, wypłacono ekwiwalenty 

za zalesione grunty porolne w kwocie 171 766 zł. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów pochodziły 

z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Nadzór nad lasami, nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, na powierzchni 14 588 ha, na podstawie 

podpisanych porozumień ze Starostą Mińskim, sprawują 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.  

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. W2018 roku wydano 18 zaświadczeń dla 56 

zwierząt o dokonaniu zgłoszenia do rejestru oraz przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie wykreślenia 

1 zwierzęcia z rejestru.  
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Na terenie powiatu znajduje się 18 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 15 kół łowieckich. Obszar 

wszystkich obwodów łowieckich to 75 421 ha. Umowy dzierżawy zawarte zostały do 2026 r. Ponadto 

przeprowadzono 4 postępowania zakończone wydaniem decyzji zezwalającej na hodowanie 

lub utrzymywanie chartów oraz ich mieszańców. 

W wykonaniu zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w 2018 roku :  

 

 wydano 5 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 10 projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 

 wydano 4 decyzje w sprawach zatwierdzenia projektów i dokumentacji hydrogeologicznych, 

  przeprowadzono postępowania administracyjne, zakończone wydaniem 6 decyzji w sprawach dotyczących 

opłat eksploatacyjnych i 1 decyzji, określającej wysokość opłaty podwyższonej za wykonywanie działalności 

w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża z naruszeniem warunków określonych w koncesji, 

 załatwiono 17 spraw, dotyczących zgłoszenia projektów robót geologicznych oraz przedłożenia 

dokumentacji geologicznych, dotyczących innych prac geologicznych. 

 

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 2018 roku udzielił 1 koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w wymienionym zakresie,  

wydał 3 decyzje stwierdzające wygaśnięcie koncesji, 1 decyzję zmieniającą koncesję oraz  1 decyzję przenoszącą 

koncesję na rzecz innego przedsiębiorcy.  

 

W stosunku do przedsiębiorców, posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, prowadzono 

5 postępowań administracyjnych w sprawie ich cofnięcia oraz 1 postępowanie, zakończone wydaniem decyzji 

wstrzymującej działalność.  

 

W 2018 roku przeprowadzono 7 kontroli zakładów górniczych, których zakresem objęto zgodność wykonywanej 

przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją.  

 

 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie powiatu mińskiego obowiązywały 43 koncesje na wydobywanie 

kopalin ze złóż, dla których organem koncesyjnym jest Starosta Miński. Najwięcej zakładów górniczych 

zlokalizowanych jest na terenie gmin: Jakubów (16 zakładów), Mrozy (12 zakładów) i Kałuszyn (9 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 

 

 

 

Wydział wykonuje również zadania Starosty w zakresie nadzoru nad zakładami górniczymi, które zakończyły 

eksploatację kopaliny. Według stanu na 29.01.2019 r. na terenie powiatu mińskiego w trakcie rekultywacji             

(w celu przywrócenia gruntom wartości użytkowej) były 34 wyrobiska. 

 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, sprawowany jest nadzór i kontrola nad działalnością spółek 

wodnych, działających na terenie powiatu mińskiego. Są nią objęte 2 samodzielnie działające Gminne Spółki 

Wodne (GSW) w Halinowie i w Mrozach oraz 8 spółek zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych 

w Mińsku Mazowieckim z gmin: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki 

i Siennica. W  okresie sprawozdawczym badane są budżety poszczególnych spółek oraz podejmowane 

przez zarządy uchwały.  

 

Realizując uchwałę Rady Powiatu Mińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu 

mińskiego spółkom wodnym, Wydział zebrał i rozpatrzył wnioski o dotacje celowe dla spółek wodnych 

i przedstawił Zarządowi Powiatu, który uchwałą Nr 769/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.  przyznał  dotacje kwocie     

39 500 zł, z których wykorzystano 35 500 zł.  

 

W związku z nowelizacją przepisów prawo wodne, od stycznia 2018 r. wydawanie pozwoleń wodnoprawnych 

oraz przyjmowanie zgłoszeń przeszło do kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

 

W celu skutecznej kontroli przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym Wydział 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  2018 roku wydano 225 kart wędkarskich, upoważniających do amatorskiego połowu ryb w śródlądowych 

wodach powierzchniowych oraz zarejestrowano 45 nowych jednostek sprzętu pływającego służącego do połowu 

ryb. Na koniec 2018 r. łączna ilość wydanych kart wędkarskich wynosiła 5 035 sztuk, a ilość zarejestrowanych 

jednostek sprzętu pływającego służącego do połowu ryb wynosiła 986 sztuk. 
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7.13  OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW 

 

 

Powiat wykonuje zadania w zakresie ochrony praw konsumentów za pośrednictwem Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Mińsku Mazowieckim oraz wyodrębnionego w strukturze Starostwa Powiatowego Biura Rzecznika 

Konsumentów. 

 

Realizację ustawowych zadań Rzecznika w 2018 roku przedstawia poniższa tabela : 

 

LP. RODZAJ SPRAW LICZBA SPRAW 

1 Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach  

o ochronę interesów konsumentów (postępowania) 
269 (w tym 106 spraw z lat ubiegłych) 

2 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego  

i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów  

w formie pisemnej 

104 (w tym 1 sprawa z 2017 r.) 

3 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego 

 i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów 
2107 

4 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące 

zagadnień z zakresu ochrony praw konsumenckich  
29 (w tym 1 sprawa z 2017 r.) 

5 Wnioski o udostępnienie informacji publicznej - 

6 Petycje - 

RAZEM 2 509 

 

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej jest podstawowym i najważniejszym zadaniem 

realizowanym przez Rzecznika, bowiem tylko świadomy swoich praw konsument jest w stanie je wyegzekwować. 

Rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, 

do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. 

 

UDZIELANIE PORAD I INFORMACJI PRAWNEJ W ZAKRESIE OCHRONY INTERESÓW KONSUMENTÓW 
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SPRZEDAŻ: 

art. żywnościowe  
       3                       3 

odzież i obuwie  
 12 27   236 6                     281 

meble, artykuły 
wyposażenia 
wnętrz, utrzymania 
domu 22 10 15 162 15 7                   231 

urządzenia 

gospodarstwa 
domowego, 10 59 106 320 16         3           514 
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urządzenia 
elektroniczne 
i sprzęt 
komputerowy 

samochody i środki 
transportu 
osobistego 
  6 13   81 6               3     109 

kosmetyki, środki 
czyszczące 
i konserwujące 3 3     3                     9 

produkty związane  
z opieką zdrowotną  3 3 30 6 3                     45 

art. rekreacyjne, 
zabawki i art. dla 
dzieci   6   52 10         3 4         75 

Inne 
       18 3           3         24 

USŁUGI: 

związane z rynkiem 
nieruchomości  6     53                       59 

bieżąca 
konserwacja, 
utrzymanie domu, 
drobne naprawy, 
pielęgnacja        21                       21 

czyszczenie i 
naprawa odzieży i 
obuwia        21                       21 

Konserwacja 
i naprawa 
pojazdów 
i innych środków 
transportu       39                       39 

finansowe  
 3   3 18     6     19 6 6 42 3   106 

ubezpieczeniowe  
       19     3     3 

1
5   4     44 

pocztowe i 
kurierskie    3   14 12                     29 

telekomunikacyjne 9 33 30 33 10     6     3 8 3     135 

transportowe        3                 6     9 

turystyka i  
rekreacja  3 6   21 12         3           45 

sektor 
energetyczny  
i wodny 7 24 13 35   3 4               3 89 

związane z opieką  
i opieką zdrowotną       12                 3     15 

inne        18           3           21 

RAZEM SPRZEDAŻ I USŁUGI  1924 

informacje ogólne   39 

niekonsumenckie   144 

RAZEM  
210

7 
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W 2018 r. Rzecznik aktywnie pomagał konsumentom w 8 sprawach sądowych, wobec braku polubownego 

zakończenia sporu. Duża część spraw z 2018 r. nie jest jeszcze zakończona i ostatecznie nie można przesądzić, 

czy nie znajdą swojego zakończenia na drodze postępowania sądowego.  

WYSTĘPOWANIE DO PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWACH OCHRONY PRAW I INTERESÓW KONSUMENTÓW 
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SPRZEDAŻ:  

art. żywnościowe                              0 

odzież i obuwie   7  25 2          34 

meble, artykuły 
wyposażenia 
wnętrz, utrzymania 
domu    16 2          18 

urządzenia 
gospodarstwa 
domowego, 
urządzenia 
elektroniczne  
i sprzęt 
komputerowy  3 7 22 6 1    1 1    41 

samochody i środki 
transportu 
osobistego     3 1          4 

kosmetyki, środki 
czyszczące  
i konserwujące               0 

produkty związane 
z opieką zdrowotną     1           1 

art. rekreacyjne, 
zabawki  
i art. dla dzieci  1  2           3 

inne    6           6 

USŁUGI:  

związane z rynkiem 
nieruchomości     5            5 

bieżąca 
konserwacja, 
utrzymanie domu, 
drobne naprawy, 
pielęgnacja     3            3 

czyszczenie i 
naprawa odzieży 
i obuwia     4            4 

konserwacja i 
naprawa pojazdów                6 
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i innych środków 
transportu 

finansowe     2     3   2   7 

ubezpieczeniowe                0 

pocztowe  
i kurierskie     1           1 

telekomunikacyjne    6 2    1 2 9    20 

transportowe     2   1        3 

Turystyka 
 i rekreacja   1       1      2 

sektor  
energetyczny  
i wodny         1  1    2 

związane z opieką 
i opieką zdrowotną    2           2 

edukacyjne               0 

inne     2 1          3 

RAZEM 0 12 7 108 14 1 1 0 6 3 11 2 0 0 165 

 

 

Rzecznik podejmował działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. Najczęściej stosowaną formą edukacji 

jest wskazanie konsumentom w ramach porady, informacji o przysługujących im prawach oraz sposobu 

postępowania w konkretnej sprawie.  

W 2018 roku Rzecznik brał udział w posiedzeniach Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, jako członek 

zaproszony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest również członkiem zespołu – grupy 

roboczej przy Prezesie UOKiK,  opracowującej założenia ustawy o rzeczniku konsumentów. Rzecznik kontynuował 

współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Europejskim 

Centrum Konsumenckim, Federacją Konsumentów – uczestnicząc w organizowanych konferencjach, seminariach 

oraz współdziałano wspólnie na rzecz konsumentów poprzez wymianę poglądów, doświadczeń i spraw, niekiedy 

sygnalizując niekorzystne dla konsumentów zjawiska rynkowe.  
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7.14 PROMOCJA POWIATU  
 

 

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, 

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.   

 

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 kulturalnych, sportowych i wielu innych. Liczba ogłoszeń związanych z tymi działaniami 

wynosiła ok. 700 spraw rocznie.  

 

Jednym z kluczowych narzędzi polityki promocji jest Internet. Prowadzona jest strona Powiatu Mińskiego 

w serwisie społecznościowym Facebook, oficjalny profil na Twitterze oraz kanał Powiatu w serwisie Youtube.  

 

W 2018 roku Starosta objął patronatem 67 wydarzeń. Udzieleniu patronatu na wydarzenia sportowe może 

towarzyszyć ufundowanie pucharów, medali, statuetek lub nagród dla zwycięzców. Wszystkie wydarzenia mogły 

otrzymać wsparcie promocyjne powiatu mińskiego w postaci publikacji ogłoszeń na stronie internetowej, wsparcia 

promocji w mediach społecznościowych lub w postaci przekazania materiałów promocyjnych.  

 

Powiat, realizując wniosek uczestników jednej z minionych edycji Forum Kultury, prowadzi zbiorczy kalendarz 

wydarzeń, do którego rocznie zgłaszanych jest około 250 imprez.  

 

Dużą wartość promocyjną i medialną mają wydarzenia okolicznościowe, związane np. z obchodami ważnych 

rocznic, które powiat organizuje, współorganizuje, dofinansowuje lub wspomaga działaniami pozafinansowymi 

np. bezpłatne udostępnianie lokalu, akcja informacyjna. Do takich wydarzeń, należały m.in. 

 

 Kampania społeczna "Nasz wspólny świat”, 

 55 - lecie mińskiego "Chemika" oraz Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, 

 VII Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego, 

 Podsumowanie roku w Powiatowym Szkolnym Związku Sportowym. 
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Kampania społeczna "Nasz wspólny świat” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 - lecie mińskiego "Chemika" 

oraz Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 
 

 
               Podsumowanie roku w Powiatowym  

                   Szkolnym Związku Sportowym 
 

 

 

Opracowując projekty materiałów promocyjnych, Wydział Oświaty i Promocji uwzględnia potrzeby związane 

z bieżącym harmonogramem działań oraz celami promocji w zakresie kultury, turystyki, ochrony zabytków i innych 

zadań powiatu.  

 

W minionym roku przygotowano 2  nowe pakiety promocyjne: 

1) pakiet patriotyczny „Powiat Miński świętuje 100-lecie Niepodległej” – pakiet złożony z publikacji 

tj. kalendarza wydarzeń patriotycznych związanych ze 100-leciem odzyskania niepodległości, gadżetów 

w kolorach flagi narodowej: kotylionów, pinów i wiatraczków dla dzieci oraz rollupa okolicznościowego, 
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2) pakiet 14 pocztówek promujących dziedzictwo kulturowe powiatu mińskiego, który uzupełnia materiały 
promujące dziedzictwo przyrodnicze powiatu wydawane w latach ubiegłych.  

 
 

 

 
 

 

Udział Powiatu Mińskiego w wydarzeniach, których jest współorganizatorem lub sponsorem nagród 

jest podkreślany poprzez wystawienie namiotu – stoiska promocyjnego, użycie herbu Powiatu Mińskiego w trakcie 

uroczystości i na materiałach promocyjno – informacyjnych (plakaty, zaproszenia). Używane są również 

w zależności od charakteru uroczystości, flagi powiatu lub banery z herbem powiatu, odbywa się dystrybucja 

gadżetów i publikacji promocyjno – informacyjnych, których w  2018 r. łącznie rozdystrybuowano ponad 9 900 szt.  

 

Materiały promocyjne były wręczane, m.in. podczas corocznych Dni Powiatu Mińskiego, Festynu "Sójka 

Mazowiecka”, a także podczas „Rekonstrukcji historycznej Mińsk 1920” w Janowie. Stoiska były odwiedzane 

średnio przez kilka tysięcy osób. Materiały udostępniane są także podczas wydarzeń krajowych 

i międzynarodowych, w których uczestniczą powiatowe jednostki organizacyjne, głównie szkoły oraz organizacje 

pozarządowe z terenu powiatu, np. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej.  
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8.  REALIZACJA POWIATOWYCH STRATEGII, PLANÓW I PROGRAMÓW  

 

 

Rada Powiatu Mińskiego podjęła w 2018 roku następujące uchwały  w powyższym zakresie:  

 

1) uchwałę Nr XXXI/374/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 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 2019 roku,  

 

2) uchwałę Nr XXXI/375/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu Opieki 

nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 – 2022” (opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10412). 

 

Termin rozpoczęcia realizacji tych uchwał ustalono na 1 stycznia 2019 r.  

 

W 2018 roku Zarząd Powiatu Mińskiego podejmował działania w zakresie wykonania uchwał Rady Powiatu 

Mińskiego, dotyczących powiatowych strategii, planów i programów, podjętych w poprzednich okresach:  

 

I. uchwały Nr XVI/133/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 – 2020, 

 

II. uchwały Nr XXV/302/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020, 

 

III. uchwały Nr XVIII/223/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie  Powiatowej 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2022, 

 

IV. uchwały Nr XVIII/224/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Powiatowego 

Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Mińskiego na lata                               

2017 – 2022, 

 

V. uchwały Nr XXV/320/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Powiatowego 

Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Mińskim na lata 2018 – 2020, 

 

VI. uchwały Nr XVIII/225/16 Rady Powiatu Mińskiego  z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Powiatowego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2022, 

 

VII. uchwały nr XXV/295/14 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Budowy Lokalnego 

Systemu Wspierania Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Mińskim na lata                                   

2014 – 2019, 

 

VIII. uchwały Nr XXIV/286/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie Programu 

Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2022, 

 

IX. uchwały Nr XX/249/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2019 r.  w sprawie dostosowania sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo 

oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  i specjalnych na terenie Powiatu 

Mińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia  31 sierpnia 2019 r. ,  
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X. uchwały Nr x/92/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Programu 

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego Powiatu Mińskiego na lata 2015 – 2018, 

 

XI. uchwały Nr XXVIII/321/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2014 – 2018”,  

 

XII. uchwały Nr XIII/160/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego,  

 

XIII. uchwały Nr XXV/293/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie 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 2018 roku. 
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I. STRATEGIA  ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2008 – 2020  

 

 

W 2008 roku został stworzony dokument planistyczny Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 

2008 – 2020. Realizacja określonych w Strategii celów i zadań ma prowadzić do rozwoju społeczno                                           

– gospodarczego powiatu oraz podniesienia stopy życiowej i bytu jego mieszkańców. Na potrzeby monitorowania 

Strategii opracowano wskaźniki, które służą bieżącemu monitorowaniu postępu w realizacji celów strategicznych.  

 

1. CEL STRATEGICZNY NR 1 -Zwiększanie efektywności lokalnej gospodarki 

 

WSKAŹNIKI: 

1) liczba grup producenckich – brak, 

2) liczba gospodarstw specjalistycznych – 42 gospodarstwa ekologiczne, 

3) liczba gospodarstw agroturystycznych – 9, 

4) powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych – 3, 

5) liczba nowych podmiotów gospodarczych – 1 281, 

6) liczba utworzonych nowych miejsc pracy – 167, 

7) stopa bezrobocia – grudzień 2018 – 5,2 %, 

8) liczba bezrobotnych podnoszących kwalifikacje w ramach środków przeznaczonych na aktywne formy 

zwalczania bezrobocia: do 30 r. ż. – 15,powyżej 30 r. ż. – 5, 

9) liczba bezrobotnych w pierwszym przedziale wiekowym tj. do 25 roku życia – 602, 

10) ilość zorganizowanych imprez promujących zatrudnienie – 7. 

 

2. CEL STRATEGICZNY NR 2 - Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki 

 

WSKAŹNIKI: 

 

1) długość wybudowanych i przebudowanych dróg powiatowych: 

 

1. 

Przebudowa i modernizacja głównych ciągów dróg 

powiatowych, łączących siedzibę powiatu  

z siedzibami gmin i siedziby gmin między sobą  

oraz dróg powiatowych, łączących się z drogami  

wyższej kategorii  

liczba kilometrów 

nowych/przebudowanych/odnowionych 

dróg: 4,9 km 

2. Rozbudowa sieci chodników i ciągów pieszo-rowerowych  

liczba kilometrów 

nowych/przebudowanych/odnowionych 

chodników i ciągów pieszo – rowerowych:  

5,6 km 

3. Odnowy nawierzchni bitumicznych 
liczba kilometrów odnowionych nawierzchni 

bitumicznych: 12,6 km 

4. Przebudowa obiektów mostowych i przepustów  
liczba przebudowanych 

obiektów mostowych i przepustów: 1 

5. Przebudowa skrzyżowań  liczba przebudowanych skrzyżowań: 4 

6. 
Współpraca z urzędami gmin i miast przy realizacji 

inwestycji drogowych 

liczba podpisanych porozumień z urzędami 

miast i gmin przy realizacji inwestycji 

drogowych: 18 
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2) długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 5,6 km, 

3) ilość miejsc noclegowych na terenie powiatu – 14 obiektów noclegowych, ok 600 miejsc, 

4) 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,  

 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”, 

5) wielkość środków finansowych przeznaczonych w powiecie na promocję – 50 000 zł, 

6) ilość imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych na terenie powiatu – 265, 

7) ilość imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych poza granicami powiatu z oficjalnym 

udziałem przedstawicieli powiatu (w tym imprez zagranicznych) – 11, 

8) ilość wydanych materiałów reklamowych (folderów, informatorów, map, itp.) – 9 973, 

9) liczba organizacji pozarządowych, funkcjonujących na terenie powiatu – 419, 

10) ilość środków finansowych, przekazanych do realizacji w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych                  

– 319 600,00 zł, 

11) ilość powstałych związków międzygminnych i podpisanych porozumień w celu realizacji zadań publicznych                     

– 27 umów z gminami w zakresie realizacji zadań powiatu. 

 

3. CEL STRATEGICZNY NR 3 - Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie 

 

WSKAŹNIKI: 

 

1) liczba kierunków kształcenia zawodowego – 45, 

2) liczba słuchaczy w ramach szkolnictwa ustawicznego – szkoły dla dorosłych – 330 osoby, KKZ – 470, 

3) liczba uczniów z terenu powiatu objętych współpracą międzynarodową – 5 szkół, 

4) ilość obiektów dziedzictwa narodowego poddanych zabiegom remontowym – 5. 

 

 

4. CEL STRATEGICZNY NR 4 – Zwiększenie 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 - 56 osób, 

 dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych                

- 166 osób, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 1539 osób, 
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 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 264 osoby, 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 37 osób,  

 zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 60 osób. 

2) liczba obiektów użyteczności publicznej przystosowanych lub wybudowanych z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych: 

 Dom Pomocy Społecznej w Kątach – dostawa i montaż podnośnika sufitowego do podnoszenia 

mieszkańców – 11 500,00 zł. 

 Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni – oddano do eksploatacji windę dla osób 

niepełnosprawnych w 1 budynku dla ok 40 mieszkańców, 

3) liczba porad udzielonych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – 274, 

4) ilość miejsc pracy, przygotowana dla osób niepełnosprawnych – 22, 

5) liczba osób hospitalizowanych na terenie powiatu w systemie ambulatoryjnym – liczba osób 

hospitalizowanych – 8 695 (oddziały szpitalne) + SOR – 18 666, 

6) liczba programów zdrowotnych i promujących zdrowie – 7, 

7) liczba uczestników programów prozdrowotnych: 

 Program profilaktyki raka piersi, etap podstawowy – 389 osób, 

 pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – 472 osoby, 

 profilaktyka gruźlicy – 68 osób, 

 Profilaktyka chorób układu krążenia CHUK – 49 osób, 

 „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom 

płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020” - 33 osoby, 

 „Zapobiegaj i działaj z głową” - Regionalny Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania 

Nowotworów Głowy i Szyi - 3 osoby, 

 Edukacyjno-profilaktyczny program stomatologiczny skierowany do dzieci i młodzieży „Zdrowy ząb” 

– 427 osób, 

8) liczba personelu medycznego podnoszącego swoje kwalifikacje – 23, 

9) liczba zdarzeń wymagająca interwencji PSP z podziałem na: 

1) pożary - 518 

2) inne zdarzenia - miejscowe zagrożenia: 1101, alarmy fałszywe: 161. 

10) liczba przestępstw popełnionych i wykrytych (dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim): 

 

Ograniczenie przestępczości narkotykowej: 

- postępowania wszczęte: 138,       

- przestępstwa stwierdzone: 159,     

- wykrywalność: 98,11%, 

Ograniczenie przestępczości samochodowej: 

- postępowania wszczęte: 26,            

- przestępstwa stwierdzone: 24,            

- wykrywalność: 29,17%, 

Ograniczenie przestępczości gospodarczej,  

ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości akcyzowej: 

- postępowania wszczęte: 341,            

- przestępstwa stwierdzone: 285,            

- wykrywalność: 68,77%, 

Ograniczenie przestępczości w 7-iu kategoriach przestępstw,  

w tym włamań i kradzieży: 

- postępowania wszczęte: 641,            

- przestępstwa stwierdzone: 625,           

- wykrywalność: 35,4%, 

 

11) liczba i ilość uczestników imprez propagujących bezpieczne zachowania u dzieci i młodzieży: ilość 

zorganizowanych spotkań edukacyjnych w szkołach – 61, liczba uczestników – 4780. 
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II. PROGRAM ROZWOJU POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 

 

 

Program Rozwoju stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 – 2020.  

W celu monitorowania realizacji Programu Rozwoju, na koniec każdego roku budżetowego, tworzony jest raport 

zestawiający zadania zrealizowane w danym roku w ramach poszczególnych celów strategicznych 

i priorytetowych.  

 

1. CEL STRATEGICZNY: Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej 

 

1) Cel operacyjny: Poprawa jakości i dostępności usług w sferze ochrony zdrowia 

 

L.p.  

Zadania  

Wskaźniki 

 oceny stopnia 

realizacji  

Wskaźniki oceny stopnia realizacji  

osiągnięte w 2018 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 

 

Modernizacja Szpitala Powiatowego  

w Mińsku Mazowieckim - etap I - przebudowa dwóch izolatek 

oddziału wewnętrznego  

wartość – 296 232,00 zł, 

 

Modernizacja Szpitala Powiatowego  

w Mińsku Mazowieckim - etap I     

wartość - 4 687 088,92 zł. 

 

2. 

Wyposażenie 

szpitala 

powiatowego  

i przychodni 

lekarskiej w 

specjalistyczny 

sprzęt medyczny 

liczba nowej 

aparatury 

medycznej,  

w którą 

zostanie 

zaopatrzony 

szpital 

powiatowy 

 i budynek 

przychodni 

36 sztuk, w tym: 
 
1) wyposażenie szpitala powiatowego 

 
 lampa bezcieniowa montowana do sufitu  

- 3 szt., wartość - 53 335,23 zł,                                                         
 lampa bezcieniowa dwuczaszowa operacyjna LED 

- 1 szt., wartość 57 574,25 zł,                                                         
 lampa bezcieniowa typu LED mocowana do sufitu 

lub do ściany - 2 szt., wartość - 35 556,82 zł,                 
 panel nadłóżkowy ze źródłem gazów medycznych, próżnią 

i zasilaniem oraz systemem przyzywowym 
- 4 szt., wartość - 11 880,00 zł,                                                      

 kolumna chirurgiczna - 1 szt., wartość - 24 084,00 zł,                                  
 kolumna anestozjologiczna - 1 szt., wartość - 22 885,20 

zł,                                                                                     
 aparat do znieczulenia - 1 szt., wartość - 149 958,00 zł,                                                                                                           
 przełącznik modularny - 1 szt., wartość - 65 805,00 zł, 
 stół operacyjny ze sterowaniem elektrycznym z funkcją 

dla operacji w ułożeniach ginekologicznych o nośności 
min. 250 kg -1 szt., wartość - 78 840 zł,                                                   

 urządzenia do klimatyzacji typ I - 6 szt., typ II - 2 szt.,  
wartość - 41.328,00 zł,                                           

 urządzenia do dezynfekcji powietrza - 3 szt.,  
wartość – 11 402,11 zł, 

 fotel ginekologiczny, sterowany elektrycznie z funkcją 
kozetki - 1 szt. wartość - 40 500,00 zł, 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

121 | S t r o n a  
 

 zestaw do podawania znieczulenia wziewnego w czasie 
porodu - 2 szt., wartość - 44 010,00 zł, 

 aparat USG - 1 szt., wartość - 188 000 zł,                                       
 videolaryngoskop do trudnych intubacji - 1 szt.,   

wartość - 11 664,00 zł,                                                              
 łóżko porodowe - 3 szt., wartość - 205 902,00 zł,                             
 fotel ginekologiczny - 2 szt., wartość - 78 624,00 zł, 
 
2) wyposażenie Przychodni Lekarskiej            
                                                  
 unit stomatologiczny - 1 szt., wartość 66 98,68 zł,                                                  
 aparat USG - 1 szt.,  wartość - 258 500,00 zł,                                       
 autoklaw - 1 szt., wartość 14 470,00 zł. 

 
 

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 

- 

 

 

2) Cel operacyjny: Budowa i rozwój infrastruktury społecznej 

 

 Budowa nowego Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim. Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany 

w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 to liczba dzieci przebywających 

w nowowybudowanym Domu Dziecka. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono 

wykonawcę. 

 

 Remonty placówek oświatowych i socjalnych, w szczególności: dostosowanie placówek 

do wymaganych standardów, modernizacja i wyposażenie sal lekcyjnych. Wskaźnik stopnia realizacji 

przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 to wysokość środków 

przeznaczonych na przebudowę, rozbudowę i wyposażenie poszczególnych elementów infrastruktury 

oświatowej i socjalnej 

 

 

L.p. 

 

 

Nazwa placówki 

Wysokość środków przeznaczonych  

w 2018 roku  

na przebudowę, rozbudowę i wyposażenie 

poszczególnych elementów infrastruktury  

oświatowej i socjalnej  

 

1. 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 

 

340 841,00 zł 

2. Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  

w Mińsku Mazowieckim 

489 587,00 zł 

3. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące  

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

88 153,00 zł 

4. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Mińsku Mazowieckim 

42 735,50 zł 

 

6. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Mińsku Mazowieckim 

9 834,00 zł 
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5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 

Mińsku Mazowieckim 

30 934,40 zł 

7. Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni 53 260,00 zł 

8. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim 117 803,50 zł. 

9. Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 92 197,00 zł. 

10. Dom Dziecka w Falbogach 64 200,00 zł 

 

 

 Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej. Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany 

w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 to liczba 

wybudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowej. 

 

 Zakończenie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim. 

 Otwarta Strefa Aktywności w ZSE w Mińsku Mazowieckim – budowa infrastruktury sportowo                             

- rekreacyjnej. 

 

 Dostosowanie powiatowych budynków użyteczności publicznej dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu 

Mińskiego na lata 2017 – 2020 to liczba ułatwień dla osób niepełnosprawnych zamontowanych 

wbudynkach użyteczności publicznej. 

 

 Dom Pomocy Społecznej w Kątach – dostawa i montaż podnośnika sufitowego do podnoszenia 

mieszkańców. 

 Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni – oddano do eksploatacji windę dla osób 

niepełnosprawnych w 1 budynku dla ok 40 mieszkańców. 

 

 Rozwój infrastruktury pomocy społecznej zgodnie z Powiatową Strategią Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2016 – 2022.  Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie 

Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 to liczba nowoutworzonych placówek pomocy 

społecznej. 

 

 Utworzono nową placówkę pomocy społecznej -Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach. 

 

3) Cel operacyjny: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej 

 

 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 Rozwoju Powiatu 

Mińskiego  na lata 2017 – 2020 to wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu. 

 

 W 2018 roku na realizację projektu przeznaczono 272 976,18 zł. 

 

 Modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek powiatowych, w szczególności 

wykonanie sieci internetowej w technologii światłowodowej. Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany 

w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 to liczba jednostek powiatowych 

podłączonych do sieci światłowodowej. 
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L.p. Jednostki powiatowe podłączone do sieci światłowodowej  w 2018 roku 

 

1. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim – rozbudowa sieci komputerowej – 20 000,00 

zł 

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim – wykonany projekt instalacji FTTH  

3. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim – sieć 

internetowa w technologii światłowodowej w jednym budynku szkoły 

4. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim – doprowadzono sieć 

światłowodową do budynków szkolnych 

 

 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Wskaźnik stopnia 

realizacji przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 to wysokość 

środków przeznaczonych na realizację zadania.  

 

W 2018 r. wykonano przyłączenie obiektów SPZOZ do sieci ciepłowniczej PEC Sp. zoo w Mińsku 

Mazowieckim, wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wyniosła 460 978,76 zł. 

 

4) Cel operacyjny: Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej 

 

 
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 

i osiągnięte w 2018 roku 

1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego na 
terenie powiatu mińskiego 

liczba uruchomionych linii transportu zbiorowego: 
0  (usługa doradcza – przygotowanie dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
mającego na celu wybranie operatora) 

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: 4,9 km 

3. Rozbudowa sieci chodników i ciągów  
pieszo-rowerowych  

liczba kilometrów 
nowych/przebudowanych/odnowionych chodników 
i ciągów pieszo – rowerowych: 5,6 km 

4. Odnowy nawierzchni bitumicznych liczba kilometrów odnowionych nawierzchni 

bitumicznych: 12,6 kM 

5. Przebudowa obiektów mostowych i przepustów  liczba przebudowanych obiektów mostowych 
i przepustów: 1  

6. Przebudowa skrzyżowań  liczba przebudowanych skrzyżowań: 4  

7. Współpraca z urzędami gmin i miast  
przy realizacji inwestycji drogowych 
 

liczba podpisanych porozumień z urzędami miast 
i gmin przy realizacji inwestycji drogowych: 18 
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W ramach celu operacyjnego „Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej” zrealizowano następujące 

zadania: 

 

 przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy na odcinku od km 8+520-

10+500 (dł. 1980m) (2018-2019), 

 przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy na odcinku od km 4+327,29 

do km 5+406,62 (budowa od km 4+327,29 do km 4+840) (dł. 512,71), 

 przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak od km 9+345 

do km 9+905 (dł. 560m), 

 przebudowa drogi 2232W Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn od km 0+135 do km 0+542, etap II (budowa 

0+227-0+542) (dł. 315m) (2018-2019), 

 przebudowa drogi 2204W Halinów-Krzewina-Desno od km 0+752 do km 1+305,53 II etap (dł. 553,53m), 

 wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka-Mistów-Libertów 

do drogi (Stanisławów-Mlęcin-Kamionka) od km 9+850 do km 10+769 (dł. 919m), 

 przebudowa drogi 2239W Wielgolas-Kamionka od km 0+020 do km 0+955 (dł. 935m) (2018-2019), 

 przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka od km 10+300 

do km 11+080 (dł. 780m), 

 budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów-Cisie-Żwirówka na odcinku 

od km 1+000 do km 2+160, II etap (dł. 1160m), 

 przebudowa drogi nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów, polegająca na budowie chodnika w miejscowości 

Aleksandrów od km 4+412 do km 4+985 (dł. 573m), 

 wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2206W Dobre-Kąty 

Borucza-Krawcowizna ul. Polna w Dobrem od km 0+000 do km 0+700 (budowa 0+005-0+342) (dł. 337m), 

 przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew od km 1+925 do km 3+736,11 polegająca na budowie 

jednostronnego odwodnienia oraz budowie chodnika od km 3+090 do km 3+436 (dł. 346m), 

 przebudowa drogi nr 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka wraz z budową chodnika od km 2+749 

do km 2+994, etap I (dł. 245m), 

 wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika na ul. Gościnnej w Cygance od torów kolejowych 

do ul. Wybranieckich - droga powiatowa nr 2219W, 

 przebudowa i rozbudowa mostu przez rzekę Witówka w msc. Porzewnica w ciągu drogi powiatowej 

nr 2255W Mrozy-Topór-Lipiny w km 8+100 wraz z dojazdami. 

 

2. CEL STRATEGICZNY: Zwiększenie poziomu integracji społecznej 

 

1) Cel operacyjny: Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 

 

L.p. 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,  

osiągnięte w 2018 r.  

1. Wspieranie funkcjonujących 
rodzin zastępczych  

liczba dobrze funkcjonujących rodzin zastępczych: 161  

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- 1  
 Rodziny zastępcze - 161, 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 

 

L.p. 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 2018 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 - 5 osób. -  
Udzielone porady przez 
prawników, policjanta, 
psychologów, mediatorów, 
doradcy ds. rodziny, doradcy 

ds. osób niepełnosprawnych, 
terapeuty ds. uzależnień, 
pedagoga – 1 880.  
- Przeprowadzone terapie 
psychologiczne - 104. 

2. Promocja rodzicielstwa 
zastępczego  

liczba kampanii promocyjnych 
rodzicielstwa zastępczego 

5 
(broszury, strona internetowa, 
informacje wysyłane e-mailem, 
piknik rodzicielstwa zastępczego) 

3. Współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi  

realizacja wyznaczonych celów przy 
współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Realizacja zadania publicznego 
w ramach otwartego konkursu 
ofert na dofinansowanie 
integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

 

 

3) Cel operacyjny: Wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych oraz  niezaradnych życiowo 

 

L.p. 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 2018 roku 

1. Realizacja programów i 
projektów na rzecz osób 
niepełnosprawnych np. 
realizacja konkursów 

ministerialnych, realizacja 
konkursów PFRON 

liczba osób objętych wsparciem  Pilotażowego programu 
„Aktywny Samorząd” 

finansowanego ze środków 
Państwowego Funduszy 

Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych  

- 56 osób 

2. Wspieranie rehabilitacji 
społecznej osób 

niepełnosprawnej  

liczba osób objętych wsparciem – 
rehabilitacja społeczna osób 

niepełnosprawnych 

- Dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych - 166 osób.  
- Dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - 1539 osób.  
- Dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne  i 
środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów 
- 264 osoby.  
- Dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych,  
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w komunikowaniu się 
i technicznych,  
w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób 
niepełnosprawnych - 37 osób.  
- Zobowiązania dotyczące 
dofinansowania kosztów 
działania warsztatów terapii 
zajęciowej - 60 osób. 

3. Powołanie Zespołu 
Wdrażającego program 

 „Za życiem”  

powołanie zespołu 
specjalistycznego ds. osób 

niepełnosprawnych intelektualnie, 
podjęte działania w zakresie 

zespołu 

100% 

 

3. CEL STRATEGICZNY:  Rozwój zasobów ludzkich 

 

1) Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju kompetencji uczniów i słuchaczy niezbędnych na rynku 

pracy 

 

L.p. 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 i osiągnięte w 2018 r.  

1. Upowszechnienie informacji na 
temat oferty edukacyjnej, w tym 

szkolnictwa zawodowego  

liczba informacji: 61 

2. Tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości wśród uczniów 

i słuchaczy  

liczba projektów: 1 (Rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów) 

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: 5 szkół 

 

2) Cel operacyjny: Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej na terenie powiatu mińskiego 

 

L.p. 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 i osiągnięte w 2018 r.  

1. Upowszechnienie oferty  kulturalnej  liczba ofert kulturalnych w powiatowym kalendarzu imprez: 
265 

2. Organizacja i współorganizacja imprez 
o zasięgu ponadlokalnym  

liczba zorganizowanych i współorganizowanych  imprez 
o zasięgu ponadlokalnym: 11 

3. Promocja lokalnych twórców  liczba kampanii promocyjnych dotyczących lokalnej 
twórczości: 2 

4. Ochrona i promocja dziedzictwa 
kulturowego  

wysokość środków wydatkowanych na ochronę i promocję 
dziedzictwa kulturowego: 53 000 zł  
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3) Cel operacyjny: Wspieranie i integracja działań na rzecz upowszechnienia aktywnego stylu 

życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

L.p. 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  
i osiągnięte w 2018 r.  

1. Tworzenie warunków do organizacji powiatowego 
systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży  

miejsce w rankingu województwa: 14 miejsce  
w klasyfikacji powiatów 

2. Wspieranie działań zmierzających do poszerzenia 
oferty sportowych zajęć pozalekcyjnych i 

rekreacyjnych wśród młodzieży  

liczba godzin zajęć: 12,5 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: 17  

4. Promocja aktywności fizycznej w społeczeństwie  liczba promowanych imprez: 32  

 

4) Cel operacyjny: Promocja atrakcyjności turystycznej powiatu mińskiego 

 

L.p. 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 i 
osiągnięte w 2018 r.  

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: 120 

4. Aktywizacja turystyczna młodzieży na terenie 
powiatu mińskiego 

liczba kampanii: 4 

 

4. EL STRATEGICZNY:  Wsparcie dla rozwoju gospodarki  

 

1) Cel operacyjny: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

 

L.p. 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 2018 roku 

1. Uaktualnienie i udostępnienie bazy 
terenów inwestycyjnych 

 liczba zgłoszonych  nowych 
terenów inwestycyjnych 

- 

liczba dokonanych odsłon bazy 
terenów inwestycyjnych 

- 
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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 została 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 

 

L.p. 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 i osiągnięte w 2018 r.  

1. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy     liczba podmiotów, które utworzyły 
nowe miejsca pracy: 140 

       liczba utworzonych miejsc pracy: 167                                                              

2. Wspieranie  samozatrudnienia i postaw 
przedsiębiorczych    

     liczba osób podejmujących własną działalność 
gospodarczą: 1281 

liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej: 130 

3. Informacja i promocja przedsiębiorczości    liczba zorganizowanych spotkań, warsztatów z 
pracodawcami i bezrobotnymi:7  

liczba bezrobotnych korzystających z doradztwa 
zawodowego przed rozpoczęciem działalności 

gospodarczej:130 

4. Promocja lokalnych marek liczba wypromowanych marek, utworzenie lokalnej 
sieci sprzedaży: 3 

liczba zorganizowanych wystaw, targów sprzedaży: 1 

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: 7 
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3) Cel operacyjny: Rozwój otoczenia biznesu 

 

L.p. 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 2018 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 Rozwoju 
Powiatu Mińskiego                 
na lata 2017-2020 

 
Wskaźniki oceny stopnia realizacji przewidziane w Programie 
Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017-2020 i osiągnięte 

w 2018 r.  

1. Aktywizacja osób 
młodych pozostających 
bez pracy w Powiecie 

Mińskim 

     Liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 30 roku życia: 602 

    Liczba uczestników projektu, którzy podnieśli lub nabyli kwalifikacje 
zawodowe poprzez udział w szkoleniach: 15 

   Liczba uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie po zakończeniu 
udziału w projekcie: 75 

   Liczba utworzonych miejsc pracy: 68 

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: 1952 

   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: 46 

    Liczba utworzonych miejsc pracy: 52 

3. Zlecanie działań 
aktywizacyjnych 

    Liczba bezrobotnych objętych diagnozą sytuacji zawodowej: 8 

    Liczba bezrobotnych, którzy w wyniku działań realizatora podjęli i 
utrzymali odpowiednią pracę przez okres co najmniej 14 dni: 88 

    Liczba bezrobotnych, którzy po upływie 90 dni od dnia podjęcia 
odpowiedniej pracy, podjętej w wyniku działań realizatora, nadal pozostają 

w zatrudnieniu (odpowiedniej pracy): 47 

     Liczba bezrobotnych, którzy po upływie 180 dni od dnia podjęcia 
odpowiedniej pracy, podjętej w wyniku działań realizatora, nadal pozostają 

w zatrudnieniu (odpowiedniej pracy): 36 

    Osiągnięty przez realizatora wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej: 
33,8% 
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    Osiągnięty przez realizatora wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu: 53,8% 

4. Rozwój doradztwa  
zawodowego dla 
potrzeb lokalnego 

rynku pracy 

    Liczba osób objętych doradztwem zawodowym: 284 

   Liczba udzielonych porad grupowych  i indywidualnych: 274 

5. Wspieranie rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej osób z 
niepełnosprawnościami 

     Liczba osób niepełnosprawnych objętych poszczególnymi formami 
wsparcia: 47                                                                                                                      

   Liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły pracę po ukończeniu 
udziału w danej formie aktywizacji:22 

5) Cel operacyjny: Wspieranie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

dostosowanych  do potrzeb lokalnego rynku pracy przez bezrobotnych, pracowników i 

pracodawców 

 

L.p. 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 i osiągnięte w 2018 r.  

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: 

70                                                                                       

Liczba  osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia: 74                                                                            

Liczba osób bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie po 
zakończeniu szkolenia:42 

2. Finansowanie kształcenia ustawicznego 
kadr zarządzających i  pracowników 

lokalnych firm 

Liczba pracodawców i pracowników podnoszących 
kwalifikacje: 374 

3. Organizacja staży zawodowych       Liczba przedsiębiorstw, pracodawców u których 
zorganizowano staże: 115                                                                        

Liczba  osób bezrobotnych skierowanych na staż:197   

Liczba osób bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie po 
zakończeniu stażu: 204 

4. Rozwój doradztwa zawodowego we 
współpracy ze szkołami 

Liczba odbytych spotkań  w szkołach: 12                     

Liczba uczniów uczestniczących w spotkaniach: 308 

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: 1 
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5. CEL STRATEGICZNY: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego  

 

1) Cel operacyjny: Ograniczenie przestępczości na terenie powiatu mińskiego (wskaźniki na 

podstawie danych statystycznych Komendy  Powiatowej w Mińsku Mazowieckim) 

 

L.p. 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  
i osiągnięte  w 2018 roku 

1. Ograniczenie przestępczości narkotykowej - postępowania wszczęte - 138       
 - przestępstwa stwierdzone 159       

 - wykrywalność 98,11% 

2. Ograniczenie przestępczości samochodowej - postępowania wszczęte - 26           
- przestępstwa stwierdzone 24          
- wykrywalność 29,17% 

3. Ograniczenie przestępczości gospodarczej,  
ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości 

akcyzowej 

- postępowania wszczęte - 341            
- przestępstwa stwierdzone 285            
- wykrywalność 68,77% 

4. Ograniczenie przestępczości w 7-iu kategoriach 
przestępstw, w tym włamań i kradzieży 

 

- postępowania wszczęte - 641             
- przestępstwa stwierdzone 625       
- wykrywalność 35,4% 

2) Cel operacyjny: Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu 

mińskiego 

 

L.p. 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 i osiągnięte w 2018 r.  

1. Profilaktyka bezpieczeństwa ruchu 
drogowego - organizacja sympozjum, 

turniejów 

liczba zorganizowanych przedsięwzięć profilaktycznych z 
zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego: 41 

liczba osób uczestniczących  
w przedsięwzięciach profilaktycznych z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego: 13 organizatorów 
działań profilaktycznych 

2. Działalność edukacyjno-profilaktyczna 
Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim w zakresie promowania 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

liczba przeprowadzonych przedsięwzięć 
edukacyjnoprofilaktycznych w zakresie promowania 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 41 

3. Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych 
z udziałem pieszych, egzekwowanie 

obowiązku noszenia odblasków 

 liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych : 50                                                                  

liczba przeprowadzonych kontroli związanych z profilaktyką 
bezpieczeństwa ruchu drogowego: 24 185 

4. Ujawnianie osób kierujących pod 
wpływem alkoholu poprzez kontrole 

trzeźwości 

  liczba przeprowadzonych kontroli trzeźwości: 33 156                                                             

liczba ujawnionych osób kierujących pod wpływem 
alkoholu: 645 

5. Ujawnianie kierujących 
przekraczających dozwoloną prędkość 

poprzez kontrole prędkości 

   liczba ujawnionych kierujących przekraczających 
dozwoloną prędkość: 7 765                  

liczba przeprowadzonych kontroli prędkości: brak danych - 
wartość nieobliczalna 
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3) Cel operacyjny: Przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze kryzysowym na terenie powiatu 

mińskiego 

 

L.p. 
 
 
 
 

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 2018 roku 

1. Doposażenie Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Mińsku 

Mazowieckim w sprzęt 
ratowniczo - gaśniczy 

 liczba zakupionego 
sprzętu ratowniczo - 

gaśniczego           

1. Zakup samochodu 
kwatermistrzowskiego 6t. 
2. Bieżące doposażenie JRG w sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy 

wysokość 
dofinansowanych 

środków 
 

- 

2. Organizacja przez Starostę 
Mińskiego ćwiczeń z zakresu 

zarządzania kryzysowego 

    liczba zrealizowanych 
ćwiczeń z zakresu 

zarządzania kryzysowego            

1 - Ćwiczenie ewakuacyjne Starostwa 
Powiatowego w  Mińsku Mazowieckim, 

ul. Konstytucji  3-go Maja 16 oraz 
przyległego Internatu Zespołu Szkół 

Ekonomicznych 
 

liczba podmiotów oraz 
osób uczestniczących w 

ćwiczeniu 

8 podmiotów                                                            
ok. 140 uczestników 

3. Organizacja przez Komendanta 
Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku 

Mazowieckim ćwiczeń 
jednostek ochrony 
przeciwpożarowej 

 liczba zorganizowanych 
ćwiczeń jednostek 

ochrony 
przeciwpożarowej                               

Zaplanowano i wykonano 9 szkoleń 

   liczba podmiotów oraz 
osób uczestniczących w 

ćwiczeniu 

5 podmiotów 
135 osób uczestniczących 

4. Organizacja przez Komendanta 
Powiatowego Policji w Mińsku 

Mazowieckim ćwiczeń  
z zakresu zarządzania 

kryzysowego 

 liczba zorganizowanych 
ćwiczeń z zakresu 

zarządzania kryzysowego                                        

3 + 2 obronne 

   liczba podmiotów oraz 
osób uczestniczących w 

ćwiczeniu 

8 podmiotów                                                             
36 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 

9 szt. 
(zakup zapór sorbcyjnych) 

wysokość 
wydatkowanych środków 

2 047,95 zł 

6. Bieżąca poprawa warunków 
sprzętowo-lokalowych 
Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw 
Obronnych, w tym 

Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

  liczba zakupionego 
sprzętu                   

Zakup mikrofonogłośnika bluetooth 
MOTOROLA MDRLN6551b. 

 wysokość 
wydatkowanych środków 

2 330,00 zł 

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 

W ramach dotacji KSRG wymieniono 
wąż hydrauliczny w zestawie OSP 
Grodzisk, zakupiono rozpieracz 

kolumnowy dla OSP Latowicz 
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W ramach dotacji MSWiA zakupiono 
zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP 
Czarna. 
 
Dodatkowo dzięki dotacji z Ministerstwa 
Sprawiedliwości zakupiono sprzęt 
hydrauliczny dla OSP Rudzienko, OSP 
Grodzisk, OSP Stojadła i OSP Zamienie. 
 

8. Doskonalenie zawodowe 
funkcjonariuszy KP PSP oraz 

szkolenie dla strażaków z 
jednostek OSP 

   liczba wszystkich 
funkcjonariuszy w JRG do 

ilości wyszkolonych,                          

liczba osób pracujących w JRG - 52 , w 
tym 52 przeszkolonych 

liczba jednostek OSP z 
przeszkoleniem 

podstawowym co 
najmniej 12 druhów w 

stosunku do ilości 
jednostek OSP nie 

spełniających tych norm 

19 jednostek spełnia warunek - 100% 

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 

 

                    
zainspirowano 4 samorządy: 

Zakupiono 5 nowych pojazdów dla 
jednostek: OSP Długa Kościelna, OSP 

Brzóze, OSP Żaków, OSP Siennica, OSP 
Dębe Wielkie. 

10. Realizowanie szkoleń przez 
Komendę Powiatową Policji w 

Mińsku Mazowieckim w 
szkołach dotyczących zagrożeń 

terrorystycznych 

    liczba zrealizowanych 
szkoleń w szkołach 

dotyczących zagrożeń 
terrorystycznych  

 

- 

liczba osób 
uczestniczących w ww. 

szkoleniach 

- 

 

4) Cel operacyjny: Przeciwdziałanie patologiom społecznym występującym na terenie powiatu 

mińskiego oraz prowadzenie działalności profilaktycznej 

 

L.p. 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 2018 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                        

61 

liczba uczestników spotkań edukacyjnych 4 780 
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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 

3 - KP Stanisławów                                                      
1 - KP Halinów                                                                
2 - KP Mrozy 

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 

Odwiedziny u dzieci 
w szpitalu 

powiatowym z okazji 
Dnia Dziecka. 

 61 wspólnych patroli 
policjant - strażnik  

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  

12 

liczba nauczycieli, pedagogów i psychologów 
uczestniczących w spotkaniach i szkoleniach 

z zakresu prowadzenia działalności 
profilaktycznej 

ok. 100 osób 
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III. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

POWIATU MIŃSKIEGO 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 – 171, 

2) liczba dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej – 42, 

3) liczba dzieci skierowanych do rodzinnej 

pieczy zastępczej w 2018 r. – 27, 

4) liczba dzieci skierowanych do 

instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w 2018 r. – 5, 

5) liczba dzieci wracających z pieczy 

zastępczej do rodzin biologicznych lub 

rodzin adopcyjnych – 4, 

6) liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 

zastępczych – 1 szkolenie PRIDE – 14 osób 

przeszkolonych. 

7) przekształcenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej na terenie powiatu – 

budowa nowego domu dziecka. 

8) liczba rodzin zastępczych - 123, 

9) w tym specjalistycznych i pełniących 

funkcję pogotowia rodzinnego – 1, 

oraz 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        

– 5, 

2) liczba działających centrów wolontariatu 

na terenie powiatu – 1, 

3) liczba aktywnie działających organizacji 

pozarządowych współpracujących 

z jednostkami gmin i powiatu – 8, 

4) liczba projektów realizowanych przez 

organizacje pozarządowe w ramach 

konkursów organizowanych przez 

powiat/gminy – 5, 

5) liczba specjalistów udzielających porad 

na terenie powiatu – 17, 

6) liczba udzielonych porad na terenie 

powiatu mińskiego – 1880. 

 

 

 

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. 
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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. 

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 – 50, 

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 - liczba realizowanych 

programów dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie – 1, 

5) liczba realizowanych programów dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie – 2, 

6) liczba uczestników programów 

dot. przemocy w rodzinie – 26, 

7) liczba osób które otrzymały schronienie 

w ośrodku interwencji kryzysowej – 15. 

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 – 110, 

4) liczba działań organizacji pozarządowych 

na rzecz osób niepełnosprawnych - 24. 

 

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: 
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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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IV. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE MIŃSKIM   
NA LATA 2017 – 2022  

 

Cel 1 
Zorganizowanie systemu  informacji o uprawnieniach, usługach i świadczeniach w 

zakresie problematyki osób niepełnosprawnych. 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników zawartych w programie: 

Dofinansowywanie działań informacyjnych i promocyjnych 

np. kampanie medialne, wydawnictwa, broszury 

informacyjne, ulotki. 

udostępnianie ulotki informacyjnej 

dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

Opracowywanie aktualnych informatorów, dotyczących 

problemów osób niepełnosprawnych z zakresu ulg, 

uprawnień i przepisów, dostępnych również na stronie 

internetowej. 

1) udostępnianie informatora dla rodziców 

dzieci niepełnosprawnych - liczba odsłon 

artykułów dostępnych na stronie 

internetowej PUP: 200, 

2) utworzenie ulotki informacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych, 

3) Informator Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dzieci (w tym dzieci 

niepełnosprawnych) w ramach „Oferty PPP 

2017/18” w Sulejówku, 

4) utworzenie zakładki „osoby 

niepełnosprawne” na stronie internetowej 

gminy Dębe Wielkie w celu lepszej 

komunikacji z mieszkańcami potrzebującymi 

pomocy. 

Utworzenie stanowiska doradcy do spraw osób 

niepełnosprawnych w ramach Punktu Konsultacyjno-

Informacyjnego. 

1) udzielanie porad z zakresu ulg i uprawnień 

przysługujących osobom niepełnosprawnym 

- z poradnictwa skorzystało 11 osób. 

Inicjowanie działań w zakresie przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych. 

1) bieżące przekazywanie informacji , 

poradnictwo, 

2) Program „Przełamać izolację”, działanie: 

cykliczne warsztaty z zakresu etyki i praw 

osób niepełnosprawnych - udział 5 osób 

z niepełnosprawnością w całorocznych 

warsztatach. 

Cel 2 
Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu codziennych 

problemów i zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych. 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników zawartych w programie: 

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

(opiekunki środowiskowe, wolontariusze, pielęgniarki i inni 

specjaliści). 

1) realizacja SUO w ośrodku, 

2) pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 

3) przeprowadzanie wywiadów 

środowiskowych, wydawanie decyzji 

administracyjnych, zatrudnianie osób 

do świadczenia usług opiekuńczych, 

4) zapewnienie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

5) rewalidacja i rehabilitacja mieszkańców DPS. 
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Zapewnienie całodobowej opieki osobom 

niepełnosprawnym poprzez umieszczanie w domach 

pomocy społecznej.  

1) zapewnienie niepełnosprawnym opieki 

poprzez umieszczenie ich w DPS– 33 osoby 

przyjęte do DPS 

w 2018 roku,  

2) zaspokojenie codziennych podstawowych 

potrzeb życiowych, integracja społeczna, 

pobudzenie do zainteresowania otaczającym 

światem, w miarę możliwości zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

Umożliwienie korzystania z darmowych posiłków 

lub schronienia w przypadku bezdomności. 

1) zakup obiadów, 

2) umieszczenie osób bezdomnych w 

schroniskach, 

3) rządowy program dożywiania. 

Zapewnienie korzystania ze świadczeń w formach, 

przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej.  

1) usługi bytowe, opiekuńcze i specjalistyczne 

dla mieszkańców przebywających w DPS – 

372 osoby korzystały z usług DPS w 2018 r., 

2) zapewnienie pomocy finansowej, realizacja 

zasiłków stałych, wsparcie w postaci 

zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, praca 

socjalna przez ośrodki pomocy społecznej. 

Zapewnienie pomocy prawno-informacyjnej i doradczej 

dla rodziców i opiekunów, pomocy diagnostycznej oraz 

poradnictwa rodzinnego, grup wsparcia, zajęć 

psychoedukacyjnych, edukacyjnych, szkoleń dla rodziców 

i opiekunów. 

1) bezpłatna pomoc prawna w urzędzie gminy, 

świadczenie pomocy socjalnej, możliwość 

skorzystania ze wsparcia psychologa w 

ośrodku, 

2) projekt „Przyjazna świetlica”; działanie: 

„Grupa wsparcia” dla opiekunów i Punkt 

Informacyjno-poradniczy - 6 spotkań grupy 

wsparcia, 320 godzin dyżuru w zakresie 

informacji i poradnictwa, 

3) bezpłatna pomoc prawna,  możliwość 

skorzystania ze wsparcia psychologów, 

doradcy ds. rodziny, policjanta i terapeuty 

ds. uzależnień – udzielono 1159 porad, 

4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Mińsku Mazowieckim prowadzi diagnozę 

psychologiczno-pedagogiczną dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej  w celu wydania 

orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, podczas omawiania wyników 

badań, rodzicom specjaliści udzielają 

wskazówek do pracy z dzieckiem, prowadzą 

konsultacje, 

5) konsultacja informacyjna w sprawie 

uzyskania Opinii WWR, Orzeczenia 

o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. 

6) Zajęcia psychoedukacyjne  w ramach 

„Uniwersytetu Świadomego Rodzica” 

działającego w Poradni. Warsztaty 

Wychowawcze dla Rodziców (III etapy).  

7) Badania diagnostyczne: 

- psychologiczne, 

- pedagogiczne, 

- logopedyczne, 
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- słuchu fizycznego, 

- przetwarzania słuchowego wyższych 

funkcji słuchowych 

- badanie neuromotoryczne, 

- badanie fizjoterapeutyczne 

- doradztwo zawodowe, 

8) terapia systemowa: par małżeńskich 

oraz pojedynczych rodziców. 

Umożliwienie korzystania z form wsparcia dziennego 

w Środowiskowych Domach Samopomocy. 

1) kierowanie osób do środowiskowych domów 

samopomocy – 92 osoby korzystało 

z usług ŚDS, 

2) dowóz uczestników do ŚDS. 

 

Cel 3 
Zapewnienie równych szans  osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do 

kształcenia  i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników  zawartych w programie: 

Aktywne wspieranie i motywowanie osób 

niepełnosprawnych do podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych. 

1) pomoc udzielana przez doradcę 

zawodowego, specjalistę ds. rozwoju 

zawodowego, doradców klienta -  5 osobom 

niepełnosprawnym przedstawiono 

propozycję odbycia stażu zawodowego, 

5 osobom niepełnosprawnym przedstawiono 

propozycję szkolenia, 

2) projekt ,,Czas na zmiany”, realizowany 

w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020, Oś priorytetowa IX wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.1 aktywizacja społeczno-

zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - 

9 osób objętych wsparciem, 

3) przeprowadzanie rozmów z osobami 

z niepełnosprawnością zachęcanie 

do dokształcania się, poszukiwanie szkoleń 

oraz możliwości rozwoju. 

Podejmowanie działań na rzecz równości w dostępie do 

edukacji na różnych poziomach kształcenia. 

1) wydawanie  Orzeczeń o Kształceniu 

Specjalnym na różne etapy edukacji przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

2) przeprowadzenie szkolenia dla placówek 

oświatowych oraz osób zaangażowanych 

w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych 

z zakresu cukrzycy typu I w ramach projektu 

„Przedszkola i szkoły przyjazne diabetykom”  

3) – w szkoleniu wzięło udział 147 osób. 

Umożliwienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej 

edukacji w publicznych i niepublicznych placówkach 

oświatowo-wychowawczych. 

1) kierowanie dzieci do szkół specjalnych                  

- 72 skierowania do szkoły specjalnej                     

+ 8 poza powiat, 

2) umożliwienie edukacji, 

3) zabezpieczenie dowozu przez wynajęcie  

busa. 
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Zapewnienie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. usługi transportowe – dowóz dzieci do szkół 

realizowany przez gminy. 

Dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia 

poprzez dofinansowanie kosztów edukacji na poziomie 

wyższym w ramach Pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”. 

 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 

wyższym poprzez dofinansowanie kosztów 

edukacji - liczba osób objętych wsparciem           

2018 r. - 22. 

 

Cel 4 

 

Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 
 

 

Działania 

 

Realizacja założonych celów według 

wskaźników  zawartych w programie 

Rejestracja niepełnosprawnych osób bezrobotnych 

poszukujących pracy.  

1) włączanie do ewidencji osób 

niepełnosprawnych, wyłączanie z ewidencji 

osób niepełnosprawnych: 

 liczba niepełnosprawnych bezrobotnych 

i poszukujących pracy, niepozostających 

w zatrudnieniu, włączonych do ewidencji 

Powiatowego Urzędu Pracy: 273 osoby 

(w tym 105 kobiet), 

 liczba niepełnosprawnych bezrobotnych 

i poszukujących pracy, niepozostających 

w zatrudnieniu, wyłączonych z ewidencji 

Powiatowego Urzędu Pracy: 270 osób 

(w tym 112 kobiet). 

Prowadzenie kursów, szkoleń, doradztwa zawodowego. 1) projekt ,,Czas na zmiany”, realizowany 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w mińsku Mazowieckim - podniesienie 

kwalifikacji zawodowych uczestników 

projektu - 8 osób objętych wsparciem, 

2) ocena wniosków o skierowanie na szkolenie 

składanych przez osoby niepełnosprawne, 

kierowanie osób niepełnosprawnych 

na szkolenia, współpraca z jednostkami 

szkoleniowymi - liczba osób 

niepełnosprawnych, które ukończyły 

szkolenie: 5, liczba osób niepełnosprawnych, 

które podjęły zatrudnienie po zakończeniu 

szkolenia: 2. 

Przygotowywanie pracodawców do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. 

Współpraca z właściwym terenowo inspektorem 

pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy 

osób niepełnosprawnych,  wnioskowanie 

o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska 

pracy do potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności osoby zatrudnionej na 

stanowisku utworzonym w ramach środków 

PFRON - liczba wydanych postanowień 

o przystosowaniu stanowisk pracy: 2. 

Prowadzenie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa 

pracy uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz 

umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu 

i szkolenia. 

1) liczba osób niepełnosprawnych, które 

skorzystały z porad indywidualnych: 13, 

2) liczba osób niepełnosprawnych, które 

skorzystały z badań testowych: 1, 
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3) liczba osób niepełnosprawnych, dla których 

przygotowano IPD: 171, 

4) liczba osób niepełnosprawnych, dla których 

ustalono profil pomocy: 209, 

5) liczba skierowań do pracy wydanych osobom 

niepełnosprawnym: 59, 

6) liczba osób niepełnosprawnych, które 

podjęły pracę: 100 (w tym 51 kobiet), 

7) liczba ofert pracy dla osób 

niepełnosprawnych: 119. 

 

Przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej. 

1. Liczba złożonych wniosków: 7, 

2. Liczba osób niepełnosprawnych, którym 

przyznano dofinansowanie: 4 (w tym 3 

kobiety). 

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. 

1) liczba osób niepełnosprawnych skierowanych 

na staż: 1 (mężczyzna), 

2) liczba osób niepełnosprawnych skierowanych 

na prace interwencyjne: 1 (kobieta), 

3) liczba osób niepełnosprawnych skierowanych 

na szkolenie: 1 (mężczyzna). 

Tworzenie nowych stanowisk pracy lub przystosowanie 

istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. 

1) liczba utworzonych nowych miejsc pracy 

w ramach środków PFRON: 2, 

2) liczba utworzonych nowych miejsc pracy 

w ramach środków RPO WM 20214-2020: 1, 

3) liczba utworzonych nowych miejsc pracy 

w ramach środków Funduszu Pracy: 1, 

4) liczba osób zatrudnionych na wyposażonych 

stanowiskach pracy: 4, 

5) zakup akcesoriów (podkładka pod myszkę 

i do klawiatury) komputerowych dla 

pracownicy posiadającej lekki stopień 

niepełnosprawności. 

Promowanie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności 

Zawodowej oraz w Zakładach Pracy Chronionej. 

poszerzenie wiedzy osób zainteresowanych 

zatrudnieniem w zakładach -  ZAZ zatrudnia 30 

osób niepełnosprawnych. 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby 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”. 

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 

poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - 

brak osób korzystających ze wsparcia. 

Realizowanie innych zadań ustawowych z zakresu 

rehabilitacji zawodowej. 

1) liczba osób rozpoczynających staż: 2 

(w tym 2 kobiety). 

2) Liczba osób rozpoczynających prace 

interwencyjne: 1 (kobieta), 

3) liczba osób rozpoczynających prace 

społecznie użyteczne: 13 (w tym 4 kobiety), 

4) liczba osób zatrudnionych w ramach 

dofinansowania wynagrodzenia osób pow. 

50 roku życia: 2 (w tym 2 kobiety). 
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Cel 5 
 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, 

leczniczej. 
 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników zawartych w programie: 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych. 

z dofinasowania skorzystało 166 osób 

niepełnosprawnych  (w tym 38 dzieci), 

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. 

z dofinansowania skorzystało 264 osób 

niepełnosprawnych (w tym 40 dzieci) uzyskując 

sprzęt rehabilitacyjny bądź zaopatrzenie 

ortopedyczne umożliwiające sprawniejsze 

funkcjonowanie, 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

z dofinasowania skorzystało 37 osób 

niepełnosprawnych (w tym 11 dzieci) uzyskując 

urządzenia dostosowane do indywidualnych 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności tych 

osób oraz  zlikwidowanie wszelkich utrudnień, 

Dofinansowanie kosztów działania i tworzenia warsztatów 

terapii zajęciowej. 

1) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Mińsku Mazowieckim – 30 osób, 

2) prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 

w Okuniewie – 30 osób, 

3) pozytywne efekty rehabilitacji zawodowej 

i społeczNej uczestników WTZ, 

4) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

i marginalizacji, 

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 

do posiadanego samochodu w ramach Pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd”. 

przygotowanie beneficjentów programu do 

aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie 

w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację 

lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz 

barier transportowych - liczba odbiorców zadania 

– 4 osoby, 

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B w ramach 

Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. 

likwidacja barier transportowych wśród 

osób niepełnosprawnych - brak osób 

korzystających ze wsparcia, 

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”. 

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 - 5 osób, 

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym oraz pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym w ramach Pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”. 

zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów programu w życiu 

społecznym i zawodowym - 2  osoby  objęte 

wsparciem, 

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co 

najmniej na III poziomie jakości oraz pomoc w utrzymaniu 

zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów programu w życiu 

społecznym i zawodowym - liczba osób objętych 

wsparciem - 3  osoby, 
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sprawności technicznej posiadanej protezy w ramach 

Pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. 

Realizowanie innych zadań ustawowych z zakresu 

rehabilitacji społecznej. 

„Koń mój przyjaciel” – zajęcia hipoterapii - 

zajęciami zostało objętych 8 dzieci  na podstawie 

wskazań lekarskich. Każdy z uczestników 

miał 10 półgodzinnych sesji terapii, co dało 

łącznie 40 godzin. 

 

 

 

 

 

 

Cel 6 Większy dostęp do dóbr i usług pozwalających na pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji i turystyce 

 

Działania 

 

Realizacja założonych celów według 

wskaźników  zawartych w programie: 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 

w zadaniu dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 

udzielono dofinansowania do 24 imprez dla osób 

niepełnosprawnych: 
 

1) Kampania Społeczna „Nasz Wspólny Świat” 

Powiatowe Obchody Dnia Osób 

Niepełnosprawnych i Światowego Dnia 

Zespołu Downa, 

2) IX Powiatowy Integracyjny Turniej w 

Kręgle Mińsk Mazowiecki – Ignaców 2018, 

3) Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad 

Specjalnych Ignaców - Mrozy 2018, 

4) XIV Przegląd Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej „Wesołe Nutki”, 

5) „Przy mnie Ty, przy Tobie ja”– impreza 

edukacyjno-integracyjna, 

6) Impreza integracyjna „Śpiewać każdy 

może”, 

7) Piknik integracyjny z okazji Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego, 

8) VI Integracyjny Piknik z Okazji Dnia 

Dziecka, 

9) Impreza integracyjna Powitanie Lata 

„Kraina kwitnącej wiśni”, 

10) „W Kubusiowej Rodzinie”– spotkanie 

integracyjne z okazji 15 rocznicy powstania 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „KUBUŚ”, 

11) Wycieczka nad Morze Bałtyckie „Lato 

2018”, 

12) Jednodniowa wycieczka turystyczna na 

trasie Kruszyniany – Supraśl – Tykocin, 

13) Impreza integracyjna „Złota Jesień 

w Kątach”, 
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14) Wyjazd turystyczno-krajoznawczy 

do Gdańska, 

15) Spotkanie integracyjne z okazji 

Światowego Dnia Seniora, Osób 

Niepełnosprawnych i Starszych, 

16) „W krainie dyni i ziemniaka” – wycieczka 

edukacyjno-integracyjna (związana z 

jesienią) 14.10.2018 r. do gospodarstwa 

agroturystycznego „Leszczynowe Zacisze”, 

17) XIX Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe 

Ignaców 2018, 

18) Integracyjna Spartakiada „Możesz więcej”, 

19) XI Integracyjny Koncert Mikołajkowy, 

20) „Z Mikołajem na Ty” – integracyjna 

wycieczka mikołajkowa, 

21) XIII Integracyjny Turniej Warcabowy, 

22) Jubileuszowe spotkanie integracyjne 

„Wigilia 2018”, Stowarzyszenie „Krok 

Dalej”, 

23) „Wigilijne spotkanie opłatkowe”  - 

Stowarzyszenie „Możesz Więcej”, 

24) Organizacja Wigilii dla podopiecznych 

Stowarzyszenia „Dzieciom Radość”, 

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. 

1) realizacja zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe działające na rzecz 

os. niepełnosprawnych w zakresie: turystyki 

i krajoznawstwa, kultury, sztuki, 

upowszechniania kultury fizycznej - udział 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w 

wymienionych zadaniach, integracja dzieci 

niepełnosprawnych z pełnosprawnymi 

rówieśnikami, 

2) wsparcie realizacji  zadań publicznych w 

zakresie upowszechniania sportu, rekreacji 

i turystyki - zrealizowane zadania publiczne 

w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji 

i turystyki m. in. całoroczne prowadzenie 

zajęć sportowych (judo, karate, taekwondo, 

piłka nożna, siatkówka, koszykówka, 

zorganizowane zawody sportowe, biegi, 

Turnieje np. piłki siatkowej, strzelecki), 

3) otwarte konkursy ofert w zakresie 

organizacji zajęć sportowych na terenie 

gminy - udział społeczności lokalnej w 

różnych formach aktywności fizycznej 

szacowany na ok. 1000 osób, 

4) „Lekcja na czterech łapach” - wsparciem 

było objętych 10 dzieci ze stowarzyszenia, 

w ramach zajęć rehabilitacyjnych i 

edukacyjno-integracyjnych korzystały 

z dogoterapii i hipoterapii, 
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5) „Koń mój przyjaciel” - zajęciami z hipoterapii 

zostało objętych 8 dzieci i młodzieży 

ze stowarzyszenia – uczniów ZSS Ignaców, 

6) „Dotyk psiej łapy” - 26 dzieci i młodzieży 

ze stowarzyszenia – uczniów ZSS Ignaców 

korzystało z indywidualnych i grupowych 

zajęć dogoterapii (zajęcia dla dzieci 

z niepełnosprawnością umysłową i ruchową 

w formie terapii z psem), 

7) „Mazowsze sercem Polski” - 23 

podopiecznych Stowarzyszenia korzystało 

z zajęć z pedagogiem specjalnym, zajęć 

plastycznych, warsztatów muzycznych, 

warsztatów edukacyjno-plastycznych, 

8) „Przyjazna świetlica” - wsparciem było 

objętych 30 dzieci i młodzieży ze 

stowarzyszenia, w ramach zajęć 

rehabilitacyjnych i terapeutycznych z zakresu 

korekcji i kompetencji, 

9) 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, 

Wsparcie działań wolontariatu i grup samopomocowych. przyjęcie 3 osób na wolontariat -  pomoc 

niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej, 

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 mikrobusu 9-miejscowego 

przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym dwa stanowiska 

do kotwiczenia wózka inwalidzkiego 

dla Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas 

Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku 

Mazowieckim, 

Promowanie i prezentacja twórczości artystycznej, 

kulturalnej. 

1) wsparcie organizacji dożynek gminno-

parafialnych - promocja lokalnej twórczości, 

zwiększenie aktywności społeczności lokalnej 

i dostępności do dóbr kultury, 

2) udział w spotkaniach integracyjnych 

w zaprzyjaźnionych placówkach:  

 Integracyjny Konkurs Plastyczny 

i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem,  

słowem i światłem malowana”,  

 Przegląd Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej „Wesołe nutki”,  

 XIII Integracyjny Turniej Warcabowy,  

 Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego,  

 XIX  Powiatowe Jesienne Biegi 

Przełajowe,  
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 Powiatowy Integracyjny Turniej 

w Kręgle,  

 Piknik Integracyjny Śpiewać Każdy 

Może,  

 Impreza plenerowa „Powitanie Lata”,  

 impreza integracyjna „Złota jesień 

w Kątach”,  

 wystawa fotografii „Szepty przyrody” 

w MZM,  

 integracyjna Droga Krzyżowa,  

 zabawy karnawałowe i andrzejkowe,  

 impreza integracyjna „Dzień bez 

barier”,  

 Jubileusz 20-lecia działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy,  

 wernisaż wystawy plastycznej „Przez 

twórczość do zdrowia”,  

 konkurs plastyczny „Świat Nikiforów” 

p.t. Sztuką w Raka,  

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

„Tropem Wilczym”. 

 

Cel 7 Usprawnienie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez 

zwiększenie aktywności i efektywności działań podmiotów i organizacji z terenu 

powiatu. 

 

Działania 

 

Realizacja założonych celów według 

wskaźników 

zawartych w programie: 

Czynny udział pracowników samorządowych 

i przedstawicieli organizacji pozarządowych w szkoleniach 

z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. 

1) szkolenia pracowników w zakresie nowych 

form terapii zajęciowej, pracy z 

mieszkańcem trudnym oraz postępowania 

związanego z procesem planowania 

indywidualnego wspierania mieszkańca, 

2) dwudniowe szkolenie obsługi systemu 

SOW 

3) spotkanie informacyjne dot. programu 

„Aktywny Samorząd” 

4) szkolenie ”Problemy alkoholowe w DPS” 

5) udział w szkoleniach: 

- „Psychoterapia- ramy teoretyczne i 

możliwości zastosowań praktycznych”, 

- „Psychoterapia osób z zaburzeniami 

osobowości- problemy i strategie pracy” 

6) udział Kierownika Centrum Aktywizacji 

Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w seminarium pt. „Jak zaktywizować 

ukryty kapitał rynku pracy czyli model 

rehabilitacji kompleksowej” w ramach 

wewnętrznego systemu doskonalenia 

nauczycieli, 
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Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz osób 

niepełnosprawnych przez jednostki samorządowe 

i organizacje pozarządowe. 

1) Piknik Integracyjny „Śpiewać Każdy Może”- 

integracja mieszkańców z pracownikami, 

rodzinami i mieszkańcami innych jednostek, 

2) zorganizowanie w Gminie Dębe Wielkie 

drugiej edycji wydarzenia „Dzień bez barier” 

z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie zostało 

przygotowane dla osób niepełnosprawnych 

oraz osób pełnosprawnych, które mają 

wpływ na życie i rozwój osób z 

niepełnosprawnością. Swoją działalność 

zaprezentowały następujące organizacje: 

 PCPR w Mińsku Mazowieckim, 

 PUP w Mińsku Mazowieckim, 

 PŚDS w Mińsku Mazowieckim,  

 CKiRON, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, 

 FAR w Warszawie, 

 ZSS im. Janiny Porazińskiej w 

Ignacowie, 

 ZNSPO „Możesz więcej” w Zglechowie, 

 SPDzN „Możesz więcej” w Mińsku 

Mazowieckim, 

 DPS „Jedlina” w Mieni, 

 Parafialny Zespół Caritas w Dębem 

Wielkim, 

 GOPS w Dębem Wielkim, 

 GOK w Dębem Wielkim, 

 Młodzieżowa Rada Gminy Dębe 

Wielkie, 

3) w ramach projektu „Za życiem” PPP w 

Sulejówku podjęła współpracę z Zespołem 

Szkół w Ignacowie oraz Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym w Okuniewie, 

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych, 

świadczących usługi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

1) Powiatowy Urząd Pracy na prośbę 

realizatorów projektu pt. „Wypracowanie 

i upowszechnianie, we współpracy 

z partnerami społecznymi, modelu wsparcia 

osób niepełnosprawnych w środowisku 

pracy” zamieścił na swojej stronie 

informację o prowadzonym badaniu 

ankietowym, które pozwoli na 

przeprowadzenie analizy i diagnozy barier 

w dostępie osób z niepełnosprawnością 

do rynku pracy i zatrudnienia, 

2) PUP na prośbę Polskiej Organizacji 

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

zamieścił na swojej stronie internetowej 

zaproszenie na giełdę pracy dla osób 

niepełnosprawnych, która odbyła się 

4 grudnia 2018 r. w Mazowieckim Urzędzie 

Wojewódzkim w Warszawie, 

3) na prośbę Fundacji Instytut Rozwoju 
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Regionalnego, PUP zamieścił na swojej 

stronie internetowej informację o projekcie 

pn. „Od stażu do angażu – aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób z 

niepełnosprawnościami”, 

4) na prośbę Fundacji Instytut Rozwoju 

Regionalnego PUP dwukrotnie zamieszczał 

na swojej stronie internetowej informację 

o projekcie pn. „Staże drogą do zatrudnienia 

na otwartym rynku pracy II”, 

5) na prośbę Fundacji Polskich Niewidomych 

i Słabowidzących „Trakt” PUP zamieścił na 

swojej stronie internetowej informację o 

projekcie pn. „Droga do integracji i 

samodzielności osób niewidomych i 

słabowidzących”, 

6) Powiatowy Urząd Pracy podpisał umowę 

z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej 

o zorganizowanie stażu zawodowego 

na stanowisku terapeuty środowiskowego, 

7) użyczenie budynku po szkole podstawowej 

w Nowym Zglechowie na działalność zespołu 

placówek specjalnych „Możesz Więcej”, 

Poszukiwanie nowych form wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych. 

zgodnie z Zarządzeniem nr ZO.0050.75.2018 z 

dnia 19 lipca 2018 r. Wójta Gminy Dębe Wielkie 

powołano Gminną Społeczną Komisję ds. Osób 

Niepełnosprawnych w Dębem Wielkim, będącą 

organem opiniodawczo-doradczym Wójta Gminy. 

Komisja ma za zadanie: 

 wspierać zadania realizowane przez 

Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, 

 analizować potrzeby osób 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Dębe 

Wielkie, 

 inicjować i opracowywać programy służące 

poprawie warunków życia i integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych, 

 współpracować z jednostkami organizacjami 

oraz z referatami Urzędu Gminy Dębe 

Wielkie,  

 podejmować inicjatywy społeczne 

w obszarze problematyki osób 

niepełnosprawnych, 

 inicjować i koordynować realizację 

programów oświatowych, kulturalnych 

i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, 

będących osobami niepełnosprawnymi, 

 podejmować zadania dot. integracji osób 

niepełnosprawnych z społecznością lokalną   

Realizowanie projektów, programów mających na celu 

wsparcie osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. 

1) realizowanie programów terapii w ramach 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci  

(w tym dzieci niepełnosprawnych) oraz 

Projektu „Za życiem” Ministerstwa Rodziny 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2018 

 

150 | S t r o n a  
 

i Polityki Społecznej, 

2) „Przyjazna świetlica” – 2 osoby z głębokim 

upośledzeniem, wsparcie dzienne w mini-

świetlicy – 5 godzin tygodniowo (3 dni w 

tygodniu) przez 10 miesięcy, dopełnienie 

oferty w tym zakresie finansowanej przez 

PFRON  oraz wsparcie terapeutyczne 

i rehabilitacyjne - 12 osób, 

3) „Przełamać izolację”  

 działanie: Klub Aktywności, 2 razy 

tygodniowo po 8 godzin przez 10 

miesięcy ze wsparciem asystenckim 

dla 5 osób ze znaczną 

niepełnosprawnością, 

 działanie: całoroczne wsparcie 

w zakresie opieki dziennej(18 godzin 

tygodniowo) dla  2 osób oraz  

w zakresie rehabilitacji, terapii 

dla 28 osób, 

4) „Lato 2018” - dwutygodniowy pobyt 

wypoczynkowo- turystyczny nad Morzem 

Bałtyckim dla osób z niepełnosprawnością, 

opiekunów i wolontariuszy  –30 osób, 

5) jubileuszowe spotkanie integracyjne Wigilia 

2018 - zorganizowanie jubileuszu XX-lecia 

działalności stowarzyszenia – udział 100 

osób, 

6) świąteczne spotkania - zorganizowanie 

integracyjnej zabawy andrzejkowej dla 60 

osób i integracyjnego spotkania wigilijnego 

dla 100 osób. 
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V. POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ  W POWIECIE MIŃSKIM 

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 – 171, 

2) liczba dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej – 42, 

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 – 4. 

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 2018r. – 27, 

2) liczba dzieci skierowanych 

do instytucjonalnej pieczy zastępczej w 

2018 r. – 5, 

3) liczba dzieci wracających z pieczy zastępczej 

do rodzin biologicznych lub rodzin 

adopcyjnych – 4, 

4) liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 

zastępczych – 1 szkolenie PRIDE – 14 osób 

przeszkolonych, 

 

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 

1) liczba pozyskanych kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej - 7 rodzin, 
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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. 

 

2) liczba rodzin, które otrzymały świadectwo 

kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej - 7 rodzin, 

3) liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej – 171, 

4) liczba rodzin zastępczych - 123, 

w tym specjalistycznych i pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego – 1, oraz Rodzinnych 

Domów Dziecka – 1. 

Cel 4 Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków opuszczających pieczę zastępczą 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników zawartych w programie: 

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 – 9 wychowanków – 37 558,00 zł 

2) liczba usamodzielnianych wychowanków 

uczęszczających na spotkania w utworzonej 

„grupie wsparcia” - 0, 

3) liczba wychowanków korzystających 

z różnych form wsparcia – 12 wychowanków 

brało udział  

4) w projekcie „Czas na zmiany”, 

5) liczba wychowanków otrzymujących 

świadczenie na kontynuowanie nauki – 43 

wychowanków, usamodzielnienie – 9 

wychowanków, pomoc na zagospodarowanie 

– 7 wychowanków.  
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VI. 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 

1 grupę wsparcia dla ofiar przemocy, 

z której korzystało 9 kobiet. 

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 – 10 osób, 

3) liczba programów psychologicznych 

dla sprawców przemocy – 1 program, 

4) liczba osób korzystających z programów 

psychologicznych dla sprawców przemocy 

– 6 osób. 
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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 – 15 osób 

(7 kobiet i 8 dzieci), 

3) liczba osób, które skorzystały z pomocy 

ośrodka interwencji kryzysowej – 56 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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VII. PROGRAM BUDOWY LOKALNEGO SYSTEMU WSPIERANIA OPIEKI NAD 

DZIECKIEM I RODZINĄ W POWIECIE MIŃSKIM NA LATA 2014 - 2019  
 

 

Cel 1 Zapewnienie usług poradniczych, wspierających i edukacyjnych dla wszystkich rodzin 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników zawartych w programie: 

1. Prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-

profilaktycznym skierowanym do rodziców: 

 trening umiejętności wychowawczych, 

 warsztaty w zakresie wspierania rozwoju dziecka, 

 opracowanie i realizacja programów edukacyjno-

profilaktycznych doskonalących umiejętności 

psychologiczno-pedagogiczne rodziców. 

2. Prowadzenie działań edukacyjno-profilaktycznych 

dotyczących problemu przemocy i uzależnień. 

 spotkania z dziećmi i młodzieżą poświęcone 

problematyce przemocy i uzależnień, 

 przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów 

edukacyjnych na temat przeciwdziałania 

przemocy i uzależnień. 

3. Kierowanie członków rodziny do korzystania z innych 

usług lokalnych, w tym rozpowszechnianie wiedzy 

na temat oferowanych usług w społeczności lokalnej. 

1) liczba realizowanych programów korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy                      

– 1 program, 

2) liczba osób korzystających z programów 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 

przemocy – 10 osób, 

3) liczba programów psychologicznych 

dla sprawców przemocy – 1 program, 

4) liczba osób korzystających z programów 

psychologicznych dla sprawców przemocy – 

6 osób, 

5) realizatorem części działań są Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne w Mińsku 

Mazowieckim i Sulejówku.  

Cel 2 Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami. 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników zawartych w programie: 

1. Prowadzenie pomocy świadczonej rodzinom 

zagrożonym dysfunkcjami: 

 opracowanie i realizacja szkoleń pracowników 

pomocy społecznej, pedagogów, kuratorów 

i policji w zakresie przeciwdziałania patologii 

społecznej, 

 edukacja rodzin nie radzących sobie 

z problemami wychowawczymi, 

 opracowanie informatora o instytucjach 

udzielających pomocy specjalistycznej, 

 prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej, 

 prowadzenie rodzinnej poradni specjalistycznej; 

 prowadzenie mediacji w zakresie spraw 

rodzinnych, 

 prowadzenie terapii dla ofiar przemocy 

i sprawców przemocy domowej, 

 prowadzenie punktów informacyjno-

konsultacyjnych dla rodziców i osób 

nadużywających alkoholu i zażywających 

narkotyki, 

 budowanie lokalnych koalicji na rzecz 

przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. 

1) prowadzone są: 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej                       

– Hostel 7 miejsc noclegowych, 

 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna                   

– 6 psychologów, 1 doradca ds. 

rodziny, 1 doradca ds. osób 

niepełnosprawnych,  

 Ośrodek Mediacji – 5 mediatorów,  

 Punkt Informacyjno - Konsultacyjny             

– 4 prawników, 1 policjant,                                       

1 terapeuta ds. uzależnień,  

2) realizatorem części działań są ośrodki 

pomocy społecznej z terenu powiatu 

mińskiego. 
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2. Wsparcie społeczne rodzin zagrożonych 

dysfunkcjami: 

 prowadzenie grup wsparcia dla rodziców 

mających problemy wychowawcze z dziećmi, 

 prowadzenie grup wsparcia dla dzieci mających 

problemy wychowawcze i edukacyjne, 

 pomoc w korzystaniu z dziennych form opieki, 

 pomoc rodzinom w sprawach socjalnych 

i mieszkaniowych, 

 pomoc w zakresie zdrowia i zdrowego stylu życia, 

 wsparcie w zakresie pozyskiwania pracy, 

szkolenia zawodowe, przekwalifikowanie 

zawodowe. 

3. Zapewnienie opieki nad dzieckiem z rodziny 

dysfunkcyjnej:  

 rozwijanie różnych form rodzinnej opieki 

zastępczej, 

 wspomaganie rodzin zastępczych w opiece nad 

dzieckiem, 

 umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo 

wychowawczych, 

 kierowanie dzieci z unormowana sytuacją 

prawną do adopcji. 

Cel 3 Zapewnienie opieki nad dzieckiem. 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników zawartych w programie: 

1. Rozwijanie rodzinnych form opieki nad dzieckiem: 

 powadzenie działań usprawniających 

przeprowadzanie adopcji, 

 pozyskiwanie rodzin zastępczych, 

 szkolenie rodzin zastępczych, 

 prowadzenie grup wsparcia rodzin zastępczych, 

 prowadzenie grup wsparcia usamodzielnianych 

wychowanków, 

 pomoc usamodzielniającym się wychowankom 

rodzinnych form pieczy zastępczej, 

 wsparcie rodzin zastępczych i wychowanków 

opieka koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

2. Prowadzenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych: 

 standaryzacja usług opiekuńczo-wychowawczych 

świadczonych przez placówki, 

 tworzenie rodzinnych domów dziecka, 

 prowadzenie grup wsparcia 

dla usamodzielniających się wychowanków, 

 pomoc usamodzielniającym się wychowankom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

 tworzenie i prowadzenie mieszkań chronionych. 

 

1) liczba rodzin zastępczych powstałych 

w 2018 roku – 14 rodzin zastępczych, 

w tym 1 rodzina zawodowa, 

2) liczba powstałych rodzinnych domów 

dziecka – 1 dom, 

3) liczba przeszkolonych rodzin zastępczych              

– 7 rodzin, 

4) liczba przyznanej pomocy wychowankom 

rodzin zastępczych w formie:  

- usamodzielnienia  – 6 wychowanków,  

- kontynuowania nauki  – 31 Wychowanków,  

- zagospodarowania – 4 wychowanków, 

5) liczba przyznanej pomocy wychowankom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 

w formie: 

- usamodzielnienia – 3 wychowanków,  

- kontynuowania nauki – 12 wychowanków,  

- zagospodarowania – 3 wychowanków, 

6) liczba placówek opiekuńczo 

wychowawczych na terenie powiatu 

mińskiego – 2 placówki, 

7) liczba szkoleń przeprowadzonych 

dla rodzin zastępczych – 3 szkolenia. 
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VIII. PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI LOKALNEGO 

RYNKU PRACY NA LATA 2017 – 2022  
 

 

1. WPROWADZENIE 

Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy m.in. opracowanie i realizacja programu 

promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. „Program promocji zatrudnienia i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy na lata 2017-2022” określa cele i działania, które pozwolą na ograniczenie problemu 

bezrobocia na obszarze powiatu, korzystnie wpłyną na rozwój współpracy z pracodawcami i poprawią jakość usług 

świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy. W pierwszej części sprawozdania opisano sytuację na lokalnym rynku 

pracy uwzględniając m.in. liczbę podmiotów gospodarczych, liczbę osób pracujących i bezrobotnych, a także 

zmiany poziomu bezrobocia, jego strukturę oraz informację o zgłoszonych ofertach pracy. Druga część 

sprawozdania odnosi się wprost do celów i działań zawartych w programie, zawiera opis wskaźników 

monitorowania oraz rezultatów osiągniętych w 2018 roku. 

 

2.SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 

 

1) Podmioty gospodarcze 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2018 r. na terenie powiatu mińskiego 

funkcjonowało 15019 różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Największy odsetek stanowiły osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą - 80,8% ogółu zarejestrowanych podmiotów (12 142 podmioty).  

W porównaniu do 2017 roku liczba podmiotów zwiększyła się o 588. 

Podmioty gospodarki narodowej (źródło: GUS). 

Rodzaje podmiotów gospodarczych Liczba podmiotów 

Rok 2017 Rok 2018 

Ogółem 14524 15019 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 2970 2877 

w tym:  spółki handlowe 955 862 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 11554 12142 

 
Pod względem wielkości zdecydowanie przeważali mikroprzedsiębiorcy (96,5%). Małe firmy stanowiły 

3,0% ogółu podmiotów, średnie – 0,5%, a duże jedynie 0,05%. 

Podmioty gospodarki narodowej według klas wielkości (źródło: GUS). 

Klasa wielkości Liczba podmiotów 

Rok 2017 Rok 2018 

0-9 13982 14488 

10-49 457 449 

50-249 77 74 

250-999 8 8 

Ogółem 14524 15019 

 

W strukturze podmiotów według rodzajów działalności określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej 

podmiotów działało w sekcjach: G (24,2%), F (13,7%), M (10,6%) i C (9,5%). 
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Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD 2007 (źródło: GUS). 
Sekcja PKD 2007 Liczba podmiotów 

Rok 2017 Rok 2018 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 210 211 

B – Górnictwo i wydobywanie 35 32 

C – Przetwórstwo przemysłowe 1422 1421 

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

9 8 

E – Dostawa wody; Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

67 68 

F – Budownictwo 1936 2058 

G – Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

3691 3635 

H – Transport i gospodarka magazynowa 934 977 

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 320 334 

J – Informacja i komunikacja 571 639 

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 343 350 

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 405 427 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1467 1587 

N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 582 628 

O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

141 140 

P – Edukacja 573 595 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 704 734 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 229 232 

S – Pozostała działalność usługowa, 
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa 
domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

885 943 

Ogółem 14524 15019 

 

2) Liczba osób pracujących 

W powiecie mińskim liczba pracujących na koniec 2017 roku wynosiła 32494 osoby i wzrosła w porównaniu do 

2016 roku o 797 osób. Wśród pracujących największą grupę stanowili pracujący w przemyśle i budownictwie 

(28,1% ogółu pracujących). Zmalała nieznacznie liczba osób pracujących w branży finansowej i ubezpieczeniowej 

oraz obsłudze rynku nieruchomości. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na terenie powiatu w 2017 roku 

wynosiło 3858,75 zł (wzrost o 7,2% rok do roku), co odpowiadało 85,2% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w kraju.  

Liczba osób pracujących (źródło: GUS). 

Pracujący łącznie z rolnictwem indywidualnym* Liczba osób 

Rok 2016 Rok 2017 

Ogółem 31697 32494 

mężczyźni 15903 16540 

kobiety 15794 15954 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  8125 8178 

przemysł i budownictwo 8727 9138 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka 
magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia;  
informacja i komunikacja 

6289 6422 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości 608 592 

pozostałe usługi 7948 8164 

* Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach 
budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Na dzień przygotowywania 
sprawozdania w Banku Danych Lokalnych GUS nie były jeszcze dostępne dane o liczbie pracujących w 2018 roku. 
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3) Poziom i stopa bezrobocia 

Na koniec 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2554 bezrobotnych (w tym 1383 

kobiety) oraz 30 osób ze statusem poszukujących pracy (w tym 8 kobiet). Rok wcześniej liczba bezrobotnych była 

o 60 osób większa. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie mińskim na koniec grudnia 2018 r. wynosiła 

5,2% (w kraju było to 5,8%, a w województwie mazowieckim 4,9%). W grudniu 2017 roku stopa bezrobocia na 

terenie powiatu była o 0,2 punktu proc. wyższa i wynosiła 5,4%. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2017 i 2018 r. 

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie powiatu mińskiego w 2017 i 2018 r. 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie mazowieckim i powiecie mińskim 
w 2017 i 2018 roku. 

Miesiąc 
Polska Woj. mazowieckie Powiat miński 

2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 2017 rok 2018 rok 

Styczeń 8,0% 6,4% 7,1% 5,7% 6,7% 5,7% 

Luty 7,9% 6,4% 7,1% 5,7% 7,1% 6,0% 

Marzec 7,6% 6,3% 6,8% 5,5% 6,8% 5,8% 

Kwiecień 7,5% 6,2% 6,6% 5,3% 6,3% 5,7% 

Maj 7,4% 6,2% 6,4% 5,2% 6,3% 5,5% 

Czerwiec 7,3% 6,0% 6,2% 5,0% 5,9% 5,2% 

Lipiec 7,2% 6,0% 6,1% 5,0% 5,9% 5,3% 

Sierpień 7,2% 5,9% 6,1% 5,0% 6,0% 5,4% 

Wrzesień 7,0% 5,9% 5,9% 4,9% 5,9% 5,3% 

Październik 6,8% 5,7% 5,6% 4,8% 5,4% 5,2% 

Listopad 6,6% 5,7% 5,6% 4,8% 5,4% 5,3% 

Grudzień 6,6% 5,8% 5,6% 4,9% 5,4% 5,2% 

W ujęciu rok do roku spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 7 gminach powiatu mińskiego, przy czym największy 

(o 42 osoby) miał miejsce na terenie miasta Mińsk Mazowiecki i w gminie Halinów (o 30 osób). W 6 gminach 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych była większa od tej notowanej na koniec 2017 roku. 

Bezrobotni według gmin na koniec 2017 i 2018 roku. 

Gmina 

Liczba bezrobotnych 

2017 
rok 

2018 rok z ogółem na koniec 2018 r. 

razem razem kobiety 
do 30 
roku 
życia 

powyżej 
50 roku 
życia 

długotrwale 
bezrobotni 

z 
prawem 

do 
zasiłku 

Mińsk Maz. (miejska) 814 772  (-5,2%) 442 167 227 389 130 
Cegłów 117 101  (-13,7%) 52 23 33 56 8 
Dębe Wielkie 170 157  (-7,6%) 80 32 49 78 27 
Dobre 91 92  (+1,1%) 52 22 24 61 9 
Halinów 277 247  (-10,8%) 132 47 78 133 45 
Jakubów 89 76  (-14,6%) 49 24 24 42 11 
Kałuszyn 129 126  (-2,3%) 72 32 35 67 17 
Latowicz 75 78  (+4,0%) 46 28 20 35 13 
Mińsk Maz. (wiejska) 290 287  (-1,0%) 148 66 100 141 57 
Mrozy 123 126  (+2,4%) 70 45 35 69 20 
Siennica 96 116  (+20,8%) 54 32 40 61 16 
Stanisławów 98 124  (+26,5%) 60 40 35 58 27 
Sulejówek 245 252  (+2,9%) 126 44 92 127 30 

Ogółem 2614 2554  (-2,3%) 1383 602 792 1317 410 
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4)Zmiany poziomu bezrobocia 

W trakcie całego 2018 roku w PUP zarejestrowało się ogółem 4197 osób bezrobotnych, a w tym samym okresie 

z ewidencji wyłączono 4257 osób. Dla porównania w 2017 roku napływ do bezrobocia wyniósł 4858 osób, a 

z ewidencji wyłączonych zostało 5480 osób.   

Napływ, odpływ bezrobotnych i poszukujących pracy w 2017 i 2018 r. 

Miesiąc 

2017 rok 2018 rok 

Napływ Odpływ Napływ Odpływ 

Bezrobot
ni 

Poszukują
cy pracy 

Bezrobot
ni 

Poszukują
cy pracy 

Bezrobot
ni 

Poszukują
cy pracy 

Bezrobot
ni 

Poszukują
cy pracy 

Styczeń 498 8 484 45 457 7 286 7 

Luty 560 11 341 4 431 7 238 6 

Marzec 400 11 599 7 306 8 409 9 

Kwiecień 322 12 539 15 397 7 441 5 

Maj 404 4 445 7 278 5 395 7 

Czerwiec 354 2 517 7 265 5 421 4 

Lipiec 391 3 387 4 359 6 318 7 

Sierpień 414 6 366 5 339 5 300 5 

Wrzesień 437 4 499 4 332 8 358 10 

Październ
ik 

380 4 643 4 416 4 449 2 

Listopad 377 4 368 7 381 7 338 5 

Grudzień 321 7 292 4 236 7 304 5 

Ogółem 4858 76 5480 113 4197 76 4257 72 

 

Płynność bezrobocia w 2018 roku. 

 

Do najczęściej występujących powodów, które w 2018 roku decydowały o wyłączeniu osób z ewidencji 
bezrobotnych można zaliczyć: 

 podjęcie pracy – 2248 osób, co stanowiło 52,8% rocznego odpływu z bezrobocia, 
 niepotwierdzenie gotowości do pracy – 1028 osób – 24,1% odpływu, 
 inne przyczyny – 260 osób – 6,1% odpływu, 
 odmowę bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy                 

– 209 osób – 4,9% odpływu, 
 rozpoczęcie stażu – 197 osób – 4,6% odpływu, 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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 skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych – 5 osób – 0,1% 
odpływu, 

 dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 119 osób – 2,8% odpływu, 
 osiągnięcie wieku emerytalnego – 72 osoby – 1,7% odpływu, 
 rozpoczęcie szkolenia – 74 osób – 1,7% odpływu, 
 rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 45 osób – 1,1% odpływu. 

Przyczyny odpływu z bezrobocia w 2018 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: 

286 238 409 441 395 421 318 300 358 449 338 304 4257 

- podjęcia pracy 153 140 231 240 187 184 152 148 226 240 184 163 2248 

-niesubsydiowanej 143 122 180 170 136 139 105 125 192 184 157 142 1795 

-subsydiowanej 10 18 51 70 51 45 47 23 34 56 27 21 453 

- rozpoczęcia szkolenia 0 0 3 3 4 14 1 5 4 23 5 12 74 

- rozpoczęcia stażu 0 0 18 25 36 31 27 4 1 45 8 2 197 

- rozpoczęcia prac 
społecznie 
użytecznych 

0 0 22 15 1 2 0 2 2 1 0 0 45 

- skierowania do 
agencji zatrudnienia 

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

- odmowy bez 
uzasadnionej 
przyczyny przyjęcia 
propozycji 

odpowiedniej pracy 
lub innej formy 
pomocy 

25 7 18 15 20 27 14 14 15 23 14 17 209 

- niepotwierdzenia 
gotowości do pracy 

67 50 79 99 99 127 88 94 82 79 85 79 1028 

- dobrowolnej 
rezygnacji ze statusu 
bezrobotnego 

8 8 8 20 13 9 13 5 5 15 7 8 119 

- osiągnięcie wieku 
emerytalnego 

13 7 9 3 10 9 2 3 0 4 7 5 72 

- inne przyczyny (w 
tym m.in. podjęcie 
nauki, nabycie praw 
emerytalnych lub 
rentowych, odmowa 
ustalenia profilu 
pomocy) 

17 24 21 21 25 18 21 25 23 19 28 18 260 
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Podjęcia pracy przez bezrobotnych w 2017 i 2018 roku. 

 

 

5) Struktura bezrobocia 

 

Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie na koniec 2018 roku to osoby poprzednio 

pracujące (90,1%). Większość zarejestrowanych osób nie posiadała prawa do zasiłku (83,9%). Pod względem 

płci, podobnie jak przed rokiem, przeważały kobiety (54,2%), ale ich odsetek wzrósł o 1,9 pkt. proc. Ponad połowę 

zarejestrowanych (53,3%) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi. 

 

Struktura wybranych grup bezrobotnych na koniec 2017 i 2018 roku. 

Wyszczególnienie 

2017 rok 2018 rok Wzrost (+) / 
Spadek (-) 
udziału w 

porównaniu do 
2017 r. 

Ogółem 
Udział % 

2614=100% 
Ogółem 

Udział % 
2554=100% 

Kobiety 1367 52,3% 1383 54,2% 
+ 1,9 pkt. 

proc. 

Mężczyźni 1247 47,7% 1171 45,8% - 1,9 pkt. proc. 

Poprzednio pracujące 2333 89,3% 2300 90,1% 
+ 0,8 pkt. 

proc. 

Zwolnieni z przyczyn dot. zakładu 
pracy 

127 4,9% 121 4,7% 
- 0,2 pkt. proc. 

 

Dotychczas niepracujące 281 10,7% 254 9,9% 
- 0,8 pkt. proc. 

 

Z prawem do zasiłku 399 15,3% 410 16,1% 
+ 0,8 pkt. 

proc. 

Zamieszkali na wsi 1386 53,0% 1361 53,3% 
+ 0,3 pkt. 

proc. 

Cudzoziemcy 11 0,4% 10 0,4% bez zmian 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od 
dnia ukończenia nauki 

114 4,4% 88 3,4% 
- 1,0 pkt. proc. 

 

Osoby do 30 roku życia 624 23,9% 602 23,6% 
- 0,3 pkt. proc. 

 

Osoby do 25 roku życia 302 11,6% 288 11,3% 
- 0,3 pkt. proc. 
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Długotrwale bezrobotni 1305 49,9% 1317 51,6% 
+ 1,7 pkt. 

proc. 

Osoby powyżej 50 roku życia 825 31,6% 792 31,0% 
- 0,6 pkt. proc. 

 

Bez kwalifikacji zawodowych 881 33,7% 879 34,4% 
- 0,7 pkt. proc. 

 

Bez doświadczenia zawodowego 446 17,1% 411 16,1% 
- 1,0 pkt. proc. 

 

Niepełnosprawni 224 8,6% 222 8,7% 
+ 0,1 pkt. 

proc. 

Analizując czas pozostawania bez pracy bezrobotnych, największy odsetek stanowiły osoby zarejestrowane 

24 miesiące i dłużej (23,5% ogółu bezrobotnych). Pod względem wieku największy odsetek stanowią osoby 

w wieku od 25 do 34 lat (26,0%). Patrząc na strukturę wykształcenia bezrobotnych, największy odsetek stanowią 

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 25,4% ogółu zarejestrowanych. Ze względu 

na doświadczenie zawodowe wśród bezrobotnych przeważają osoby posiadające staż pracy mieszczący się 

w przedziale od 1 roku do 5 lat (20,0%). Osoby bez udokumentowanego stażu pracy stanowią 10% ogółu 

zarejestrowanych. 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy 
na koniec 2017 i 2018 roku. 

Wyszczególnienie 
Rok 2017 Udział % 

2614=100% 

Rok 2018 Udział % 
2554=100% razem kobiety razem kobiety 

Czas 
pozostawania 
bez pracy w 

miesiącach 

do 1 miesiąca 264 118 10,1% 226 104 8,8% 

1-3 463 211 17,7% 489 251 19,1% 

3-6 385 208 14,7% 383 219 15,0% 

6-12 459 244 17,6% 439 227 17,2% 

12-24 442 268 16,9% 418 247 16,4% 

pow. 24 601 318 23,0% 599 335 23,5% 

Wiek 

18-24 302 191 11,6% 288 187 11,3% 

25-34 720 484 27,5% 665 471 26,0% 

35-44 565 345 21,6% 596 381 23,4% 

45-54 429 195 16,4% 437 204 17,1% 

55-59 349 152 13,4% 325 140 12,7% 

60 lat i więcej 249 0 9,5% 243 0 9,5% 

Wykształcenie 

wyższe 418 302 16,0% 405 316 15,8% 

policealne i średnie 
zawodowe 

628 361 24,0% 603 368 23,6% 

średnie 

ogólnokształcące 

323 221 12,4% 329 222 12,9% 

zasadnicze 
zawodowe 

631 244 24,1% 648 241 25,4% 

gimnazjalne i 
poniżej 

614 239 23,5% 569 236 22,3% 

Staż pracy 

do 1 roku 419 270 16,0% 450 279 17,6% 

1-5 533 301 20,4% 512 305 20,0% 

5-10 426 239 16,3% 436 246 17,1% 

10-20 498 246 19,1% 494 263 19,3% 

20-30 335 128 12,8% 293 123 11,5% 

30 lat i więcej 122 33 4,7% 115 28 4,5% 

bez stażu 281 150 10,7% 254 139 10,0% 
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6) Oferty pracy 

 

Do Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 roku zgłoszono 2953 oferty zatrudnienia tj. o 12,7% mniej niż w 2017 

roku. Miejsca subsydiowane stanowiły 21% wszystkich zgłoszonych w opisywanym roku ofert. Najwięcej ofert 

pracy pracodawcy zgłosili do PUP w sierpniu (361), a najmniej w grudniu (121). 

 

Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w 2017 i 2018 roku. 

 

W 2018 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło z sektorów: przetwórstwa przemysłowego (741), handlu hurtowego 

i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle (540) i budownictwa (419). Pracodawcy 

za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy poszukiwali najczęściej: 

11) sprzedawców (133 zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej), 

12) pakowaczy ręcznych (118 miejsc), 

13) pomocy kuchennych (99 miejsc), 

14) rozbieraczy – wykrawaczy (84 miejsca), 

15) magazynierów (78 miejsc), 

16) robotników gospodarczych (77 miejsc), 

17) pozostałych pracowników obsługi biurowej (76 miejsc w tym 68 subsydiowanych), 

18) pracownik prac dorywczych (74 miejsca), 

19) kierowców samochodów ciężarowych (62 miejsca), 

20) techników prac biurowych (59 miejsc w tym 35 subsydiowanych). 

 

W 2018 roku więcej ofert pracy w porównaniu z 2017 rokiem wpłynęło między innymi dla pakowaczy ręcznych, 

pomocy kuchennych, pracowników prac dorywczych, magazynierów, monterów/konserwatorów instalacji 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, opiekunek dziecięcych. Mniej ofert w odniesieniu do 2017 r. wpłynęło m.in. 

dla sprzedawców, kierowców samochodów ciężarowych, rozbieraczy – wykrawaczy, robotników gospodarczych, 

kucharzy. 

Ranking ilościowy ofert pracy zgłoszonych do PUP według zawodów w 2017 i 2018 roku. 

Lp. 
Kod 

zawodu 
Nazwa zawodu 

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wzrost / Spadek 

w porównaniu 
do 2017 r. 

2017 rok 2018 rok 

Ogółem Ogółem 
w tym miejsca 
subsydiowane 

1. 522301 Sprzedawca 170 133 32 -37  (-21,8%) 

2. 932101 Pakowacz ręczny 102 118 0 
+16  

(+15,7%) 
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3. 941201 Pomoc kuchenna 72 99 20 
+27  

(+37,5%) 

4. 751104 Rozbieracz - wykrawacz 111 84 0 -27  (-24,3%) 

5. 432103 Magazynier 51 78 13 
+27  

(+52,9%) 

6. 515303 Robotnik gospodarczy 95 77 54 -18  (-18,9%) 

7. 411090 
Pozostali pracownicy obsługi 
biurowej 

97 76 68 -21  (-21,6%) 

8. 962201 Pracownik prac dorywczych 17 74 0 
+57  

(+335,3%) 

9. 833203 
Kierowca samochodu 
ciężarowego 

93 62 3 -31  (-33,3%) 

10. 411004 Technik prac biurowych 70 59 35 -11  (-15,7%) 

11. 832202 
Kierowca samochodu 
dostawczego 

77 56 7 -21  (-27,3%) 

12. 512001 Kucharz 77 56 11 -21  (-27,3%) 

13. 712703 
Monter / konserwator 
instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

27 55 5 
+28  

(+103,7%) 

14. 931301 
Pomocniczy robotnik 
budowlany 

46 48 12 +2  (+4,3%) 

15. 815301 Szwaczka maszynowa 38 47 6 +9  (+23,7%) 

16. 332203 Przedstawiciel handlowy 29 37 3 +8  (+27,6%) 

17. 334306 Technik administracji 23 30 29 +7  (+30,4%) 

18. 711205 Brukarz 31 29 7 -2  (-6,5%) 

19. 962990 

Pozostali pracownicy 
wykonujący prace proste 
gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

13 29 1 
+16  

(+123,1%) 

20. 723103 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 

24 28 11 +4  (+16,7%) 

21. 752208 Stolarz meblowy 35 28 3 -7  (-20,0%) 

22. 325905 Opiekunka dziecięca 3 27 3 
+24  

(+800,0%) 

23. 514101 Fryzjer 42 26 9 -16  (-38,1%) 

24. 524902 Doradca klienta 16 25 10 +9  (+56,3%) 

25. 513101 Kelner 29 25 1 -4  (-13,8%) 

26. 911207 Sprzątaczka biurowa 54 25 3 -29  (-53,7%) 

27. 722204 Ślusarz 59 25 0 -34  (-57,6%) 

28. 834205 Operator koparki 10 24 0 
+14  

(+140,0%) 

29. 222101 Pielęgniarka 9 24 0 
+15  

(+166,7%) 

30. 712101 Dekarz 10 23 1 
+13  

(+130,0%) 
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3. OGRANICZANIE SKUTKÓW BEZROBOCIA I UŁATWIANIE OSOBOM POZOSTAJĄCYM 

BEZ PRACY POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

 
1)Zapewnienie dostępu do poradnictwa zawodowego 

Poradnictwo zawodowe jest usługą skierowaną do osób, które chcą uzyskać pomoc w wyborze odpowiedniego 

zatrudnienia, miejsca pracy lub podjęciu działalności gospodarczej. Poradnictwo zawodowe jest też pomocne 

w planowaniu kariery zawodowej, nabyciu odpowiednich umiejętności i przygotowaniu się do poszukiwania 

oraz podejmowania pracy. W 2018 roku pomoc świadczona była w formie porad indywidualnych, porad i spotkań 

grupowych oraz warsztatów. Pracownicy urzędu z Centrum Aktywizacji Zawodowej doradzali osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy m.in. w zakresie obejmującym 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. Z porad indywidualnych skorzystało w opisywanym roku 

253 bezrobotnych (w tym 120 kobiet), 6 poszukujących pracy (w tym 2 kobiety) oraz 21 innych osób 

(w tym 6 kobiet). Po skorzystaniu z porad indywidualnych pracę podjęły 152 osoby bezrobotne. Z porad 

grupowych skorzystało w 2018 roku 10 osób bezrobotnych (tematem porady była samoocena umiejętności 

i predyspozycji zawodowych), a 13 osób skorzystało z badań testowych. Doradcy zawodowi w opisywanym okresie 

przeprowadzili 13 paneli informacyjnych, na których młodzież z ostatnich klas szkół średnich pozyskała wiedzę 

z zakresu wyboru dalszego kierunku edukacji, jak skutecznie poszukiwać pracy oraz jakie wymogi stawiają 

pracodawcy kandydatom do pracy. Doradcy informowali o lokalnym rynku pracy, projektach skierowanych do 

osób młodych oraz formach wsparcia oferowanych przez PUP. W spotkaniach wzięło udział ponad 300 uczniów. 

W sali informacji zawodowej zainteresowane osoby mogły skorzystać z przewodników po zawodach, informacji 

o lokalnym rynku pracy, komputera z dostępem do internetu w celu poszukiwania pracy, telefonu lub faksu, 

ulotek, broszur, informatorów. 

Monitoring działania w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego 303 

 

2)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. Inicjowane i organizowane były spotkania bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w 

ramach giełd i targów pracy. Usługi pośrednictwa pracy świadczone były zgodnie z zasadami dostępności, 

dobrowolności, równości i jawności. W 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 33 giełdy pracy dla 21 

pracodawców. W giełdach uczestniczyło 231 osób. 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. 

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. 
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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 porównaniu do 2017 roku w opisywanym roku o 34% zmniejszyła się liczba odmów bez uzasadnionej przyczyny 

przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Doradcy klienta wydali 3024 skierowania 

do pracy. Ponadto, wydanych zostało 47 skierowań na prace społecznie użyteczne oraz 499 skierowań na staże 

zawodowe. 

Monitoring działania w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba wydanych skierowań do pracy 3024 

Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy uczestniczących w giełdach pracy 231 

 

3)Inicjowanie i realizacja efektywnych form aktywizacji zawodowej 

Na aktywne programy rynku pracy w 2018 roku Powiatowy Urząd Pracy pozyskał środki w wysokości 8 460 400 

zł. Dzięki temu możliwa była realizacja programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i efektywne 

wspieranie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy. Urząd z powodzeniem wnioskował o dodatkowe środki 

z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej m.in. na realizację 

programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi, czy bezrobotnych rodziców 

powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych. Realizowany był ponadto 

program regionalny „Mazowsze 2018 – Rezerwa”, w którym osiągnięta została wysoka efektywność 

zatrudnieniowa (79,41% na dzień 31.12.2018 r., a wskaźnik ten wzrośnie jeszcze o kilka punktów procentowych 

w 2019 roku, gdyż zakończy się okres monitorowania efektywności dla 15 osób, którym przyznano środki 

na podjęcie działalności gospodarczej). W 2018 roku dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 

środków Funduszu Pracy i EFS przyznano 130 osobom bezrobotnym oraz 1 osobie w ramach środków PFRON. 

Dotacje na założenie firmy są jedną z najbardziej efektywnych i trwałych form aktywizacji zawodowej. Osoby, 

które otrzymały dofinansowania na uruchomienie firm tworzą dodatkowe miejsca pracy w powiecie. Na 83 osoby, 

które w 2018 roku wzięły udział w badaniu efektywności i użyteczność dofinansowań udzielanych osobom 

bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej, aż 34 (41%) zadeklarowało zwiększenie 

zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Warto dodać, że według raportu Najwyższej Izby 

Kontroli pt. „Efektywność świadczenia usług rynku pracy”, opublikowanego na stronie internetowej 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19316,vp,21924.pdf spośród osób, które otrzymały dotacje prawie 87 proc. nie 

powróciło do rejestru bezrobotnych przez co najmniej dwa lata od ich otrzymania. Katalog podstawowych form 

aktywizacji zawodowej w roku 2018, ustalony przez MRPiPS, obejmował następujące formy wsparcia: 

1) szkolenia; 

2) staże; 

3) prace interwencyjne; 

4) roboty publiczne; 

5) refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; 

6) jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej. 

 

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej będzie ustalona w drugim kwartale 2019 

roku. Na potrzeby niniejszego sprawozdania wartość procentową efektywności zatrudnieniowej podano w oparciu 

o dane dostępne na dzień 28.02.2019 r. 

 

 

 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,19316,vp,21924.pdf
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Monitoring działania w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu 5,2% 

Kwota środków pozyskanych na aktywne programy rynku pracy 8 460 400 zł 

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 131 

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej 83% 

 

4.Współpraca z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy na rzecz tworzenia 

nowych miejsc pracy i zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 

 

1) Wspieranie pracodawców w poszukiwaniu kandydatów do pracy, tworzeniu nowych miejsc 

pracy i podnoszeniu konkurencyjności firm 

Oprócz oferowania usług pośrednictwa pracy, urząd wspierał lokalnych pracodawców w tworzeniu nowych miejsc 

pracy m.in. poprzez refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, subsydiowane formy 

zatrudnienia (np. prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnych w wieku 

powyżej 50 roku życia), organizację staży zawodowych i szkoleń. W 2018 roku urząd wspierał ponadto kształcenie 

ustawiczne pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczając 

na ten cel 498,7 tys. zł. Pozwoliło to na objęcie wsparciem 24 pracodawców i 374 pracowników. 

Monitoring działania w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zgłaszanych ofert pracy 2953 

Liczba pracodawców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy dzięki 
dofinansowaniom udzielanym przez PUP 

140 

Liczba pracodawców korzystających ze środków KFS 24 

 

2) Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości 

Urząd angażował się w szereg działań, mających na celu promocję i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, 

szczególnie na etapie jej planowania. Zorganizowano XVI edycję Mińskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości. 

Podczas konferencji inaugurującej warsztaty ożywienia gospodarczego w powiecie mińskim zgromadzeni gości 

wysłuchali prezentacji pt. „Konstytucja biznesu – nowe przepisy ułatwiające prowadzenie firmy”, którą 

przedstawiła pani Luiza Modzelewska z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii. W 2018 roku zorganizowano 4 warsztaty ożywienia gospodarczego, których 

celem było wypracowanie projektów gospodarczych służących ożywieniu gospodarczemu powiatu mińskiego. 

Zainicjowane w 2018 roku warsztaty wpisują się w „Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020” 

(cel strategiczny: Wsparcie dla rozwoju gospodarki, cel operacyjny 2: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości). Dla 

10 uczestników programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi z inicjatywy urzędu 

zorganizowano szkolenie pn. „ABC przedsiębiorczości”. Na stronie internetowej PUP oraz w siedzibie urzędu 

dostępna była informacja o możliwości uczestnictwa w zajęciach warsztatowych i spotkaniach informacyjnych z 

zakresu przedsiębiorczości organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w 

Warszawie. CIiPKZ organizowało m.in. następujące zajęcia: „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?”. Promowano też ofertę pożyczkową 

Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, który został powołany w 2004 roku przez samorząd 

województwa mazowieckiego, żeby wspierać przedsiębiorców i pomagać osobom, które dopiero zakładają 

działalność gospodarczą. 
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Monitoring działania w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zorganizowanych spotkań / warsztatów z zakresu przedsiębiorczości 1 

Liczba zorganizowanych spotkań i konferencji dla pracodawców 7 

 

3) 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, Państwową 

Inspekcją Pracy, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, szkołami, Wojskową Komendą Uzupełnień, 

jednostkami szkoleniowymi, agencjami pracy i służbami mundurowymi (Policją, Strażą Graniczną). We współpracy 

z gminami organizowane były prace społecznie użyteczne i roboty publiczne. W 2018 roku zakończyła się druga 

edycja zlecania działań aktywizacyjnych. Program aktywizacyjny dla osób długotrwale bezrobotnych 

był realizowany od października 2016 roku do sierpnia 2018 roku na terenie czterech powiatów: piaseczyńskiego, 

płońskiego, mińskiego i zwoleńskiego. Wsparciem objęto łącznie 264 osoby z terenu powiatu mińskiego (250 osób 

w ramach rekrutacji podstawowej i 14 osób w ramach rekrutacji uzupełniającej). Realizatorem był Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, wybrany przez Wojewódzki Urząd Pracy w drodze przetargu 

nieograniczonego. Pracę w wyniku działań realizatora podjęło 88 uczestników, z czego 47 osób utrzymało pracę 

powyżej 90 dni, a 36 osób przez co najmniej 180 dni. Udział w programie przerwało 77 osób, a 36 osób 

zrezygnowało z dalszego udziału w programie. Szczegółowy raport podsumowujący realizację usługi „Świadczenie 

działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych” został opublikowany na stronie internetowej 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/web/wojewodzki-urzad-pracy-w-

warszawie/-/3925216-zlecanie-dzialan-aktywizacyjnych-w-latach-2016-2018 

Monitoring działania w 2018 roku. 

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 5 

 

4) Współdziałanie na forum Powiatowej Rady Rynku Pracy 

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. 

Działa w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy. 

Techniczną obsługę Powiatowej Rady Rynku Pracy zapewnia Powiatowy Urząd Pracy. W 2018 roku odbyło się 

14 posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzeń omawiane były następujące sprawy:  

 informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy - na 9 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 – 1 raz, 

 opiniowanie zmian w Planie finansowym – 9 razy, 

 wyrażenie opinii w sprawie umorzenia świadczeń (zasiłków i stypendiów) – 1 raz, 

 wyrażenie opinii w sprawie umorzenia refundacji lub kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1 raz, 

 opiniowanie wniosków o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń i studiów 

podyplomowych pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych – 2 wnioski, 

 opiniowanie planów szkoleń grupowych – 2 razy, 

 opiniowanie zlecania bankom i innym instytucjom finansującym wypłat świadczeń pieniężnych 

dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób – 1 raz, 

 wyrażenie opinii w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia w sieci szkół ponadgimnazjalnych 

w powiecie – 5 kierunków. 

 

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/web/wojewodzki-urzad-pracy-w-warszawie/-/3925216-zlecanie-dzialan-aktywizacyjnych-w-latach-2016-2018
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/web/wojewodzki-urzad-pracy-w-warszawie/-/3925216-zlecanie-dzialan-aktywizacyjnych-w-latach-2016-2018
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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 2018 roku uzyskano 2 opinie 

w sprawie zmian w planie finansowym. Na wniosek Powiatowej Rady Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w 2018 

roku zorganizował dla członków Rady następujące szkolenia: 

1) Nowe kierunki polityki rynku pracy – zmiany w urzędach pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (w szkoleniu uczestniczyła Przewodnicząca PRRP); 

2) Partnerstwo lokalne na rzecz ożywienia gospodarczego w powiecie oraz rozwoju lokalnego rynku pracy                               

– realizacja spotkań, konferencji na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w powiecie; 

3) Kształcenie zawodowe – współpraca z PRRP oraz pracodawcami w kontekście aktualnych zmian na rynku 

pracy. 

 

W opisywanym roku członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez Urząd przedsięwzięciach 

tj. konferencjach, Mińskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości, cyklu warsztatów zorganizowanych w ramach 

Partnerstwa Lokalnego. Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy powołanej Zarządzeniem Nr 7/15 Starosty 

Mińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. zakończyła się 30 stycznia 2019 r. 

Monitoring działania w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zorganizowanych sesji Powiatowej Rady Rynku Pracy 14 

 

4. PODNOSZENIE POZIOMU JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG I PROMOWANIE OFERTY 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  

 

1) Doskonalenie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy jako instytucji 

 

W 2018 roku złożono 44 odwołania od decyzji wydanych przez Dyrektora PUP (dla porównania w 2017 roku 

złożono 69 odwołań). Dzięki systemowi elektronicznej wymiany informacji z bazami danych ZUS ograniczone 

zostało ryzyko związane z nienależnym pobieraniem świadczeń. Dzięki dwustronnej komunikacji z ZUS, Urząd 

może skuteczniej monitorować prawidłowość realizacji zawartych umów. Dyrekcja i kierownictwo urzędu stale 

monitoruje poziom satysfakcji klientów z obsługi. Przy punkcie informacyjno – podawczym w siedzibie urzędu 

wyłożona była ankieta badająca poziom zadowolenia klienta. Interesanci mogą w niej oceniać m.in. uzyskane 

informacje od pracownika, życzliwość, uprzejmość, czas oczekiwania na załatwienie sprawy, przystępność 

przekazywanych informacji. Klienci urzędu mogą też wpisać własne propozycje zmian i uwagi, które mogłyby 

wpłynąć na usprawnienie obsługi i poprawę jakości usług świadczonych przez PUP. Powiatowy Urząd Pracy 

korzysta z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI).  Dzięki temu osoby bezrobotne, które 

są klientami opieki społecznej nie muszą ponosić dodatkowych kosztów związanych z przejazdem oraz czasem 

oczekiwania w kolejce, gdyż wszystkie zaświadczenia dla Ośrodków Pomocy Społecznej wydawane są przez PUP 

w formie elektronicznej. Inną formą wykorzystywania rozwiązań technologicznych w pracy urzędu jest kontakt 

z osobami bezrobotnymi i pracodawcami za pośrednictwem SMS-ów. Od kilku lat doradcy klienta systematycznie 

dbają o pozyskanie numerów telefonów komórkowych i zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną 

od obsługiwanych klientów. Znacznie ułatwia to kontakt w przypadku przekazania informacji o ofertach pracy, 

a także w celu przypomnienia o zbliżającym się terminie obowiązkowej wizyty w Urzędzie, organizowanych 

giełdach i targach pracy, czy wydanych skierowaniach do pracy. W budynku Urzędu dostępny jest bezpłatny 

bezprzewodowy dostęp do sieci Internet za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Powiatowy Urząd Pracy zapewnia dostęp 

do tłumacza języka migowego za pomocą systemu „Migam”. 
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Monitoring działania w 2018 roku 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Obszary działań, które uległy 
poprawie w stosunku do lat 
ubiegłych 

1) Zmalała liczba odwołań od decyzji PUP, 
2) Zmalała liczba odmów bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 

propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 
3) Ograniczono ryzyko nienależnie pobieranych świadczeń, 
4) Usprawniono system obsługi interesantów, co wpłynęło na 

skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy. 

 

2) Monitoring lokalnego rynku pracy 

 

Okresowe monitorowanie lokalnego rynku pracy jest niezbędne dla skutecznego działania podmiotów, mających 

rozwiązywać lokalne problemy społeczne. Monitoring pozwala ustalić co się zmienia i jaka jest dynamika tych 

zmian z uwzględnieniem szeregów czasowych. PUP publikował na swojej stronie internetowej sprawozdania 

miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Na stronie internetowej urzędu zamieszczano ponadto informacje 

o stopie bezrobocia rejestrowanego w kraju, na terenie województwa mazowieckie i w powiecie mińskim. 

W opisywanym roku opublikowano raport pt. „Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe 

na mazowieckim rynku pracy. Powiat miński”, barometr zawodów, informacje sygnalne z monitoringu zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych. Opublikowano też raport z wynikami „Badania osób bezrobotnych, dla których 

określono III profil pomocy”. Na stronie internetowej PUP udostępniono prezentację wyników badania 

efektywności dofinansowań udzielonych osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej. 

Przygotowywano informacje o sytuacji na rynku pracy, które były omawiane 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. 

Tabela 1. Monitoring działania w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba opublikowanych sprawozdań i analiz 29 

Liczba opublikowanych raportów z badań lokalnego rynku pracy 3 

 

 

3) Promowanie oferty Powiatowego Urzędu Pracy 

 

W 2018 roku przy realizacji działań promocyjno – informacyjnych korzystano z przesyłania informacji 

i komunikatów za pomocą SMS lub E-mail do pracodawców i osób bezrobotnych. Materiały promujące ofertę 

Urzędu rozpowszechniano w formie ogłoszeń prasowych, kalendarzy, banerów, plakatów, broszur i ulotek. 

Kontynuowano współpracę z prasą lokalną i portalami informacyjnymi („Co słychać?”, „Nowy Dzwon”, 

„Ogłoszeniowa”, podlasie24.pl), która polegała m.in. na objęciu patronatem medialnym XVI Mińskich Targów 

Pracy i Przedsiębiorczości, relacjonowaniu konferencji i warsztatów organizowanych przez PUP. 

Zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Urząd prezentowane były na telebimie przed budynkiem 

Starostwa. Ogłoszenia o targach pracy, konferencjach i cyklu warsztatów zostały przesłane do wszystkich 

miast i gmin powiatu i zamieszczone na ich stronach internetowych. Powstał też spot promujący 

partnerstwo lokalne w powiecie mińskim i kozienickim, który można obejrzeć pod adresem 

https://www.youtube.com/watch?v=QFugqV306AU. 

Tabela 2. Monitoring działania 3.3 w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych 8 

Liczba odsłon strony internetowej urzędu 540 tys. 

Liczba artykułów prasowych i publikacji internetowych 15 

https://www.youtube.com/watch?v=QFugqV306AU
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4) Podnoszenie kompetencji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Mając na uwadze konieczność stałego podnoszenia standardów świadczonych usług, kierownictwo i pracownicy 

Urzędu w 2018 roku uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i seminariach, których celem było 

podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. 

W opisywanym roku w szkoleniach wzięło udział 39 pracowników Urzędu (w tym 34 kobiety). Tematyka szkoleń 

obejmowała między innymi następujące zagadnienia: 

 Kształcenie zawodowe - współpraca z Powiatową Radą Rynku Pracy oraz pracodawcami w kontekście 

aktualnych zmian na rynku pracy; 

 Zasady udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

 Identyfikacja i analiza sytuacji oraz zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy; 

 Techniki radzenia sobie ze stresem; 

 Kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach KFS; 

 Prawo pracy i ochrona danych osobowych w kontekście Powiatowych Urzędów Pracy; 

 Formy pomocy dla pracodawcy wspomagające aktywizację zawodową klientów; 

 Szkolenie z zakresu zatrudniania cudzoziemców; 

 Procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz procedura rejestracji 

oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy; 

 Warsztaty z zakresu praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów i procedur (KPA) dotyczących 

zatrudnienia cudzoziemców w działalności PUP w 2018 r.; 

 Kwalifikowalność wydatków w projektach w ramach RPO WM; 

 Narzędzia do badania kompetencji; 

 Kwalifikowalność wydatków w projektach w ramach POWER; 

 Przygotowanie do wdrożenia RODO w praktyce. Planowanie i praktyczne wdrażanie wybranych 

obowiązków określonych w RODO; 

 Zarządzanie talentami; 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Tabela 3. Monitoring działania 3.4 w 2018 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba pracowników PUP uzyskujących nowe kwalifikacje 39 

 

5. Podsumowanie 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim w 2018 roku realizował zadania określone w „Programie promocji 

zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017 – 2022” w sposób efektywny i odczuwalny na 

lokalnym rynku pracy. Stopa bezrobocia, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej 

zawodowo wyniosła na koniec 2018 roku 5,2% i była niższa o 0,2 pkt proc. od wskaźnika z końca grudnia 2017 

r. Pozytywnym zjawiskiem na lokalnym rynku pracy był większy odpływ niż napływ do bezrobocia. Wzrosła liczba 

osób pracujących, a także liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na terenie powiatu 

wzrosła też wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, choć nadal była ona niższa od średniej 

krajowej o około 15%. 

 

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu działania urząd realizował mając na uwadze ich celowość, racjonalność 

i efektywność wydatkowania środków. W kolejnych latach obowiązywania przedmiotowego Programu, PUP będzie 

kontynuować działania służące ograniczaniu bezrobocia, wspierające rozwój przedsiębiorczości i sprzyjające 

tworzeniu nowych miejsc pracy. Przyczyni się to do kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu jako instytucji 

nowoczesnej, efektywnej, otwartej na klienta, przyjaznej i budzącej zaufanie. Pracownicy urzędu będą zachęcać 

osoby bezrobotne oraz pracodawców do korzystania z oferowanych usług i form wsparcia. 
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IX. PLAN SIECI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I SPECJALNYCH  
 

 

Rada Powiatu Mińskiego podjęła w dniu 29 marca 2017 r. uchwałę Nr XX/249/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 

29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych na terenie Powiatu Mińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Od dnia wejścia w życie uchwały  dokonano następujących przekształceń:  

 6-letnia szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Poronińskiej 

w Ignacowie stała się 8-letnią szkołą podstawową, 

 zasadnicze szkoły zawodowe wchodzące w skład: Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

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

Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku 

Mazowieckim stały się branżowymi szkołami I stopnia, 

 zasadnicza szkoła zawodowa specjalna wchodząca w skład: Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 

w Mińsku Mazowiecki stała się branżową szkołą I stopnia specjalną, 

 szkoła specjalna przysposabiająca do pracy wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny 

Porazińskiej w Ignacowie stała się szkołą specjalną przeznaczoną dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, 

 szkoła policealna wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim stała się szkołą dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 

branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, 

 gimnazjum dla dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 

Mazowieckim zostało przekształcone w szkołę podstawową dla dorosłych obejmującą klasę VII i VIII. 

 

Z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowano klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowych gimnazjów 

prowadzonych przez powiat miński. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. gimnazjum wchodzące w skład Gimnazjum 

i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim oraz gimnazjum specjalne 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych im Janiny Porazińskiej w Ignacowie zakończą swoją działalność.  
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X. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY 
BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO POWIATU 
MINSKIEGO NA LATA 2015-2018 

 

 

Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu 

Mińskiego na lata 2015-2018 został opracowany na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. Zm.). Dokument został opracowany w celu 

zmniejszenia przestępczości oraz ilości zagrożeń w powiecie mińskim i tym samym podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu mińskiego. 

 

W realizacji przedmiotowego Programu w szczególności brały udział następujące instytucje i służby: 

1. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wydział Zarządzania Kryzysowego 

2. Urzędy miast/gmin z terenu powiatu mińskiego, 

3. Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim,  

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, 

5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Mińsku Mazowieckim, 

6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim, 

7. Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Mińsku Mazowieckim, 

8. Nadleśnictwo ,,Mińsk” i Nadleśnictwo ,,Drewnica”, 

9. Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim,  

10. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim,  

11. Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim,  

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,  

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. 

 

Podmioty te podejmowały działania w następujących obszarach: zapobieganie przestępczości, zapewnienie 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze kryzysowym, przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. 

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, we współpracy z samorządami gminnymi 

oraz powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami organizuje cyklicznie ćwiczenia z zakresu zapewnienia 

bezpieczeństwa, których celem jest m.in. sprawdzenie skuteczności działania wszystkich instytucji oraz służb 

w przypadku wystąpienia zagrożenia oraz doskonalenie umiejętności współpracy pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami ratowniczymi uczestniczącymi w reagowaniu na dane zdarzenie.  

 

W 2018 roku WZKiSO zorganizował ćwiczenie ewakuacyjne Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, 

ul. Konstytucji 3-go Maja 16 oraz przyległego Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych (sprawdzenie organizacji 

oraz warunków ewakuacji w budynku w przypadku otrzymania informacji o podłożonych ładunkach 

wybuchowych).  

 

Ponadto Wydział brał udział w epizodzie praktycznym, polegającym na przyjęciu ewakuowanej ludności, 

w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia ,,ANAKONDA-18” 

oraz w 4 treningach z zakresu znajomości procedur ATP-45D (procedur prognozowania i analizy skażeń 

promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych) oraz cyklicznie w treningach powszechnego ostrzegania wojsk 

i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 
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W 2018 roku Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mińskiego odbył dwa posiedzenia dotyczące następującej 

problematyki: 

 posiedzenie ws. omówienia przedsięwzięć profilaktycznych mających na celu zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się choroby zwierzęcej ,,afrykańskiego pomoru świń” (ASF) – luty 2018; 

 posiedzenie ws. wypracowania kierunków działania w związku z wyciekiem do rzeki Srebrna oleju 

napędowego (w wyniku pożaru cysterny z olejem napędowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna) 

oraz w związku z wyciekiem do gleby substancji niebezpiecznych w wyniku pożaru składowiska odpadów 

w miejscowości Maliszew, ul. Sosnowa – sierpień 2018. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mińskiego w analizowanym przedziale czasowym odbyła 

4 posiedzenia, podczas których omówiono – według przyjętych uchwałą Komisji rocznych planów pracy                                 

– 13 zagadnień. W Komisji pracowało 13 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 wzięło udział 9 osób wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

 

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej, WZKiSO propagował zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego 

oraz przeciwpożarowego poprzez organizowanie lub współorganizowanie następujących przedsięwzięć: 

 Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współorganizowany z Komendą Powiatową Policji w Mińsku 

Mazowieckim, 

 działania profilaktyczne pn. ,,Bądź widoczny, świeć przykładem, bądź dla innych drogowskazem” w ramach 

zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, realizowane w II połowie 2017 roku i w I połowie 2018 

roku (wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim)” – przekazanie 529 szt. kamizelek 

odblaskowych i 329 szt. szelek odblaskowych jednośladowym uczestnikom ruchu drogowego oraz pieszym, 

 Sympozjum ,,Bezpieczna jazda – 100 lat na polskich drogach” (organizowane przy współpracy z Komendą 

Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim, 

Zespołem Szkół Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim) adresowanego do młodzieży 

ze szkół ponadgimnazjalnych jeżdżącej samochodami lub motocyklami organizowane w celu zwiększenia ich 

świadomości jako uczestników ruchu drogowego i promowania bezpiecznych zachowań.  

 

W 2018 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim odnotowało 586 zdarzeń oraz 

otrzymało i przekazało do odpowiednich podmiotów 81 ostrzeżeń meteorologicznych oraz komunikatów 

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim 

 

 w 2018 roku odnotowano w powiecie mińskim 2346 przestępstw stwierdzonych (w tym 1614 przestępstw o 

charakterze kryminalnym). W analizowanym roku wskaźnik skuteczności ścigania wszystkich przestępstw 

stwierdzonych wyniósł 74,63%, 

 w 2018 roku (w stosunku do roku 2017) odnotowano spadek w liczbie kradzieży, kradzieży samochodów, w 

rozbojach, bójkach i pobiciach, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzeniach rzeczy, przestępczości narkotykowej. 

Odnotowano wzrost kradzieży z włamaniem, przestępstw wykrytych w kategorii, przestępczości 

gospodarczej oraz liczbę Niebieskich Kart wypełnionych przez policjantów, 

 w 2018 roku na drogach powiatu mińskiego w porównaniu do roku 2017 odnotowano spadek liczby 

wypadków drogowych oraz liczby ofiar śmiertelnych, wzrost liczby kolizji drogowych oraz liczby osób 

poszkodowanych. 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 

 

 w 2018 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonała modernizacji serwerowni (montaż 

nowego rejestratora, modernizacja systemu selektywnego alarmowania DSP 15), 

 w celu podnoszenia przygotowania strażaków OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim  zorganizowała 9 szkoleń, podczas których 

przeszkolonych zostało 243 członków OSP, 

 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim uczestniczyli                    

w 26 praktycznych sprawdzeniach ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej, 

 w ramach rozpoznania operacyjnego oraz doskonalenia organizacji działań, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 

i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych brały udział w 12 ćwiczeniach przeprowadzonych na obiektach                   

o różnej specyfice i przeznaczeniu,  

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim  pozytywnie zaopiniowała                      

5 zakupów pojazdów dla 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Mińsku Mazowieckim 

 

 WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Mińsku Mazowieckim w ramach ustawowych prerogatyw na bieżąco 

dokonuje kontrole, w tym kontrole interwencyjne oraz kontrole w zakładach komunalnych podległym 

jednostkom samorządowym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 

 WIOŚ przeprowadza również kontrole dotyczące przestrzegania przez samorządy gminne przepisów 

dotyczących utrzymania porządku i czystości, 

 aktualnie WIOŚ nie notuje interwencji (przekroczeń stężeń dopuszczalnych emitowanych substancji) 

dotyczących zanieczyszczania środowiska przez kotłownie Przedsiębiorstwa  Energetyki Cieplnej Sp. z. o. o. 

przy  Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim.  

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim 

 

 Sekcja Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim prowadziła nadzór 

nad 190 podmiotami leczniczymi, przeprowadziła szereg kontroli sanitarnych stanu higieniczno-sanitarnego 

oraz nad wykonawstwem szczepień ochronnych, 

 w 2018 roku zorganizowano akcję ,,Wiosna bez pneumokoków” dla dzieci do 5 roku życia (z roczników                         

2013 -2016), które nie podlegały obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione, 

 w 2018 roku wydano 2 decyzje umarzające wszczętego postepowania z urzędu w sprawie podejrzenia 

wprowadzania do obrotu oraz posiadania środków zastępczych oraz 3 decyzje zniszczenia zatrzymanych 

środków zastępczych. W 2018 roku w 58 zakładach pracy rozprowadzono ulotki i naklejki informujące 

pracowników/rodziców o zagrożeniach związanych z zażywaniem ,,dopalaczy”, 

 na wszystkie nadzorowane wodociągi (aktualnie 24) zostały wydane corocznie pozytywne oceny jakości wody; 

 nadzorem sanitarno-higienicznym objęto w 2018 roku 201 placówek i 44 turnusy wypoczynku. 

W analizowanym okresie wydano 57 opinii sanitarnych oraz 53 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie 

uchybień sanitarnych. 

  

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Mińsku Mazowieckim 

 

 w 2018 roku Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w wyniku przeprowadzonych  kontroli, wydała 612 decyzji 

administracyjnych, nałożyła 4 kary pieniężne w drodze decyzji, 46 mandatów karnych, w tym 

23 za naruszenia przepisów w zakresie obowiązkowego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Łączna 

kwota na jaką opiewały nałożone grzywny i kary pieniężne to 10 000 zł, 
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 w związku z licznymi donosami przeprowadzono łącznie 65 kontroli interwencyjnych w związku 

z niewłaściwymi warunkami utrzymywania zwierząt, gdzie 30 kontroli dotyczyło psów. W związku 

z ustaleniami poczynionymi podczas ww. kontroli, złożono 2 wnioski o znęcanie się – odbiory zwierząt, 

 w 2018 roku w związku z dynamicznie rozwijającą się  sytuacją epizootyczną na terenie kraju w zakresie 

występowania afrykańskiego pomoru świń oraz włączenia gmin z terenu powiatu mińskiego Powiatowa 

Inspekcja Weterynaryjna podjęła następujące przedsięwzięcia: 

 przeprowadzono 432 kontrole dotyczące spełniania zasad bioasekuracji przez gospodarstwa, w których 

utrzymywane są świnie, 

 zbadano w kierunku wystąpienia ASF krew pobraną od 648 szt. Świń, 

 zakupiono 6 chłodni kontenerowych celem przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików do momentu 

uzyskania wyniku w kierunku ASF oraz uzyskano w użyczenie 1 chłodnię kontenerową z Agencji Rezerw 

Materiałowych 

 zbadano łącznie 694 szt. dzików odstrzelonych (w tym 318 z 362 w ramach odstrzału sanitarnego) 

oraz 76 szt. dzików padłych, 

 pobrano 111 próbek w ramach badań kontrolnych w kierunku pozostałości chemicznych i biologicznych 

w tkankach zwierząt żywych, produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach i w wodzie 

przeznaczonej do pojenia zwierząt, 

 w okresie sprawozdawczym Powiatowy Lekarz Weterynarii w ramach kontroli jakości produktów pobrał 

i zbadał 44 partii produktów, 

 przebadano w kierunku obecności włośni (dotyczy zwierząt, z których mięso było przeznaczone na użytek 

własny) 133 szt. swiń oraz 514 szt. dzików – brak wyniku ujemnego. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim 

 

 w analizowanym okresie zostało przebudowanych 8 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 6 555,24 

mb. Ponadto wykonano remonty i odnowy powierzchni bitumicznych o długości odcinków ponad 12,6km, 

 Wybudowano 3 ciągi dla pieszych (chodniki) o łącznej długości ponad 2 km, 

 W 2018 roku na drodze powiatowej nr 2284W (ulica Szosowa w m. Sulejówek) zlokalizowano w rejonie 

przedszkola przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną (zamontowana sygnalizacja świetlna 

poprawia bezpieczeństwo pieszych oraz osób kierujących pojazdami mechanicznymi). 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim 

 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogczna w Mińsku Mazowieckim uczestniczyła we współorganizacji 

Sympozjum ,,Bezpieczna Jazda – 100 lat na polskich drogach”, którego celem było uwrażliwienie 

i przybliżenie młodym ludziom zagrożenia jakie występują na drogach oraz podniesienie świadomości 

i odpowiedzialności jako współużytkowników dróg, 

 pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim biorą udział w posiedzeniach 

zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie, w interwencjach kryzysowych, 

w przesłuchaniach małoletnich ofiar przemocy (w ramach współpracy z Rzecznikiem Dyscyplinarnym 

w Mazowieckim KO). W indywidualnych wypadkach w celu rozwiązania problemu podejmowana była 

współpraca z PCPR-em w Mińsku Mazowieckim, MOPS-em w Mińsku Mazowieckim, GOPS-ami z terenu 

powiatu mińskiego oraz placówkami oświatowymi. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim podejmuje szereg przedsięwzięć 

profilaktycznych, edukacyjnych i wspierających rodzinę związanych z pomocą psychologiczną, 

pedagogiczną, prawną i socjalną. PCPR prowadzi porady psychologiczne oraz terapie wspierające 

i psychoterapie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, 

 PCPR w 2018 roku przeprowadził (stan na dzień 30.06.2018 r.) szkolenia dla kandydatów na rodziny 

zastępcze –przeszkolono 14 osób, 
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 W spotkaniach indywidualnych w 2018 roku (stan na dzień: 30.06.2018 r.) uczestniczyły 374 osoby, 

udzielono 1015 porad. Ponadto w Ośrodku Mediacji w tym samym czasie przeprowadzono 20 mediacji. 

Obecnie Ośrodek zatrudnia 6 mediatorów, 

 W ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego do spraw uzależnień w 2018 roku (stan na dzień: 

30.06.2018 r.) udzielono porad (psychologicznych, terapeutycznych, informacyjnych, edukacyjnych 

i prawnych) 570 osobom, 

 44 dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu z terenu powiatu wzięło udział (w ramach akcji 

,,Pogodne Lato”) w obozie wypoczynkowym (połączonym z realizacją programu profilaktyczno-

terapeutycznego) w Gorzewie lub Lubiatowie, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach opieki nad rodzinami udzieliło dofinansowania na wyjazdy 

wakacyjne 27 dzieciom z rodzin zastępczych. 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim 

 

 SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim przy współpracy z Komenda Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Mińsku Mazowieckim w listopadzie 2018 roku dokonał praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji 

z budynków na terenie kompleksu przy ul. Szpitalnej 37, 

 SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim stale współpracuje z WSSE oraz PSSE w zakresie stanu sanitarno-

epidemiologicznego (kontrole, realizacja zaleceń pokontrolnych), corocznie przygotowywany jest 

harmonogram badania wody z ujęcia własnego (monitoring kontrolny oraz przeglądowy obejmuje 

trzy badania wody rocznie, dodatkowo WSSE w Warszawie dokonuje doraźnie badań wody). 

 

 

Nadleśnictwo ,,Mińsk” 

 

 podpisane są umowy z Zakładami Usług Leśnych zobowiązujące ich do dysponowania pracownikami ZUL 

w razie potrzeby dozorowania pożarzyska oraz udostępnienia pługu z ciągnikiem do oborania pożarzyska 

(dotyczy lasów państwowych), 

 zasady prowadzenia działań ratowniczych w przypadku pożaru lasu są określone w dokumencie ,,Sposób 

postępowania na wypadek pożaru lasu”, który jest corocznie aktualizowany.  

 

Nadleśnictwo ,,Drewnica” 

 

 corocznie od dnia 1 marca Regionalny Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (Regionalna Dyrekcja Lasów 

Państwowych Warszawa) ogłasza rozpoczęcie przeciwpożarowej akcji bezpośredniej trwającej 

do 30 października. W trakcie tej akcji nadleśnictwo wznawia prace Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego, 

uruchamia dyżury na punktach obserwacyjnych (wieżach p. poż.) oraz mobilizuje zespół gaśniczy                                   

– 6 strażaków pracujących zmianowo po dwóch na każdej zmianie; 

 codziennie (podczas trwania akcji bezpośredniej) w punktach pomiarowych o godz. 9:00 i 13:00 

dokonywane są pomiary temperatury i wilgotności powietrza, wilgotności ściółki oraz sumy opadów, 

na podstawie których ustalany jest stopień zagrożenia pożarowego, następnie informacje te przekazywane 

są do Regionalnego PAD-u, który za pomocą komunikatu radiowego informuje o ustalonym stopniu 

zagrożenia pożarowego do Punktów Alarmowo Dyspozycyjnych Nadleśnictw. 

 

Urzędy Miast/Gmin z terenu powiatu mińskiego 

 

1) w zakresie ograniczania przestępczości: 
 

 współpraca Straży Miejskiej z Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i ograniczania 

przestępczości na terenie miasta – miasto Mińsk Mazowiecki, miasto Sulejówek, 

 podpisanie porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim w sprawie powołania 

dodatkowych służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – miasto Mińsk Mazowiecki, miasto i gmina 

Halinów, 

 utworzenie w 2018 roku w gminie Dębe Wielkie Punktu Przyjęć Dzielnicowego, 
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 rozpoczęcie w 2018 roku budowy Komisariatu Policji w Mrozach, 

 montaż systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Dębe Wielkie w celu monitorowania obszarów 

dotąd niestrzeżonych (kamera po wykryciu ruchu rejestruje zdarzenia poprzez zrobienie zdjęcia, które jest 

automatycznie wysyłane na telefon komórkowy upoważnionego pracownika), 

 dofinansowanie do nagród funkcjonariuszy oraz zakupów radiowozów policyjnych oraz sprzętu niezbędnego 

do wykonywania ustawowych zadań przez funkcjonariuszy, 

 organizowanie w szkołach spotkań z policjantami, na których przekazywana była wiedza z zakresu prewencji 

kryminalnej, 

 organizowanie cyklicznych spotkań z dziećmi, młodzieżą i rodzicami z uwzględnieniem tematyki 

przestępczości, zjawisk demoralizacyjnych oraz odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne, 

 realizowanie programu rządowego ,,Razem Bezpieczniej”. 

 

2) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

 budowa i modernizacja dróg, chodników miejskich/gminnych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-

rowerowych budowa oświetlenia ulicznego, 

 prowadzenie przeglądów i kontroli oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych, 

 wycinka drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym, 

 wprowadzanie nowych organizacji ruchu (w tym organizacji ruchu uwzględniających urządzenia 

spowalniające ruch drogowy, wyniesione skrzyżowania, wyniesione przejścia dla pieszych), 

 prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego tj.: 

udział uczniów w turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pogadankach, organizowanie 

i przeprowadzanie przez szkoły egzaminów na kartę rowerową, podejmowanie współpracy z instytucjami 

ubezpieczeniowymi, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego. 

 

3) w zakresie zagrożeń o charakterze kryzysowym 

 

 doposażanie miejskich/gminnych magazynów w sprzęt pomocniczy niezbędny do prowadzenia działań 

ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 dokonywanie na bieżąco przeglądów zadrzewień, zabezpieczenie ujęć wody, budowa rowów przydrożnych, 

przepustów, 

 wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na organizację imprez masowych, 

 udział w ćwiczeniach wojewódzkich, organizowanie gminnych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego 

(w tym ćwiczeń mających na celu sprawdzenie warunków ewakuacji), obrony cywilnej itp., 

 przeprowadzenie próbnych ewakuacji szkół i przedszkoli mających na celu przedstawienie i utrwalenie 

zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa osób, 

 prowadzenie działań informacyjnych i popularyzacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego, w tym prowadzenie zajęć szkolnych Edukacja dla bezpieczeństwa, prowadzenie konkursów 

z zakresu ruchu drogowego, bezpieczeństwa pożarowego itp., wycieczek do strażnic, pokazów działań 

ratowniczych podczas festynów, 

 współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania kryzysowego w zakresie wymiany informacji oraz bieżącego 

informowania mieszkańców o prognozowanych anomaliach pogodowych, 

 prowadzenie akcji informacyjnych firm, instytucji oraz ludności o wszelkich zagrożeniach poprzez 

zamieszczanie komunikatów na stronach internetowych urzędów miast/gmin, rozplakatowywanie ulotek 

na tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej, 

 dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt i wyposażenie oraz cykliczne doposażanie OSP 

w system selektywnego alarmowania. 
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4) W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom: 

 

 prowadzenie przez Miejską/Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskie/Gminne 

Ośrodki Pomocy Społecznej działań z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii: analiza realizacji przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii, 

opracowanie i wydawanie informatorów, rozpowszechnianie broszur i ulotek o stosownych przekazach, 

organizowanie konkursów literackich, plastycznych, sportowych, udział w ogólnopolskich kampaniach 

informacyjnych i edukacyjnych itp., 

 prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów sprzedających napoje 

alkoholowe. Wydawanie zezwoleń dla podmiotów sprzedających napoje alkoholowe, 

 organizowanie spotkań i szkoleń dla sprzedawców z zakresu prawnych regulacji sprzedaży alkoholu nieletnim 

oraz umiejętności odmawiania sprzedaży napojów alkoholowych, 

 organizowanie form spędzania czasu w okresie wakacji i ferii w szkołach i świetlicach miejskich/gminnych, 

 organizowanie kolonii i wycieczek dla dzieci ze szkół gminnych oraz dzieci z rodzin dotkniętych problemami 

uzależnień i przemocy domowej. 
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XI. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA POWIATU MIŃSKIEGO  

NA LATA 2014-2018 

       

Priorytetowym celem Programu jest utrwalanie dziedzictwa kulturowego w celu budowania tożsamości 

regionalnej, rozwoju gospodarczego oraz promocji turystycznej powiatu mińskiego.  Działania podejmowane przez 

Zarząd Powiatu Mińskiego w ramach wymienionych celów służą zarówno bezpośredniej poprawie materialnego 

stanu zabytków, położonych na terenie powiatu mińskiego (prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty 

budowlane w obiektach będących własnością powiatu lub przyznawanie dotacji na takie prace w obiektach, które 

nie są własnością powiatu), jak również pośredniemu wzmocnieniu potencjału obiektów zabytkowych 

(np. konkursy i wydawnictwa stymulujące ruch turystyczny lub popularyzujące wiedzę o wartości kulturowej 

danego obiektu).  
 

Na podstawie „Zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków”, stanowiących załącznik 

nr 1 do uchwały Nr XIII/150/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012 roku (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2013 r. 

poz. 7595) Powiat Miński udzielił w 2018 r. 5 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 53 000 zł.   

 

LP.  WNIOSKODAWCA ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH, 

RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYSOKOŚĆ 

DOTACJI 

 

KOSZT 

CAŁKOWITY  

 

1. Związek 

Nauczycielstwa 

Polskiego 

00-389 Warszawa 

ul. Smulikowskiego 6/8 

Elewacja budynku Komisji Edukacji 

Narodowej w Mińsku Mazowieckim,   

ul. Warszawska 104, wpisanego do rejestru 

zabytków decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Warszawie  

nr 1658/2007 z dnia 3.12.2007 r. 

18.130 zł 

 

 

 

 

 

186.604,53 zł 

 

 

 

2. Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi 

Siennickiej 

05-332 Siennica 

ul. Ogrodowa 28 

Nagrobek Waleriana Jawdyńskiego 

z II połowy XIX wieku na cmentarzu 

parafialnym w Siennicy  ul. Akacjowa,  

wpisany do rejestru decyzją nr 1332/2017  

z dnia 24.10.2017 r.   

5.870 zł 11.740,00 zł 

 
 
 
 
 

3. Parafia rzymsko-

katolicka pw. św. 

Apostołów  

Piotra i Pawła  

05-311 Dębe Wielkie    

ul. Kościelna 2 

Konserwacja ołtarza bocznego prawego 

w kościele parafialnym, wpisanego do 

rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Warszawie 

nr 409/2006 z dnia 08.03.2006 r. 

16.000 zł 103.536,02 zł 

 

4. Parafia rzymsko-

katolicka pw. św. 

Stanisława Kostki  

05-079 Okuniew 

ul. Kościelna 1 

 

Prace konserwatorsko - restauratorskie, 

dotyczące dolnego pasa kościoła 

parafialnego, wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr A 1070/148  decyzją 

Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady 

Narodowej Wydziału Kultury Konserwatora 

Zabytków z dnia 8.12.1958 r. 

3.000 zł 28.446,80 zł 

 

5. Parafia rzymsko-

katolicka pw. NNMP  

05-300 Mińsk 

Mazowiecki  

ul. Kościelna 1 

I etap prac konserwatorsko-restauratorskich 

ołtarza głównego z wyposażenia kościoła 

parafialnego, wpisanego do rejestru 

zabytków pod nr 41B decyzją Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Wydziału Kultury z dnia 20.06.1970 r.  

10.000 zł 224.307,79 zł 
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W okresie objętym sprawozdaniem opracowano i wydano  materiały promujące obiekty zabytkowe w powiecie 

mińskim: 

 „Dziedzictwo kulturowe powiatu mińskiego” – publikacja obejmująca cykl pocztówek przedstawiających 

zabytki, 

 „Pomaluj za Kacpra”  - kolorowanka autorstwa uczniów Liceum Plastycznego.  

 

W ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych dofinansowano następujące zadania:  

 cykl "Miasteczka Dwóch Kultur - Dni Kultury Żydowskiej w Kałuszynie",  

 wydanie płyty z działalności muzycznej Stanisława Ptasińskiego z Wielgolasu (twórca ludowy), 

 Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy "Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana", 

 projekt „Adwent na Gościńcu”, poświęcony m.in. instrumentom ludowym.  

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz podległych mu jednostek uczestniczyli w targach 

i wystawach zewnętrznych, podczas których  prowadzili dystrybucję publikacji na temat dziedzictwa kulturowego, 

których zakres treści związany był z promowaniem zabytków i dziedzictwa kulturowego powiatu, m.in. podczas 

corocznych Dni Powiatu Mińskiego, Festynu "Sójka Mazowiecka”, a także podczas wydarzenia Mińsk 1920  

w Janowie. Stoiska były odwiedzane średnio przez kilka tysięcy osób. Materiały udostępniane były także podczas 

wydarzeń krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczą powiatowe jednostki organizacyjne (głównie 

szkoły) oraz organizacje pozarządowe z terenu powiatu,  np. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej, 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej. Łącznie w 2018 r. rozdystrybuowano ponad 2 500 szt. materiałów 

promujących dziedzictwo kulturowe powiatu mińskiego, w tym ulotki, magnesy, pocztówki itp. 

 

Na stronie powiatu mińskiego w zakładce „Kultura” funkcjonuje dział „Ochrona zabytków”, w którym dostępny 

jest przyjęty uchwałą Nr XXXI/375/18 Rady Powiatu Mińskiego w dniu 18 października 2018 r. „Program Opieki 

nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata  2019 – 2022”, a także informacje o zasadach przyznawania dotacji 

wraz formularzem wniosku o przyznanie dotacji oraz link do listy zabytków na stronie Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
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XII. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU 
ZBIOROWEGO DLA POWIATU MIŃŚKIEGO  

 

W celu wykonania uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego w okresie od września 2017 r. do grudnia 2018 r., podjęto niżej przedstawione działania, mające na 

celu wybranie Operatora, który świadczył będzie usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów 

pasażerskich w transporcie drogowym, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie drogowego 

transportu pasażerskiego oraz uchylająca rozporządzenie Rady (EWG) NR 1191/69 i (EWG) NR 1107/10. 

 

1. W dniu 25 września 2017 r., Powiat Miński zawarł umowę z Kancelarią Radców Prawnych Klatka i Partnerzy, 

ul. Dąbrowskiego 22/105, 40-032 Katowice (dalej: doradca) na wykonanie usługi, której przedmiotem jest 

kompleksowe doradztwo w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania wyboru Operatora 

zadania i zawarcia umowy koncesji na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. W dniu 12 grudnia 2017 r. przeprowadzono dialog techniczny z potencjalnymi Wykonawcami w celu 

uzyskania wiedzy użytecznej przy określaniu warunków udziału w postępowaniu koncesyjnym (kryteriów 

kwalifikacji) oraz kryteriów oceny ofert w szczególności w zakresie wymagań technicznych dotyczących 

autobusów oraz zagadnień organizacyjnych, ekonomicznych i logistycznych związanych z realizacją umowy 

koncesji.  

3. W okresie od dnia 25 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., doradca na bieżąco przekazywał informacje 

o postępach prac oraz przedstawił harmonogram działania, zgodnie z którym przewozy miały być 

uruchomione z dniem 1 stycznia 2019 r. 

4. W dniu 12 stycznia 2018 r. doradca przekazał informację dotyczącą założeń do zmiany ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym. W przypadku wejścia w życie proponowanych zmian, zaplanowane przez Powiat 

Miński postępowanie ws. wyboru operatora należałoby umorzyć. W następstwie tego, w dniu 28 lutego 2018 

r., doradca zaproponował Zarządowi Powiatu trzy możliwe warianty dalszego postępowania:    

1) skrócenie terminów i przyspieszenie postepowania koncesyjnego , aby doprowadzić do zawarcia umowy 

koncesji przed spodziewanym wejściem w życie nowelizacji, 

2) dalsze prowadzenie postępowania koncesyjnego tak jak to było dotąd planowane i dokonanie wyboru 

najkorzystniejszej oferty po wakacjach, 

3) wstrzymanie się z ogłaszaniem wszczęcia postępowania koncesyjnego  do opublikowania nowelizacji   

i przeprowadzenie tego postępowania w drugim półroczu zgodnie z nowymi zasadami, które wymagają 

przeprowadzenia odrębnej procedury co najmniej 2 linii  nie przekraczającego 80 000 

wozokilometrów  i co do zasady zabraniają przyznawania koncesji tylko 1 przewoźnikowi. 

5. 12 marca 2018 r. Zarząd PKS w Mińsku Mazowieckim S.A. poinformował Starostę Mińskiego o decyzji 

w przedmiocie zaprzestania działalności transportowej z dniem 30 czerwca 2018 r. 

Rezygnacja  dotychczasowego przewoźnika spowodowała, że  obowiązek zapewnienia funkcjonowania 

przewozów powiatowych spoczął na barkach Powiatu – sytuacja była na bieżąco konsultowana z władzami 

gmin, przewoźnikami i doradcą. Mając powyższe na uwadze, decyzję o wyborze sposobu dalszego 

postępowania Zarząd Powiatu Mińskiego odłożył do dnia 17 kwietnia 2018 r., a następnie do końca maja 

2018 r. 

6. W dniu 4 czerwca 2018 r., podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego ponownie omawiano kwestię 

wyboru wariantu dalszego postępowania w celu wyboru operatora. Zarząd zdecydował o zorganizowaniu 

spotkania z władzami gmin w celu wspólnego określenia możliwości samorządów  w zakresie zorganizowania 

publicznego transportu zbiorowego. Spotkanie odbyło się 7 czerwca 2018 r. 

7. Po spotkaniu z Wójtami i Burmistrzami Zarząd Powiatu Mińskiego podjął decyzję o kontynuowaniu prac 

dotyczących postępowania koncesyjnego tak jak to było dotąd planowane i dokonanie wyboru 

najkorzystniejszej oferty po wakacjach. Realizowana miała być zmodyfikowana minimalna sieć 

połączeń określona w planie transportowym. W międzyczasie pojawiały się kolejne projekty nowelizacji 
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ustawy o publicznym transporcie drogowym, które bezpośrednio wskazywały na możliwość unieważnienia 

wszystkich wszczętych, a niezakończonych postępowań ws. wyboru operatora. 

8. W dniu 2 lipca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego omówiono aktualne uwarunkowania 

organizacji publicznego transportu drogowego na terenie powiatu, z uwzględnieniem postanowień konwentu 

wójtów i burmistrzów oraz postępu prac legislacyjnych. Zarząd Powiatu Mińskiego zdecydował 

o kontynuowaniu prac według wcześniej wybranego wariantu minimalnego (8 linii z możliwością rozbudowy 

sieci połączeń). 

9. 12 grudnia 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia  

9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. 

Ustawa nowelizowała wiele aktów prawnych – w tym ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym. W świetle art. 28 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 2020 roku. W związku z powyższym 

Zarząd Powiatu zdecydował, że termin uruchomienia przewozów zostanie przesunięty na dzień 1 stycznia 

2020 r. Umowę z doradcą przedłużono do dnia 31 grudnia 2019 r. Aktualnie przygotowywana jest 

dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania wyboru operatora, uwzględniająca ostatnie 

decyzje Zarządu Powiatu Mińskiego oraz prowadzone prace legislacyjne, a także projekt umowy 

z potencjalnym wykonawcą. Warto dodać, że wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy o publicznym 

transporcie zbiorowym  i wprowadzeniem daleko idących, systemowych zmian. W dniu 5 marca 2019 r. 

opublikowany został kolejny, dziesiąty projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym                         

– datowany na 1 marca 2019 r. 
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XIII. 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 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 
z późn. zm.) nakłada na organy stanowiące jednostek samorządowych, po konsultacjach z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek tworzenia rocznych 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 
 
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 2018 roku został 
przyjęty uchwałą Nr XXV/293/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. Program określa formy, 
zasady i zakres współpracy organów Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz zadania priorytetowe 
przeznaczone do realizacji przez organizacje. Są to zadania w zakresie: 

 ochrony i promocji zdrowia,  
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży, 
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 

 
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 2018 r. na kwotę 503.957,64 zł niżej wymienionym organizacjom i podmiotom: 

 
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA: 

Zadanie I. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozbudzanie motywacji młodzieży 

szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu życia:  

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w Mińsku Mazowieckim 

na realizację zadania publicznego pn. „Przepis na zdrowie” – 2.500 zł 
Zadanie II. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych:  

W tym zadaniu nie została przyznana dotacja. 

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 pn. „Przyjazna świetlica”– 10.000 zł; 

 Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową 
w Ignacowie na realizację zadania pn. „Dotyk psiej łapy”- zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością 
umysłową i ruchową w formie terapii z psem – 4.000 zł; 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w Mińsku Mazowieckim 

na realizację zadania pn. „Lekcja na czterech łapach” – 8.000 zł; 
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 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ” w Długiej Szlacheckiej na realizację 
zadania pn. „Mazowsze sercem Polski” – 4.000 zł., 

 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie 
na realizację zadania pn. „Koń mój przyjaciel” – 4.000 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 na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie na realizację 

zadania pn. Rajd pieszy „Nasz sposób na uczczenie 100. Rocznicy Niepodległości” - rajd pieszy 
niebieskim szlakiem turystycznym w Sulejówku, a także w miejscowości Ossów – 1.780 zł. 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w Mińsku Mazowieckim 
na realizację zadania pn. „Integracyjna Gra Terenowa w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”                                   
– 3.000 zł. 
 

Zadanie II. Wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom turystycznym Powiatu 

Mińskiego: 

W tym zadaniu nie została przyznana dotacja. 

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:  

 Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizację zadania publicznego pn. „Koncert 
stulecia w Mińsku Mazowieckim” – 30.000 zł; 

 Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie 
na realizację zadania publicznego pn. „XI Integracyjny Koncert Mikołajkowy” – 9.390 zł; 

 Fundacja „Mivena” w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. „XIV Festiwal 
Chleba” – 14.100 zł; 

 Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową 
w Ignacowie na realizację zadania publicznego pn. „VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej” – 3.510 zł;  

 

Zadanie II. Organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw artystycznych 

w powiecie mińskim:  

 Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej na realizację zadania publicznego 

pn. „Z piosenką po wakacjach” – 7.000 zł; 
 Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie 

na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjna Czerwcówka” – 14.050 zł; 
 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w Podcierniu na realizację zadania publicznego pn. 

„Z kulturą na TAK od najmłodszych lat – VI integracyjne spotkanie przedszkoli z terenu powiatu 
mińskiego” – 3.000 zł; 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania 
publicznego pn. X Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur 
„Opowieści chasydzkie i ludowe te najdawniejsze i te całkiem nowe” – 7.500 zł; 

 Stowarzyszenie „Koniczynka” działające 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”                      
– 3.500 zł; 

 XIV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” – 2.950 zł; 

 Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizację zadania publicznego pn. „VIII Jarmark 
Okuniewski” – 20.000 zł; 
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 Fundacja „Mivena” w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. ”XI Festiwal Mivena 
Etno-Kabaret” – 7.500 zł; 

 Mińskie Towarzystwo Muzyczne w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego                            
pn. „Adwent na Gościńcu” – 5.000 zł 

 

Zadanie III. Wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny 

i historię powiatu mińskiego:  

 Fundacja Magiczne Kąty w Kątach Goździejewskich II na realizację zadania publicznego 
pn. „Wydanie płyty CD Stanisław Ptasiński harmonista z Wielgolasu”– 10.000 zł (zwrot 10 groszy).  

 
Zadanie IV. Wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwój 

świadomości obywatelskiej w tym zakresie: 

 Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizację zadania publicznego pn. „Mieszkańcy 
powiatu mińskiego śpiewają (nie)zakazane piosenki” – 2.000 zł. 

 

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: 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. 
„Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” – 50.000 zł. 

 

Zadanie II. Organizacja imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych 

dyscyplinach: 

 Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego 
pn. „Otwarte Mistrzostwa Powiatu Mińskiego  w Judo z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
Państwa Polskiego” – 5.130 zł (Klub zrezygnował z realizacji zadania.); 

 Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie 
na realizację następujących zadań publicznych pn.: 
 „Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców - Mrozy 2018” – 4.000 zł; 
 „IX Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki – Ignaców 2018” – 1.380 zł; 

 Miński Klub Sportowy MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim na realizację następujących zadań 
publicznych: 
 „III Mistrzostwa Polski Wschodniej w brazylijskim Jiu - Jitsu dla dzieci i młodzieży z okazji             

100-lecia odzyskania niepodległości” – 6.000 zł: 
 „Gramy i walczymy dla Niepodległej” – 13.086 zł; 

 Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową 
w Ignacowie na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny turniej tenisa stołowego”                                      
– 2.500 zł;  

 Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku na realizację następujących zadań publicznych: 
 „XI Bieg Marszałka” – 15.000 zł (zwrot 1.028,11 zł); 
 „IV Turniej Strzelecki” – 7.500 zł; 

 Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej na realizację zadania publicznego                               
pn. „Powiatowe Mistrzostwa w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Mińskiego”                        
– 10.000 zł; 

 Stowarzyszenie „Sport 4Kids” w Dębem Wielkim na realizację następujących zadań publicznych pn.: 
 „Powiatowy Cykl Turniejów Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego” – 10.000 zł; 
 „Futbol na TAK - powiatowy turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży” – 2.900 zł; 
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 Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania 
publicznego pn. „W Ogrodzie Barw i Dźwięków dla Niepodległej. I Otwarty Turniej Zespołów 
Cheerleaders 2018” – 9.504 zł; 

 

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. 

 

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. 
„Mazowiecki folklor z Ojczyzną w tle na litewskich scenach” – 5.000 zł. 

 
 
UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ  ZWIĘKSZANIE  ŚWIADOMOŚCI  PRAWNEJ 

SPOŁECZEŃSTWA: 

Fundacja Honeste Vivere w Warszawie na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu 3 punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu mińskiego: 
 punkt Nr 1 w Sulejówku (nieodpłatna pomoc prawna) 
 punkt Nr 2 w Halinowie i Stanisławowie (nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie) 
 punkt Nr 3 w Dębem Wielkim, Siennicy i Latowiczu (nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie) 
w wysokości 182.177,64 zł.   
 
Zadania w zakresie pomocy społecznej 
 
W 2018 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 2015 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 2018 r. – 413.062,40 zł.  
 
 
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.  
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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 2017 r. poz. 2203), 
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), 
 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), 
 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 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 i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczne 

szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst, otrzymują dotacje z budżetu Powiatu. 

W 2018 r. z budżetu Powiatu zostały przekazane dotacje na uczniów i wychowanków szkół i placówek 

niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez niżej wymienione osoby prawne niebędące jst lub 

osoby fizyczne: 

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 709.760,88 zł; 

2. Fundację „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 
„Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości 1.129.949,30 zł; 

3. Pana Jacka Paca na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Specjalnej przy MOW w Podcierniu – dotacja 
w wysokości 200.950,56 zł; 

4. Pana Jacka Paca na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Specjalnej przy MOW w Podcierniu (w zakresie 
uczniów dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego) – dotacja w wysokości 283.784,72 zł; 

5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku 
Mazowieckim na prowadzenie Gimnazjum Specjalnego w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 
Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – dotacja w wysokości 195.172 zł; 

6. Fundację „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznego Gimnazjum Specjalnego 
„Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości 41.887 zł; 

7. Panią Karolinę Iwanicką na prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku 
Mazowieckim – dotacja w wysokości 299.561,26 zł; 

8. Collegium Masoviense, Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie na prowadzenie Szkoły 
Medycznej CM dla Młodzieży w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 245.149,47 zł; 

9. Panią Karolinę Iwanicką na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukator 
w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 181.718,43 zł; 

10. Panią Annę Zakrzewską na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacyjne 
w Sulejówku – dotacja w wysokości 73.447,74 zł; 

11. 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 592.541,96 zł; 

12. 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 
151.286,51 zł; 

13. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo w Warszawie na prowadzenie 
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie – dotacja w  wysokości 1.801.414,60 zł; 

14. Panią Dorotę Lubas - Koszewską na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Kreska w Sulejówku – dotacja w wysokości 114.882,45 zł; 

15. Pana Leszka Szeląga na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa 
Rozwoju w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 351.851,20 zł; 
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16. Fundacji Mój Dom - Europa w Warszawie na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – dotacja w wysokości 25.782,20 zł; 

17. Pana Jacka Paca na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu – dotacja 
w wysokości 1.900.263,79 zł. 

 

Ponadto w 2018 r. z budżetu Powiatu została przekazana dotacja na zadania z zakresu oświaty, tj. zapewnienie 

uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 

 Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc” w Sulejówku w wysokości 
2.440,98 zł. 

 Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie 
w wysokości 3.729,84 zł; 

 Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu w wysokości 8.009,78 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 prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,  
 osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym 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, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 

 

W 2018 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 523.310 zł; 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach – dotacja w wysokości 29.895 zł; 
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim - dotacja w wysokości 107.000 zł. 

 

Ponadto w 2018 r. CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej otrzymał dotację w wysokości 76.903,20 zł na 

zakup mikrobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim. 

 

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 XXVIII/338/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. określiła 

zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  2018 r., 

zmienionej uchwałą Nr XXX/369/18 z dnia 22 sierpnia 2018 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 2018 r. ze środków PFRON i Powiatu udzielono dofinansowań na działalność warsztatów terapii 

zajęciowej następującym organizacjom: 

1. CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii  Zajęciowej w Mińsku 
Mazowieckim – dotacja w wysokości 553.200 zł., w tym 497.880 zł ze środków PFRON i 55.320 zł 
ze środków Powiatu; 

2. Fundacja „LEKO” z Okuniewa na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Okuniewie – dotacja 
w wysokości 553.200 zł, w tym 497.880 zł ze środków PFRON i 55.320 zł ze środków Powiatu. 

 

Na wnioski złożone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przyjętych przez Radę Powiatu Mińskiego zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, Rada udzieliła dotacji w łącznej wysokości 53.000 zł. Szczegółowe informacje o wysokości przyznanych 

dotacji i o zakresie prac, dostępne są w sprawozdaniu z realizacji w 2018 r. „Programu opieki nad zabytkami 

dla Powiatu Mińskiego na lata 2014-2018” . 
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III.   Podsumowanie 

 
LP. 

 
SFERA POŻYTKU PUBLICZNEGO 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 

PRZEKAZANYCH PRZEZ POWIAT 

ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM 
 I INNYM PODMIOTOM 

1. 
Oświata i wychowanie, w tym: 8.313.584,67 

 prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej 2.040.660,74 

 prowadzenie gimnazjum specjalnego 520.843,72 

 prowadzenie liceum ogólnokształcącego (niepubliczne) 255.166,17 

 prowadzenie liceum ogólnokształcącego (publiczne) 592.541,96 

 prowadzenie szkoły medycznej 245.149,47 

 prowadzenie policealnej szkoły zawodowej 299.561,26 

 prowadzenie szkoły specjalnej przysposabiającej  
do pracy 

151.286,51 

 prowadzenie specjalnego ośrodka wychowawczego 1.801.414,60 

 prowadzenie niepublicznej poradni psychologiczno 
-pedagogicznej 

492.515,85 

 prowadzenie młodzieżowego ośrodka wychowawczego 1.900.263,79 

 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  
lub ćwiczeniowych 

14.180,60 

2. 
Pomoc społeczna, w tym: 1.150.170,60 

 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub 
częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez prowadzenie 
placówek opiekuńczo –wychowawczych. 

413.062,40 

 prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  dla osób 
psychicznie chorych  

553.205 

 prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 107.000 

 zakup mikrobusu 76.903,20 

3. 
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: 240.970,65 

 koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej 110.640 

 działalność w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych (PFRON) 

100.330,65 

 tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom 

30.000 

4. 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  w 
tym: 

139.499,90 

 wspieranie rozwoju kultury muzycznej 57.000 

 organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i 
wystaw artystycznych 

70.500 

 wspieranie działalności wydawniczej 9.999,90 

 wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji 
narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej w tym zakresie 

2.000 
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 działania wspierające artystów amatorów 0 

5. 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: 133.841,89 

 organizacja powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i 
młodzieży 

50.000 

 organizacja imprez i zawodów sportowych 80.841,89 

 wspieranie udziału sportowców w zawodach  
o zasięgu ponadpowiatowym 

3.000 

6. 
Turystyka i krajoznawstwo oraz działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży, w tym: 

4.780 

 organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez 
popularyzujących turystykę, za wyjątkiem wycieczek, obozów, 
kolonii 

4.780 

 wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom 
turystycznym Powiatu Mińskiego 

0 

7. 
Działalność na rzecz integracji europejskiej  
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w 
tym: 

5.000 

 wspieranie działań na rzecz rozwoju współpracy powiatu 
mińskiego z jednostkami samorządowymi, jednostkami 
organizacyjnymi lub organizacjami sektora pozarządowego innych 
państw 

5.000 

8. 
Ochrony i promocji zdrowia, w tym: 2.500 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  
oraz rozbudzanie motywacji młodzieży szkolnej  
do prowadzenia zdrowego stylu życia 

2.500 

 propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób 
starszych  

0 

9. 
Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 53.000 

 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

53.000 

10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  
oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,  
w tym: 

182.177,64 

 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
powiatu mińskiego 

182.177,64 

 
Ogółem: 

 
10.225.525,35 
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LP. 

  
 

INNE FORMY WSPÓŁPRACY 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 

PRZEKAZANYCH PRZEZ POWIAT  
W RAMACH INNYCH FORM 

WSPÓŁPRACY POWIATU 

MIŃSKIEGO 

1. 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 117.334,23 

 organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych  117.334,23 

2. 

Kultura fizyczna i sport, w tym: 41.078,99 

 organizacja lub współorganizacja imprez sportowych, w tym 

zakup nagród i pucharów dla laureatów imprez sportowych 
22.178,99 

 stypendia sportowe 8.050 

 nagrody sportowe 10.850 

3. 

Pozostała działalność, w tym: 133.021,40 

 organizacja uroczystości powiatowych, państwowych 

i kombatanckich  
23.468,16 

 współorganizacja imprez i zakup nagród 10.124 

 członkostwo w stowarzyszeniach 45.063,24 

        
Ogółem: 

 
237.068,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


