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Powiat Miński 
 

Powiat Miński jest jednym z największych powiatów województwa 

mazowieckiego. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

Warszawy, graniczy także z powiatami: garwolińskim, otwockim, 

wołomińskim, siedleckim i węgrowskim. Obejmuje powierzchnię 

1164 km2 . Liczba mieszkańców wynosi prawie 154 tys. osób.                   

W granicach powiatu leżą miasta: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, 

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

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

Latowicz, Siennica i Stanisławów.   

Sąsiedztwo stolicy kraju, przebiegające przez ten teren połączenia 

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

służyć inwestycjom, i osiedlaniu się ludności, a także turystyce 

i rekreacji, stanowią najważniejsze czynniki, wpływające na 

ustalanie i realizację planów rozwoju powiatu mińskiego. 
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       SPIS TREŚCI  
  
 

1. Wstęp. 

2. Sprawozdanie  z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego za 2019 rok. 

3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Mińskiego podjętych w 2019 roku. 

4. Wykonanie budżetu powiatu za 2019 rok. 

5. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku. 

6. Informacja o stanie mienia powiatowego.  

7. Realizacja zadań powiatu w 2019 roku. 

7.1. Edukacja publiczna.  

7.2. Promocja i ochrona zdrowia.  

7.3. Pomoc społeczna.  

7.4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

7.5. Kultura i sport. 

7.6. Drogi powiatowe.  

7.7. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

7.8. Komunikacja i transport drogowy.  

7.9. Gospodarka nieruchomościami. 

7.10. Geodezja i kartografia.  

7.11. Administracja architektoniczno – budowlana. 

7.12. Ochrona środowiska.  

7.13. Ochrona praw konsumentów.  

7.14. Promocja powiatu. 

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

 

 

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

obowiązek opracowywania 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 2019 Rada Powiatu Mińskiego nie skorzystała z tych 

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

 

W roku 2019 minęło 20 lat od momentu, kiedy w Polsce utworzono powiaty. Jubileuszowy rok stał się okazją 

do podsumowania oraz zaprezentowania dokonań powiatu mińskiego w minionym dwudziestoleciu. Tym samym 

wiele działań, realizowanych w 2019 r. przez Radę Powiatu Mińskiego, Zarząd Powiatu oraz pracowników 

samorządowych, podporządkowanych było programowi obchodów jubileuszowych. W kalendarzu wydarzeń 

rocznicowych znalazło się 70 imprez kulturalnych, sportowych i innych, które swoim charakterem upamiętniały 

rocznicę powstania powiatu mińskiego. Poświęcone jej były szczególnie wydarzenia organizowane 

lub współorganizowane przez powiat, zwłaszcza VII Dni Powiatu Mińskiego, którym w tym roku towarzyszyło 

wiele konkursów, a podczas samego Festynu mieszkańcy mieli okazję obejrzeć występ Zespołu Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”. Jubileuszową ofertą kulturalną dla mieszkańców był również wrześniowy koncert Natalii Kukulskiej.  

Rocznicowych akcentów nie zabrakło w programie Forum Kultury czy też integracyjnych igrzysk sportowych 

dla samorządowców, które w 2019 r. odbyły się po raz dwudziesty. Wydarzenia organizowane w ramach 

obchodów połączył wspólny znak wizualny - logo, które zostało opracowane na potrzeby jubileuszu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukoronowaniem uroczystości związanych z 20-leciem powiatu była konferencja w dniu 

27 listopada 2019 r. podsumowująca osiągnięcia samorządu powiatowego, w której udział wzięło 

kilkuset uczestników, m.in.:  pan Czesław Mroczek Poseł na Sejm RP, pani Janina Ewa Orzełowska - Członek 

Zarządu Województwa Mazowieckiego, pan Sylwester Dąbrowski - I Wicewojewoda Mazowiecki, członkowie 

Zarządu i Rady Powiatu Mińskiego, radni Powiatu Mińskiego wszystkich kadencji oraz burmistrzowie miast 

i wójtowie gmin z terenu powiatu mińskiego. Podczas konferencji wręczone zostały medale PRO MASOVIA 

i Dyplomy Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz podziękowania i Dyplomy Starosty Mińskiego 

Antoniego Jana Tarczyńskiego, a prof. Jerzy Stępień wygłosił prelekcję na temat 20-lecia funkcjonowania 

samorządów. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali medale pamiątkowe 20-lecia powiatu mińskiego.  
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Wzór medalu okolicznościowego  

 

Gościom konferencji przekazano także publikację okolicznościową o realizacji zadań publicznych przez 20 lat 

od momentu utworzenia powiatu mińskiego m.in. w zakresie inwestycji powiatowych, oświaty, pomocy 

społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, dróg powiatowych, środowiska, kultury i sportu, jak również 

informację o finansach powiatu i działaniu jego jednostek organizacyjnych. 

 

 

 
Pamiątkowa publikacja z okazji 20-lecia powiatu 
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                Konferencja podsumowująca 20-lecie powiatu w dniu 27 listopada 2019 r. 
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KALENDARZ WYDARZEŃ  Z OKAZJI 20-LECIA POWIATU MIŃSKIEGO 
 

 
Lp. 

 
TERMIN 

WYDARZENIA 
 

NAZWA WYDARZENIA ORGANIZATOR 

1.  luty VI Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej 
Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Mińsku Mazowieckim 

2.  marzec 
Powiatowy Konkurs Informatyczny 
pod Patronatem Starosty Mińskiego 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy  

w Mińsku Mazowieckim 

3.  marzec 
X Powiatowy Konkurs  

o Krajach Niemieckojęzycznych 
Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Mińsku Mazowieckim 

4.  marzec 
Powiatowy Konkurs Poezji  

i Prozy Obcojęzycznej 

Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim 

5.  marzec 

Uroczyste Obchody  
188. Rocznicy Bitwy 

pod Dębem Wielkim 1831 r. 
z Piknikiem Historycznym 

GOK Dębe Wielkie 
Żandarmeria Wojskowa 

6.  kwiecień 
Warsztaty Twórczości Artystycznej 
„Śladami rzeźbiarza Konstantego 

Laszczki” 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 
Dobre w Dobrem 

7.  kwiecień 

W Ogrodzie Barw i Dźwięków 
na 20 urodziny Powiatu Mińskiego.  

II Otwarty Turniej Zespołów 
Cheerleaders 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich 
„Drzewo Pokoleń” 

w Kałuszynie 

8.  kwiecień 
Dyplom – wernisaż prac 
w ramach dyplomu 2019 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Mińsku Mazowieckim 

9.  kwiecień 

Powiatowe Obchody Dnia  
Osób Niepełnosprawnych 

i Światowego Dnia Zespołu Downa 
Kampania Społeczna  
„Nasz Wspólny Świat” 

Stowarzyszenie Dzieciom Radość 
Zespół Szkół Specjalnych 

w Ignacowie 

10.  maj 
Święto Miasta 

i Gminy Halinów 

Gminne Centrum Kultury 
Urząd Miejski  
w Halinowie 
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11.  maj 

VII Ekologiczny piknik 
z okazji Dnia Ziemi oraz 

VII Mazowiecka Majówka  
z Biegami 

Gmina Cegłów 
 

12.  maj 
XII Festiwal Mivena  

Etno-Kabaret 
Fundacja „Mivena” 

w Mińsku Mazowieckim 

13.  maj 
II Błękitny Bieg 

w hołdzie gen. J.Hallerowi 

 

Szkoła Podstawowa 
w Mariance 

 

14.  maj 

Święto Kwiatów i Smaków 
  Powiatowy konkurs plastyczny 

„Ogrodowe impresje”   
Powiatowy konkurs żywieniowy 

„Prawidłowe nawyki żywieniowe” 

Zespół Szkół Agrotechnicznych  
w Mińsku Mazowieckim 

15.  maj 

Rajd pieszy „20-lecie powstania Powiatu 
Mińskiego - odkrywamy walory 

przyrodniczo 
- turystyczne powiatu” 

Stowarzyszenie  
na rzecz dzieci upośledzonych 
umysłowo „Dzieciom Radość”  

w Ignacowie 

16.  maj 
VII Dni Powiatu Mińskiego 

Powiatowy Konkurs Piosenki dla Dzieci i 

Młodzieży 

Powiat Miński 

Gmina Jakubów 

17.  maj XX Powiatowe Igrzyska Samorządowców Powiat Miński 

18.  maj 

II Mistrzostwa Polski 
w Brazylijskim 

Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży  z okazji 
20-lecia Powiatu Mińskiego 

 
MKS MMA TEAM 

 

19.  maj 
Finał XIII Wojewódzkiego Przeglądu 

Twórczości Artystycznej  
Kulturomaniak 2019 

GCK Mrozy 
Powiat Miński 

20.  maj/czerwiec 
XI Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej 
z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur 

„W starej skrzyni wspomnień wiele” 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich 
„Drzewo Pokoleń” 

w Kałuszynie 

21.  maj 

Z kulturą na TAK 
od najmłodszych lat - VII integracyjne 
spotkanie przedszkoli z terenu powiatu 

mińskiego 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Podciernie i Okolice 

w Podcierniu 
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22.  maj 
XV Przegląd Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej „Wesołe Nutki” 

Stowarzyszenie „Koniczynka” 
działające na rzecz dzieci 

z niepełnosprawnością umysłową  
w Ignacowie 

 

23.  maj 
Powiatowy Konkurs Literacki 

„Na skrzydłach wyobraźni” oraz   
Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące 

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w 
Mińsku Mazowieckim 

24.  maj 
Mazowiecki Turniej 

Militarno-Sportowy Klas Mundurowych 

Zespół Szkół nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim 

25.  maj 

Integracyjny Konkurs Plastyczny i 
Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, 

słowem 
i światłem malowana” 

z cyklu „O czym szumią mazowieckie 
wierzby?” Moja Okolica - Moja Ojczyzna 

Stowarzyszenie „Koniczynka” 
działające na rzecz dzieci 

z niepełnosprawnością umysłową w 
Ignacowie 

 

26.  maj 
XVII Mińskie Targi Pracy 

i Przedsiębiorczości 
Starosta Miński Dyrektor PUP 

27.  maj 
X Powiatowy Integracyjny Turniej w 

Kręgle Mińsk Mazowiecki  
- Ignaców 2019 

Stowarzyszenie 

na rzecz dzieci upośledzonych 
umysłowo „Dzieciom Radość”  w 

Ignacowie 

28.  czerwiec 
Piknik rodzinny 

z okazji Dnia Dziecka 
Miasto Sulejówek 

29.  czerwiec Śpiewać każdy może… 

Stowarzyszenie na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

i Niedostosowanych  
Społecznie SIGMA 

Dom Pomocy Społecznej 
 św. Józefa w Mieni 

30.  czerwiec 

VII Dni Powiatu Mińskiego 
Powiatowy Konkurs Piosenki, Literacki 

oraz Plastyczny 
dla Dzieci i Młodzieży 

Gala wręczenia nagród 
 

Powiat Miński 
Gmina Jakubów 

Poradnia Psychologiczno 
-Pedagogiczna w Mińsku 

Mazowieckim 
Biblioteka Pedagogiczna 
im. Heleny Radlińskiej 

w Siedlcach Filia  
w Mińsku Mazowieckim 

Centrum Szkolenia  
Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim 

31.  czerwiec Mój Powiat - Moja Mała Ojczyzna 

Stowarzyszenie 
na rzecz dzieci upośledzonych 
umysłowo „Dzieciom Radość”  

w Ignacowie 
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32.  czerwiec XII Bieg Marszałka 
Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w 

Sulejówku 

33.  czerwiec Festyn Rodzinny 
Zespół Szkół 
w Latowiczu 

34.  czerwiec Dzień Truskawki 
Urząd Gminy 
w Dobrem 

35.  czerwiec 
Finał mistrzostw powiatowych w piłce 

nożnej dziewcząt 

Zespół Szkół nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim 

36.  czerwiec 
Finał mistrzostw powiatowych w piłce 

nożnej chłopców 

Zespół Szkół nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 

Mazowieckim 

37.  czerwiec 
Piknik plenerowy z okazji Święta Miasta 

Sulejówek 
Miasto Sulejówek 

38.  czerwiec 

 
Siennickie Spotkania 
Plenerowe w Siennicy 

 
 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Siennicy 

39.  czerwiec 
Wakacyjna piosenka 

z nutą o rocznicy 
20-lecia powstania Powiatu Mińskiego 

Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty 
w Długiej Kościelnej 

40.  czerwiec 
Święto Gminy Dębe Wielkie 

Powitanie Lata 
GOK Dębe Wielkie 

 

41.  czerwiec 

VII Dni Powiatu Mińskiego 
Koncert Państwowego Zespołu 

Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” 

 

Powiat Miński 

42.  czerwiec Festiwal 4M 
Ścieżki Nieskończoności 

NIK 
Miejski Dom Kultury 
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43.  lipiec Festyn „Sójka Mazowiecka” Gmina Cegłów 

44.  lipiec/sierpień 
Mieszkańcy powiatu mińskiego śpiewają 

(nie)zakazane piosenki 
Fundacja Upowszechniania Kultury 

w Halinowie 

45.  sierpień 100 - lecie OSP Stanisławów OSP Stanisławów 

46.  sierpień Dożynki Gminno - Parafialne 
Gmina Stanisławów 

 

47.  sierpień 
 

Dożynki Gminno - Parafialne 
 

Gmina Latowicz 

48.  sierpień Letni Festiwal Orkiestr Dętych 
MTM 

Miejski Dom Kultury 

 

49.  wrzesień 
 

Dożynki Gminno - Parafialne 
 

Gmina Dobre 

50.  wrzesień XV Festiwal Chleba 
Fundacja „Mivena” 

w Mińsku Mazowieckim 
 

51.  wrzesień Magiczna Jesień w Kątach 

Stowarzyszenie  
na rzecz Osób Niepełnosprawnych 

i Niedostosowanych Społecznie 
SIGMA 

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa 
w Mieni 

52.  wrzesień 
Obchody 80. Rocznicy: 

Wybuchu II Wojny Światowej 
Rocznicy Bitwy pod Kałuszynem 

UM w Kałuszynie 
Związek Kombatantów RP i Byłych 

Więźniów Politycznych 
Koło Miejsko-Gminne 

w Kałuszynie 

53.  wrzesień 

IX Jarmark Okuniewski 
Odpust  parafialny 

w Okuniewie połączony 
z Jarmarkiem Okuniewskim 

Fundacja Upowszechniania Kultury 
w Halinowie  

Gminne Centrum Kultury 
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54.  wrzesień 
VII Dni Powiatu Mińskiego 

Koncert Natalii Kukulskiej  
z zespołem 

Powiat Miński 

55.  wrzesień 
Ćwiczę z klasą BJJ z okazji 

20-lecia powstania  
Powiatu Mińskiego! 

Miński Klub Sportowy MMA TEAM 
 w Mińsku Mazowieckim 

56.  wrzesień 
Integracyjna Gra Terenowa 

z konkursem wiedzy 

o powiecie mińskim 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Możesz więcej” 

w Mińsku Mazowieckim 

57.  wrzesień 
Atrakcyjna Ziemia Mińska 

organizacja wizyty studyjnej w 
południowej części powiatu mińskiego 

Lokalna Organizacja Turystyczna 
Ziemi Mińskiej w Julianowie 

58.  październik 
IV Marsz Niepodległości 

63 Dni Chwały 
 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy  

w Mińsku Mazowieckim 

59.  październik II Bieg Pamięci Powstańców Warszawy 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 

im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim 

60.  październik 

Obchody Jubileuszu 75-lecia Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 

im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim 

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy  

w Mińsku Mazowieckim 

61.  październik 
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 

połączony z Jubileuszem  
70-lecia Zespołu Szkół Agrotechnicznych 

Zespół Szkół Agrotechnicznych 

62.  październik 
VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

Obcojęzycznej 

Stowarzyszenie „Koniczynka” 
działające na rzecz dzieci 

z niepełnosprawnością umysłową 
 w Ignacowie 

63.  

 
październik 

listopad 
 

Powiatowy Przegląd Patriotyczny 
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” 

GCK Mrozy 
Powiat Miński 

64.  listopad 
Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego 
Olimpiad Specjalnych Ignaców 2019 

Stowarzyszenie  
na rzecz dzieci upośledzonych 
umysłowo „Dzieciom Radość”  

w Ignacowie 

65.  listopad Forum Kultury Powiat Miński 
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VII Dni Powiatu Mińskiego – występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”  

66.  listopad 
Kultura Ziemi Mińskiej 

w 20-lecie  
Powiatu Mińskiego 

Lokalna Organizacja Turystyczna 
Ziemi Mińskiej w Julianowie 

67.  listopad V Turniej Strzelecki 
Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka 

 w Sulejówku 

68.  listopad 
Turniej Strzelecki 
wręczenie nagród 

Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka 

69.  listopad 
Konferencja podsumowująca  
20-lecie Powiatu Mińskiego 

Powiat Miński 

70.  grudzień XII Integracyjny Koncert Mikołajkowy 

Stowarzyszenie  
na rzecz dzieci upośledzonych 
umysłowo „Dzieciom Radość”  

w Ignacowie 
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VII Dni Powiatu Mińskiego 
 
 

 
 

Powiatowy Konkurs Piosenki w ramach VII Dni Powiatu Mińskiego 
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Gala wręczenia nagród laureatom konkursów powiatowych 

 

 
 

Laureaci powiatowego konkursu piosenki 
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Powiatowe Igrzyska Samorządowców - XX edycja w 20 rocznicę utworzenia powiatu 
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W jubileuszowej atmosferze przebiegły w 2019 r. odbywające się od wielu lat, cykliczne wydarzenia 

integracyjne w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez powiat miński.  
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Bieg Marszałka w Sulejówku oraz rajd pieszy "20-lecie powstania powiatu mińskiego - odkrywamy walory 

przyrodniczo - turystyczne powiatu" - w obchody włączyły się również organizacje pozarządowe z terenu 

powiatu 
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2. SPRAWOZDANIE  

    Z DZIAŁALNOŚCI     

    ZARZĄDU POWIATU   

    MIŃSKIEGO  

    ZA 2019 ROK  
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W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. działał Zarząd Powiatu Mińskiego VI kadencji 

w  składzie:   

Starosta – Antoni Jan Tarczyński 

Wicestarosta – Witold Stefan Kikolski 

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

 

 
 

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, 
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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, 

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. 

 

W 2019 roku Zarząd Powiatu Mińskiego wykonywał zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego 

w Mińsku Mazowieckim, które jest organem aparatem wykonawczym Zarządu oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych, do których należały: 

 

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, 

3) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, 

4) Jednostki oświatowe: 

 Gimnazjum i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowiecki (od 1 września 2019 r. - 

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 (od 1 września 2019 r. Zespół Szkół Turystyczno-

Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim), 

 Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku,  

 

5) Jednostki pomocy społecznej: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, 

 Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 

 Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, 

 Dom Pomocy Społecznej w Kątach, 

 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, 

 Dom Dziecka w Falbogach,  

 Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim (w 2019 r. w organizacji). 

 

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych ustawami zadań 

i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Zadania te w 2019 r. wykonywały: 

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 

2) Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, 

3) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim, 

4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego w Mińsku Mazowieckim. 
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Zarząd Powiatu Mińskiego pracował na posiedzeniach zwoływanych średnio dwa razy w miesiącu. Posiedzenia 

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

www.powiatminski.pl/bip - Zarząd Powiatu/ protokoły posiedzeń 2019. 

 

W 2019 roku Zarząd Powiatu odbył 36 posiedzeń, na których podjął 261 uchwał. Tematykę uchwał podjętych 

przez Zarząd Powiatu przedstawia poniższa tabela: 

 
 

LP. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

UCHWAŁ 

1. Wykonywanie  budżetu powiatu 
 

35 

2. Gospodarowanie mieniem powiatu 
 

23 

3. Sprawy organizacyjne jednostek powiatowych 
 

31 

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

powoływanie komisji konkursowych, zatwierdzanie wyników konkursów 

 

19 

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 

 

23 

 

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

zaopiniowania wniosków o dotacje na prace przy zabytkach 

 

1 

8. 
Powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego 

 

15 

9. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 2 

10. Inne sprawy oświatowe (uzgodnienie zawodu w technikum, organizacja nauki religii) 7 

11. Przyznawanie stypendiów sportowych 5 

12. Opinie w sprawie zaliczenia/pozbawienia kategorii dróg 11 

13. Opinie w sprawie Programów Ochrony Środowiska Gmin 1 

14. Przyznanie dotacji spółkom wodnym 1 

15. 

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

przeprowadzenia postępowania  i udzielenia zamówienia publicznego, konsultacje 

społeczne) 

9 

RAZEM 
 

261 

 

Do najważniejszych zagadnień, jakimi zajmował się Zarząd Powiatu w 2019 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 16 uchwał, upoważniających dyrektorów 

jednostek powiatowych (Zarządu Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej "Jedlina w Mieni, Domu Pomocy 

Społecznej św. Józefa w Mieni, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim) do realizacji inwestycji 

przewidzianych w uchwale budżetowej.  

 

http://www.powiatmiski.pl/bip
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W sprawach organizacyjnych, dotyczących jednostek powiatowych, Zarząd Powiatu podjął następujące 

działania: 

 wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim  

uchwałami Nr 93/19 z dnia 11 marca 2019 r., Nr 233/19 z dnia 21 października 2019 r.; zmiany 

polegały na wprowadzeniu nowych zadań, wynikających ze zmian w przepisach prawnych, 

w szczególności w zakresie organizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 

nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym, prowadzenia rejestru 

wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji i zgłoszeń, nabywania na rzecz Skarbu Państw 

nieruchomości pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi, wprowadzenia jako stanowiska 

kierowniczego Inspektor Kontroli Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

 uchwałą Nr 152/19 z dnia 1 lipca 2019 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu 

Dziecka w Falbogach; zmiana zapisu dotyczącego zapewnienia małoletniej w ciąży odpowiednich 

warunków pobytu oraz stałej opieki psychologicznej i ginekologiczno-położniczej, 

 zatwierdził plany pracy na 2019 r. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku 

Mazowieckim (uchwała Nr 118/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.), Środowiskowego Domu Samopomocy 

CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej w Mińsku Mazowieckim (uchwała Nr 123/19 z dnia 13 maja              

2019 r.) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach 

(uchwała Nr 119/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r.), 

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

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

fizjoterapeuty i określenia jego zadań, 

 uchwałą Nr 283/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu 

Pomocy Społecznej w Kątach; zmiany dotyczyły Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego i dostosowania 

zapisów do obowiązujących przepisów prawa. 

 

Do kompetencji Zarząd Powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów powiatowych jednostek 

organizacyjnych. W 2019 roku miały miejsce zmiany na stanowiskach dyrektorów 3 jednostek powiatowych: 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim oraz Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie. 

Ponadto przeprowadzono nabory na stanowiska dyrektorów: Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni                       

i dyrektora Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim,  które wchodzącą w życie w 2020 r. 

 

W związku z rozwiązaniem, na wniosek dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, Andrzeja 

Solonka, umowy o pracę,  Zarząd Powiatu podjął następujące działania: 

 ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim uchwałą 

Nr 104/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r.  

 upoważnił do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu, zastępcę dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych Michała Serwinowskiego (uchwałą Nr 107/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.), 

 uchwałą Nr 131/19 z dnia 27 maja 2019 r. zatrudnił na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim Michała Serwinowskiego, uchwałami Nr 132/19 i 

133/19 z dnia 27 maja 2019 r. udzielił mu upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach 

związanych z prowadzeniem działalności jednostki oraz zaciągania zobowiązań na realizację 

przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów ,, a także 

uchwałą Nr 134/19 z dnia 27 maja 2019 r. udzielił mu upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych w imieniu Zarządu Powiatu. 

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu, na który została zawarta umowa o pracę z dyrektorem 

Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni Panią Marianną Woźniak (do dnia 04.01.2020 r.), Zarząd Powiatu 

Mińskiego uchwałą Nr 248/19 z dnia 28 października 2019 r. ogłosił nabór na stanowisko dyrektora tej placówki. 

Powołana Komisja przeprowadziła postępowanie, w wyniku którego kandydatem na wolne stanowisko został 

Pan Tomasz Cembrowski, który przystąpił do naboru. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 274/19 z dnia 2 grudnia                  

2019 r. zatrudnił Pana Tomasza Cembrowskiego na stanowisku dyrektora Domu Pomocy św. Józefa w Mieni                      

od dnia 5 stycznia 2020 r. do dnia 4 lipca 2020 r. oraz udzielił stosowanych upoważnień:  
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 uchwałą Nr 292/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. do składania oświadczeń woli związanych z działalnością 

jednostki.   

 uchwałą Nr 305/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

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

 

W związku z upływem kadencji dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy 

Szkolnej w Mińsku Mazowieckim Zarząd Powiatu podjął następujące działania : 

 uchwałą Nr 111/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, 

 uchwałą Nr 124/19 z dnia 13 maja 2019 r. powołał komisję konkursową dla wyłonienia 

kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej 

w Mińsku Mazowieckim, 

 po przeprowadzeniu postępowania przez Komisję konkursową uchwałą Nr 145/19 z dnia 17 czerwca 

2019 r. zatwierdził wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego                   

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, 

 uchwałą Nr 146/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. powierzył Pani Joannie Papińskiej stanowisko dyrektora 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim na okres od dnia 1 września 2019 r. 

do dnia 31 sierpnia 2024 r.  

 uchwałami  Nr 188/19  i Nr 189/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. udzielił upoważnienia Pani Joannie Papińskiej 

dyrektorowi Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Mińsku Mazowieckim 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. 

 

Kolejna zmiana kadrowa miała miejsce na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny 

Porazińskiej w Ignacowie. W tym zakresie Zarząd Powiatu podjął następujące działania:  

 uchwałą Nr 112/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 

 uchwałą Nr 125/19 z dnia 13 maja 2019 r. powołał Komisję konkursową dla wyłonienia kandydata 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 

 po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez Komisję konkursową uchwałą Nr 147/19 z dnia              

17 czerwca 2019 r. zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie. 

 w związku ze złożonym przez Janinę Brzeszkiewicz wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora                    

z  dniem 26 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 163/19 z dnia 29 lipca 2019 r. odwołał ze 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, 

 uchwałą Nr 184/19 Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Ignacowie zastępcy dyrektora Pawłowi Antosiewiczowi (na okres od 27 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 

2019 r.) i udzielił mu upoważnień 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, 

 uchwałami Nr 186/19 i 187/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Zarząd udzielił upoważnień dyrektorowi Zespołu 

Szkół Specjalnych w Ignacowie 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. 

                                                                   

Ponadto w związku z utworzeniem nowej jednostki tj. Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim Zarząd Powiatu 

podjął następujące działania: 

 uchwałą Nr 197/19 z dnia 9 września 2019 r. ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Domu Dziecka 

w Mińsku Mazowieckim, a także (z powodu nierozstrzygnięcia tego i dwóch kolejnych naborów): 

uchwałą Nr 235/19 z dnia 21 października 2019 r., uchwałą Nr 258/19 z dnia 14 listopada 2019 r., 

uchwałą Nr 280/19 z dnia 16 grudnia 2019 r.  

 uchwałą Nr 289/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. zatrudnił na stanowisku dyrektora Domu Dziecka 

w Mińsku Mazowieckim Panią Justynę Kowszun (na okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 

2020r.), 
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 uchwałami Nr 291/19 i Nr 309/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. Zarząd udzielił upoważnień dyrektorowi 

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

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów. 

 

Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. Zarząd Powiatu uchwałami od Nr 291/19 do Nr 313/19 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 2020 – 2026 oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna 

do zapewnienia ciągłości działania jednostki.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu na posiedzeniach w 2019 roku zajmował się następującym sprawami : 

 sprawy finansowe: przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, ustalenie 

planu dochodów i wydatków jednostkom budżetowym w 2019 roku, ustalanie kwartalnych 

harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2019 rok, dokonywanie zmian w 

budżecie powiatu, przygotowanie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 

2019 r., sporządzenie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020 – 2026,   

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

ustanawianie służebności przesyłu, wyrażanie zgody na  zbycie składników majątkowych,  

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

udzielanie dotacji na realizację zadań, 

 sprawy oświatowe: 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, uzgadnianie zawodu, udzielanie upoważnień do realizacji projektów, inwestycje 

i remonty w jednostkach oświatowych,  

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

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

 przyznawanie stypendiów sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów,  

 sprawy z zakresu pomocy społecznej: ustalanie regulaminów organizacyjnych jednostek pomocy 

społecznej, zatwierdzanie programu działalności i planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach, nabór na stanowisko dyrektora DPS                  

św. Józefa w Mieni, 

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

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

darowizny w postaci sprzętu medycznego, 

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

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

 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

i edukacji prawnej na terenie powiatu mińskiego,  

 powiatowy plan transportowy. 

 

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 2019 ROKU 
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Stosownie 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 2019 r. Rada Powiatu Mińskiego podjęła 98 uchwał. Ich tematykę przedstawia poniższa tabela.  

 

LP TEMATYKA UCHWAŁ 
LICZBA 

UCHWAŁ 

1.  Organizacja pracy rady powiatu  4 

2.  Zarząd powiatu i jego działalność 2 

3.  Rozpatrywanie skarg  4 

4.  Rozpatrywanie petycji  4 

5.  Stanowiska Rady Powiatu 3 

6.  Finanse powiatu 19 

7.  Gospodarka nieruchomościami 3 

8.  Transport zbiorowy i drogi publiczne 6 

9.  Gospodarka wodna 1 

10.  Edukacja publiczna 27 

11.  Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 

12.  Pomoc społeczna 5 

13.  Wspieranie osób niepełnosprawnych 4 

14.  Promocja i ochrona zdrowia  5 

15.  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych  6 

16.  Współpraca i działalność organizacji pozarządowych  1 

17.  Obronność 1 

18.  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli  1 

RAZEM 98 

 

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

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

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

 

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

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

Organizacja pracy rady powiatu 

 

1. Uchwała Nr V/53/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.    

2. Uchwała Nr X/128/19 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Mińskiego na 2020 r. 

3. Uchwała Nr X/129/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

w 2020 r. 

4. Uchwała Nr X/130/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Powiatu na 2020 r. 

 

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

 

 

Zarząd powiatu i jego działalność 

 

1. Uchwała Nr VI/56/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego wotum 

zaufania 

 

Rada Powiatu Mińskiego udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania po zapoznaniu się z raportem o stanie 

powiatu za 2018 r.  
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2. Uchwała Nr VI/58/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 

 

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

budżetu powiatu mińskiego za 2018 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

sprawozdaniem finansowym powiatu mińskiego za 2018 r. i opinią biegłego rewidenta z badania tego 

sprawozdania, informacją o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 rok i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o tym wniosku.  

 

Rozpatrywanie skarg 

 

1. Uchwała Nr IV/39/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr XXV/304/17 Rady Powiatu Mińskiego 

z dnia 25 października 2017 r. 

 

Skarga została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.  

 

2. Uchwała Nr VI/71/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania skargi Mazowieckiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 

3. Uchwała Nr VII/82/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazania skargi Mazowieckiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

 

Dwie ww. skargi dotyczyły spraw z zakresu geodezji.  

 

4. Uchwała Nr VIII/110/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przekazania skargi Samorządowemu 

Kolegium Odwoławczemu w Siedlcach 

 

Skarga dotyczyła decyzji w zakresie wydanego zezwolenia na zbieranie odpadów.  

 

Rozpatrywanie petycji 

 

1. Uchwała Nr VIII/109/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  

 

2. Uchwała Nr X/125/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 

w zakresie zmiany przepisów prawa 

 

3. Uchwała Nr X/126/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej płatności 

bezgotówkowych 

 

4. Uchwała Nr X/127/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 

w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 

 

Petycje dotyczyły: wprowadzenia polityki zarządzania konfliktem interesów, zmiany przepisów prawa, płatności 

bezgotówkowych, zmiany przepisów prawa miejscowego. 3 z powyższych petycji nie znalazły uzasadnienia do 

uwzględnienia ich przez Radę Powiatu, a petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego w części 

została przekazana do rozpatrzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Mińsku Mazowieckim. 
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Stanowiska Rady Powiatu 

 

1. Uchwała Nr V/46/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego sytuacji 

w służbie zdrowia, a w szczególności w szpitalach powiatowych 

 

2. Uchwała Nr VIII/99/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego sytuacji 

w służbie zdrowia, a w szczególności w szpitalach powiatowych 

 

Wyżej wymienione uchwały doręczono Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie 

Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Posłom na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 18, 

Senator RP z okręgu wyborczego nr 47, Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektorowi Mazowieckiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Szpitali 

Powiatowych, Radom Miast i Gmin Powiatu Mińskiego oraz Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki 

Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz Związkowi Powiatów Polskich (Prezesowi Zarządu Związku Powiatów 

Polskich). 

 

Uchwała Nr X/124/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Mińskiego dotyczącego 

przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy 

 

Uchwałę doręczono Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Środowiska, Ministrowi 

Zdrowia, Ministrowi Inwestycji i Rozwoju, Wojewodzie Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa 

Mazowieckiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Białymstoku, Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy, Radzie Miasta Stołecznego 

Warszawy, Burmistrzowi Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Radzie Dzielnicy m.st. Warszawy, Najwyższej Izbie 

Kontroli oraz Radzie Miasta Sulejówek.  

 

Finanse powiatu 

 

1. Uchwała Nr IV/42/19 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2025 

2. Uchwała Nr V/54/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2025 

3. Uchwała Nr VI/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2025 

4. Uchwała Nr VII/80/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2025 

5. Uchwała Nr VIII/107/19 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2025 

6. Uchwała Nr X/113/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2019 - 2025 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mińskiego na lata 2019-2025 została przyjęta uchwałą nr III/14/18 

Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. W ciągu roku 2019 r. zmieniono ją sześciokrotnie, 

podejmując wymienione wyżej uchwały, w związku z potrzebą zachowania spójności prognozy z budżetem 

powiatu, w związku ze zmianami prognozy zadłużenia Powiatu oraz zmianami planowanych przedsięwzięć 

wieloletnich.  

 

7. Uchwała Nr IV/43/19 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2019 r. 

8. Uchwała Nr V/55/19 z dnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 

Mińskiego na 2019 r. 

9. Uchwała Nr VI/69/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2019 r. 
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10. Uchwała Nr VII/81/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2019 r. 

11. Uchwała Nr VIII/108/19 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Mińskiego na 2019 r. 

12. Uchwała Nr IX/112/19 z dnia 6 listopada 2019 zmieniająca uchwałę w spawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2019 r. 

13. Uchwała Nr X/114/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Powiatu Mińskiego na 2019 r. 

 

Uchwały te zmieniały postanowienia uchwały budżetowej przyjętej uchwałą Nr III/15/18 Rady Powiatu 

Mińskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Podejmowano je w związku z informacjami o przyznaniu Powiatowi dotacji 

i innych środków, rozstrzygnięciami postępowań przetargowych oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi 

z podejmowanych działań. Na podstawie powyższych uchwał dokonywano zmian planów finansowych jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz informowano je o zachodzących zmianach 

 

Na podstawie wyżej wymienionych uchwał Zarząd Powiatu realizował w 2019 r. budżet Powiatu. Uchwały 

przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją 

o realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera uchwała Zarządu Powiatu Nr 356/20 z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji 

o stanie mienia Powiatu za 2019r.  

 

14. Uchwała Nr V/44/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2018 r. 

 

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

do wymogów ustawy o rachunkowości. 

 

15. Uchwała Nr VI/57/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 

 

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

 

16. Uchwała Nr VI/67/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejówek na pokrycie części 

wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców powiatu przez Szybką Kolej Miejską 

na trasie Sulejówek - Warszawa. 

 

Wykonując uchwałę, zawarto z Miastem Sulejówek umowę o pomocy finansowej i przekazano kwotę 150 000 zł.  

 

17. Uchwała Nr VI/70/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku kredytu 

długoterminowego 

 

Wykonując uchwałę, przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego zawarto z Bankiem 

Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim umowę i zaciągnięto kredyt w kwocie 2 000 000 zł, podlegający spłacie 

w latach 2020-2025. Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

18. Uchwała Nr X/115/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Mińskiego na lata 2020 - 2026 

 

Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałę 

przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej 

 

19. Uchwała Nr VIII/106/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Mińskiego za 2019 i 2020 rok 
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Uchwała została przekazana do realizacji Skarbnikowi Powiatu. 

 

20. Uchwała Nr X/116/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego 

na 2020 r. 

 

Po podjęciu uchwały, poinformowano jednostki organizacyjne o zawartych w uchwale kwotach oraz opracowano 

dla nich plany finansowe. Uchwałę przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

Gospodarka nieruchomościami 

 

1. Uchwała Nr V/50/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia 

przez Powiat Miński nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim 

 

Powiat Miński nabył od osób fizycznych działkę nr 7004/8 o powierzchni 0,0045 ha zajętą pod drogę powiatową 

- ulicę Smoleńskiego w Mińsku Mazowieckim za kwotę 4 050 zł. 

 

2. Uchwała Nr VI/65/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiany 

nieruchomości w miejscowościach Stanisławów, Porąb i Zawiesiuchy, gmina Stanisławów 

 

Powiat Miński dokonał zamiany z Gminą Stanisławów nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe i gminne, 
w wyniku której Gmina Stanisławów otrzymała nieruchomości, położone w obrębie Zawiesiuchy, a Powiat Miński 
otrzymał nieruchomości, położone w obrębie Zawiesiuchy, obrębie Stanisławów oraz obrębie Porąb. 
 

3. Uchwała Nr VII/72/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 

15 lat części nieruchomości stanowiącej własność powiatu mińskiego 

 

Uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim.  

 

Transport zbiorowy i drogi publiczne 

 

1. Uchwała Nr IV/41/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 2019 r. pod poz. 3275. 

 

2. Uchwała Nr VI/66/19 z dnia 18 czerwca 2019 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 2019 r. pod poz. 8023. 

 

3. Uchwała Nr VII/79/19 z dnia 28 sierpnia 2019 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 2019 r. pod poz. 

10281. 

 

4. Uchwała Nr VIII/103/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie obowiązujących w 2020 roku wysokości 

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

odstąpienia od usunięcia pojazdu 
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. pod poz. 12330 

i jest stosowana w 2020 r.  

 

5. Uchwała Nr X/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 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 2019 r. 

pod poz. 16024. 

 

Realizacja uchwał zmieniających uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

omówiona została w rozdziale 7.8 Komunikacja i transport drogowy. 

 

Gospodarka wodna 

 

1. Uchwała Nr IV/33/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej 

rozliczania 

 

W roku 2019 przyznana została dotacja celowa w kwocie 35 000 zł, z której została wykorzystana kwota 
w wysokości 24 670 zł.  
 

Edukacja publiczna 

 

1. Uchwała Nr IV/34/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych 

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

 

Starosta Miński, zarządzeniem nr 31/19 z dnia 5 czerwca 2019 r.  powołał Komisję Zdrowotną do weryfikacji 

i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Komisja w dniu 26 czerwca 2019 r. 

rozpatrzyła 16 wniosków, przyznając świadczenia w łącznej wysokości  11 000 zł, natomiast w dniu 22 listopada 

Komisja rozpatrzyła 29 wniosków i przyznała świadczenia w łącznej kwocie  21 640 zł. 

 

2. Uchwała Nr V/49/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Agrotechnicznych 

w Mińsku Mazowieckim oraz nadania imienia Szkołom wchodzącym w jego skład 

W dniu 29 marca 2019 r. Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim złożył wniosek 

o zmianę nazwy szkoły z ,,Zespołu  Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim” na ,,Zespół Szkół 

Turystyczno – Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim” oraz wniosek o nadanie imienia Zygmunta Glogera 

dla Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia wchodzących w skład ww. Zespołu Szkół. Zmiana podyktowana 

była faktem, iż dotychczasowa nazwa nie była adekwatna do obecnych kierunków kształcenia. Szkoła kształci 

uczniów głównie w kierunkach gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. Zmiana nazwy szkoły nastąpiła 

z dniem 1 września 2019 r. 

 

3. Uchwała Nr VI/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania 

i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli 

Organ prowadzący szkołę lub placówkę, zgodnie z art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela upoważniony został do określenia w drodze regulaminu wysokości stawek 

dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich 

przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miński. Regulacja zawarta w niniejszej 

uchwale została dostosowana do aktualnego stanu szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Miński 
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oraz do obowiązujących obecnie przepisów. Zasadniczą zmianą w nowym Regulaminie jest wprowadzenie 

wartości procentowych dodatków. Dotychczas dodatki określone były kwotowo. Zwiększono również wysokość 

dodatku za wychowawstwo (ze 111 zł na 200 zł) oraz opiekuna stażu (z 62 zł na 80 zł).  

 

Zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. W tym 

celu odbyły się spotkania z przedstawicielami związków zawodowych trzykrotnie: w dniu 6 marca, w dniu 3 

kwietnia i w dniu 21 maja br.  Podczas spotkania w dniu 21 maja 2019 r. projekt Regulaminu został uzgodniony 

z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mińsku Mazowieckim, natomiast przedstawiciele NSZZ 

,,Solidarność” nie zgodzili się na następujący zapis: 

 §4 ust. 4 Regulaminu: ,,Dodatek motywacyjny może być przyznany po spełnieniu minimum trzech 

kryteriów wymienionych w ust.1 i jest przyznawany nauczycielom na czas określony, nie krótszy niż 4 

miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny”, proponując zapis w brzmieniu: ,,Dodatek motywacyjny 

przyznaje się po spełnieniu minimum trzech kryteriów wymienionych w ust.1 i jest przyznawany 

nauczycielom na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny”. 

 §7 ust. 1 w zakresie wysokości dodatku za trudne warunki pracy dla nauczycieli poradni psychologiczno-

pedagogicznych na poziomie 6% kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie 

w ustawie budżetowej proponując wartość 10%. 

 

4. Uchwała Nr VI/63/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub 

fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania. 

Uchwała wprowadziła nowe regulacje wynikające z nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

m.in.: obowiązek rozliczania od 1 stycznia 2019 roku dotacji na kształcenie specjalne w szkołach niebędących 

szkołami specjalnymi (dotyczy to: Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Augusta 

Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacyjne 

w Sulejówku oraz Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w Sulejówku) oraz możliwość uzyskania przez szkoły 

policealne dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dotyczy Policealnej Szkoły Zawodowej 

,,Edukator” w Mińsku Mazowieckim oraz Policealnej Szkoły przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim). 

Ponadto dostosowano treść załączników dotychczas obowiązującej uchwały do powyższych zmian. Pozostałe 

zapisy miały charakter doprecyzowujący. 

 

5. Uchwała Nr VII/73/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim 

Art. 106 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw, obligował organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącej 

szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna z przepisami nowelizowanej ustawy – Prawo oświatowe, do 

podjęcia w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. uchwały w sprawie dostosowania nazwy tej szkoły do 

obowiązującego stanu prawnego. Wprowadzone przepisy zlikwidowały podział szkół policealnych na szkoły dla 

młodzieży lub dla dorosłych, natomiast wprowadzono ujednolicenie, że są to szkoły, w których kształcenie, w 

zależności od zawodu będzie mogło być prowadzone w formie dziennej lub formie stacjonarnej lub w formie 

zaocznej.    

 

6. Uchwała Nr VII/74/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim 

Na podstawie art. 39 ust. 7 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Rada Powiatu 

ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze danego powiatu po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Kuratora Oświaty. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/231/2006 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 

2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu mińskiego, Zarząd Powiatu 

Mińskiego poddał projekt ww. uchwały konsultacjom społecznym. Uwag nie wniesiono. (Uchwała Nr 175/19 
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Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Mińskiego od dnia 1 września 2019 roku). 

 

7. Uchwała Nr VIII/85/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Powiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wchodzących w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim oraz zmiany uchwały 

Nr XI/114/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek 

pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim  

W związku z ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw, organy prowadzące Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowe 

Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego zobowiązane były w terminie od dnia 1 września 2019 r. 

do dnia 30 listopada 2019 r. w drodze uchwały stwierdzić przekształcenie ww. placówek w Centrum Kształcenia 

Zawodowego oraz dokonać stosownej zmiany w uchwale powołującej zespół szkół i placówek oświatowych 

w skład którego wchodzą te placówki. 

 

8. Uchwała Nr VIII/86/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego Liceum 

Plastycznego im. Elwiro Michała Andriollego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim w pięcioletnie Liceum Sztuk Plastycznych im. Elwiro Michała Andriollego w Mińsku 

Mazowieckim 

Zgodnie z §7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. 

w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 1125 z późn. zm.), 

dotychczasowe licea plastyczne z dniem 1 września 2019 r. stały się liceami sztuk plastycznych. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe liceum plastyczne był 

zobowiązany w terminie 6 miesięcy od dnia 1 września 2019 r. dokonać stosownego przekształcenia. Wobec 

powyższego z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe Liceum Plastyczne wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim stało się pięcioletnim Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. W latach szkolnych odpowiednio 2019/2020 - 2022/2023 

w Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim prowadzi się klasy 

dotychczasowego Liceum Plastycznego dla uczniów, którzy: 

 rozpoczęli kształcenie w dotychczasowym Liceum Plastycznym przed dniem 1 września 2019 r., 

 ukończyli gimnazjum i rozpoczęli kształcenie z dniem 1 września 2019 r. 

 

9. Uchwała Nr VIII/84/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia 

Ustawicznego wchodzącego w skład zespołu szkół i placówek pod nazwą: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych w Mińsku Mazowieckim 

 

10. Uchwała Nr VIII/87/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 

Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w pięcioletnie Technikum w Mińsku Mazowieckim 

 

11. Uchwała Nr VIII/88/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Zygmunta Glogera wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim w pięcioletnie Technikum im. Zygmunta Glogera w 

Mińsku Mazowieckim 

 

12. Uchwała Nr VIII/89/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 

Mazowieckim w pięcioletnie Technikum w Mińsku Mazowieckim 
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13. Uchwała Nr VIII/90/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Mińsku Mazowieckim w pięcioletnie Technikum w Mińsku Mazowieckim 

 

14. Uchwała Nr VIII/91/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza 

Wielkiego w Mińsku Mazowieckim w pięcioletnie Technikum w Mińsku Mazowieckim 

 

15. Uchwała Nr VIII/92/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim 

 

16. Uchwała Nr VIII/93/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim 

 

17. Uchwała Nr VIII/94/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku 

Mazowieckim 

Przekształcenia szkół, wymienione powyżej w punktach 9-17, wynikały z reformy oświatowej, polegającej m.in. 

na zmianie 3-letniego liceum ogólnokształcącego w 4-letnie oraz 4-letniego technikum w 5-letnie. Rada Powiatu 

Mińskiego do dnia 30 listopada 2019 r. zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe, w drodze uchwały była zobligowana podjąć przedmiotowe uchwały. 

 

18. Uchwała Nr VIII/95/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum 

i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim w skład którego 

wchodzi jedynie Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

 

19. Uchwała Nr VIII/96/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego Gimnazjum wchodzącego w skład Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 

 

20. Uchwała Nr VIII/97/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej 

w Ignacowie 

 

 

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – ustawę Prawo oświatowe Rada 

Powiatu Mińskiego stwierdziła przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. zespołu szkół i placówek o nazwie 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim w Liceum 

Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej. 

 

Ponadto, w związku z faktem, iż w roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów ukończył gimnazjum 

na podstawie przepisów ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

zostały podjęte uchwały o zakończeniu działalności gimnazjum wchodzącego w skład Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim oraz Gimnazjum Specjalnego 

w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie. 

 

W 2019 r. podjęte zostały również uchwały dotyczące pozyskania funduszy zewnętrznych:  
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21. Uchwała Nr IV/35/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

"Innowacyjne metody nauczania młodzieży" w ramach programu Erasmus+ 

 

22. Uchwała Nr IV/38/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Being 

culturally aware or unaware" w ramach programu Erasmus+ 

 

23. Uchwała Nr V/52/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

"Zrealizuj swoje plany z WUM (WUM-MATE)" w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej "Promocja Zagraniczna" 

 

Wnioski, których dotyczyły uchwały wymienione w punktach 21-23 nie uzyskały dofinansowania.  

 

24. Uchwała Nr VIII/98/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

"The picture of us - obraz nas" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

25. Uchwała Nr X/118/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Dobra 

praktyka kluczem do kariery zawodowej" w ramach Programu Erasmus+ 

 

26. Uchwała Nr X/119/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

"Moje staże europejskie" w ramach Programu Erasmus+ 

 

Wnioski, których dotyczyły uchwały wymienione w punktach 24-26 są w trakcie rozpatrywania.  

 

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

 

1. Uchwała Nr VI/64/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji 

z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Uchwała stosowana jest do przyznawania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

 

2. Uchwała Nr V/51/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu Mińskiego 

w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków. 

3. Uchwała Nr VII/76/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu 

Mińskiego w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków.   

 

Na podstawie uchwał wymienionych w pkt 2 i 3 udzielono 5 dotacji na łączną kwotę 80.000 zł. Szczegółowa 

informacja o realizacji uchwał znajduje się w rozdziale 7.5 Kultura i sport. 

 

Pomoc społeczna 

 

1. Uchwała Nr IV/36/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 

Uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.  

 

2. Uchwała Nr VI/61/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej 

oraz nadania jej statutu. 
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Uchwała dotyczyła nowo powstałej placówki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4, której otwarcie 

przewidziane było na marzec 2020 r. 

 

3. Uchwała Nr VII/77/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach 

 

W związku z przystąpieniem do standaryzacji placówka rozpoczęła wprowadzanie zmian organizacyjnych z mocą 

od 1 stycznia 2020 r. 

 

4. Uchwała Nr VII/78/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia placówki 

opiekuńczo-wychowawczej w Mińsku Mazowieckim oraz nadania jej statutu 

 

Uchwała dotyczyła nowo powstałej placówki w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej 4. 

 

5. Uchwała Nr X/120/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi 

Dziecka w Falbogach 

 

Uchwała została przekazana do realizacji Domowi Dziecka w Falbogach. 

 

Wspieranie osób niepełnosprawnych 

 

1. Uchwała Nr IV/37/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

 

W związku z otrzymaniem środków PFRON na realizację zadań powiatowych, środki zostały w odpowiednich 

kwotach przyjętych przez Radę i przeznaczone na poszczególne zadania do realizacji w danym roku; 

 

 

2. Uchwała Nr VIII/105/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie określenia zadań finansowanych 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

 

Uchwała została zrealizowana w całości zgodnie z przyjętymi zmianami. 

 

3. Uchwała Nr IX/111/19 z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

 

Uchwała została zrealizowana zgodnie z przyjętymi zmianami. 

 

4. Uchwała Nr X/121/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 

finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

 

Uchwała została zrealizowana w całości zgodnie z przyjętymi zmianami. 

 

Promocja i ochrona zdrowia 

 

1. Uchwała Nr V/45/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2018 rok 

 

Uchwałę przekazano dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

2. Uchwała Nr V/47/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

3. Uchwała Nr VI/59/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 
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Uchwały przekazano dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim. Uchwała  Nr V/47/19 z dnia 24 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z 2019 r. pod poz. 5920, natomiast uchwała nr VI/59/19 pod poz. 8017. 

 

4. Uchwała Nr VIII/100/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

 

Uchwałę przekazano dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim. Na jej podstawie SP ZOZ będzie realizował zawarte w programie propozycje działań 

naprawczych.  

 

5. Uchwała Nr X/117/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim za 2019 i 2020 r. 

 

Uchwałę przekazano dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

 

Stosownie do przepisów art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 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), którą w 2019 r. zmieniono 6 razy:  

 

1. Uchwała Nr IV/40/19 z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. pod poz. 3274. 

 

2. Uchwała Nr V/48/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. pod poz. 5921. 

 

3. Uchwała Nr VI/60/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. pod poz. 8018. 

 

4. Uchwała Nr VII/75/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. pod poz. 

10278. 

 

5. Uchwała Nr VIII/104/19 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 
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Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. pod poz. 

12331. 

 

6. Uchwała Nr X/122/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego 

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2019 r. pod poz. 

16023. 

 

Wszystkie ww. uchwały zostały przekazane Ministrowi Zdrowia oraz Okręgowej Izbie Aptekarskiej. Zmiany 

dotyczyły :  

1) zmiany godzin pracy aptek, zawartych w „Wykazie 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. 
 

Współpraca i działalność organizacji pozarządowych 

 

1. Uchwała Nr VIII/83/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Mińskiego 

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

pożytku publicznego oraz o wolontariacie w 2020 r. 

  

Uchwała jest realizowana od 1 stycznia 2020 r. Obowiązujący w 2019 r. program współpracy przyjęty 

był w 2018 r. Sprawozdanie z realizacji programu w 2019 r. znajduje się w dziale 8. Realizacja powiatowych 

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

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku". 

 

 

Obronność 

 

1. Uchwała Nr VIII/102/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej. 

 

Zadania wynikające z treści Uchwały Nr VIII/102/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przyjęcia 

niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem 

kwalifikacji wojskowej realizowane były w trakcie przygotowań do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku oraz będą 

realizowane w latach następnych. 

 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

 

1. Uchwała Nr VIII/101/19 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Mińskiego na lata 2019 – 2023 

 

Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu 

Mińskiego na lata 2019 – 2023  będzie sukcesywnie realizowany w latach 2020-2023. 
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4. WYKONANIE BUDŻETU 

    POWIATU ZA 2019 R.   
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Podstawą gospodarki finansowej Powiatu są podejmowane corocznie przez Radę Powiatu uchwały budżetowe. 

Budżet Powiatu na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/15/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Mińskiego na 2019 r. W trakcie roku budżetowego, Rada Powiatu oraz w granicach 

posiadanych upoważnień Zarząd Powiatu, dokonywali zmian w budżecie na wnioski jednostek organizacyjnych, 

a także w celu dostosowania budżetu do zmian w prawie, rozstrzygnięć przetargowych i źródeł finansowania. 

W 2019 r. Rada Powiatu podjęła 6 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Powiatu 26 uchwał.   

 

Wykonanie głównych pozycji budżetu przedstawia poniższa tabela. 

 

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł 4,74%. 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 14,67%. 

Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniósł 20 193 350,93 zł. 

 

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco: 

  

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Subwencja ogólna 60 870 038,00 61 377 980,00 100,83% 36,80%

Udział w PIT i CIT 51 135 948,00 51 902 838,15 101,50% 31,12%

Dochody własne 23 526 433,00 25 106 698,93 106,72% 15,05%

Dotacje z budżetu państwa 19 721 669,00 19 533 935,17 99,05% 11,71%

Dotacje i pomoc finansowa z JST 5 151 768,00 5 148 152,34 99,93% 3,09%

Środki z UE 828 471,00 689 911,74 83,28% 0,41%

Dotacje z innych źródeł 2 129 084,00 3 013 663,73 141,55% 1,81%

Razem 163 363 411,00 166 773 180,06 102,09% 100,00%  
 

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

środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej i z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wysokie wykonanie 

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodów własnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Dochody ogółem, w tym: 163 363 410,65 166 773 180,06 102,09%

dochody majątkowe 7 107 158,00 7 908 203,66 111,27%

dochody bieżące 156 256 252,65 158 864 976,40 101,67%

Wydatki ogółem, w tym: 168 739 475,65 162 506 641,05 96,31%

wydatki majątkowe 25 408 474,00 23 835 015,58 93,81%

wydatki bieżące 143 331 001,65 138 671 625,47 96,75%

Wynik budżetu 

(nadwyżka/deficyt) -5 376 065,00 4 266 539,01

Przychody ogółem, w tym: 9 676 065,00 11 670 635,02 120,61%

kredyty 2 500 000,00 2 000 000,00 80,00%

wolne środki 7 176 065,00 9 670 635,02 134,76%

Rozchody ogółem, w tym: 4 300 000,00 4 300 000,00 100,00%

spłaty kredytów 4 300 000,00 4 300 000,00 100,00%
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Strukturę realizowanych wydatków przedstawia tabela: 

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Wydatki bieżące, w tym: 143 331 001,65 138 671 625,47 96,75% 85,33%

wynagrodzenia i pochodne 88 533 007,11 87 000 674,12 98,27% 53,54%

dotacje 12 791 361,10 12 278 832,66 95,99% 7,56%

świadczenia dla osób fizycznych 4 747 446,00 4 541 465,44 95,66% 2,79%
wydatki na projekty z udziałem 

środków UE 1 597 807,00 1 386 434,86 86,77% 0,85%

obsługa długu 470 000,00 422 286,56 89,85% 0,26%

pozostałe wydatki statutowe 35 191 380,44 33 041 931,83 93,89% 20,33%

Wydatki majątkowe 25 408 474,00 23 835 015,58 93,81% 14,67%

Razem 168 739 475,65 162 506 641,05 96,31% 100,00%  
 

Wydatki majątkowe realizowano w następujących obszarach: 

 

 

 

Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 18 800 000 zł i dotyczyło kredytów bankowych, 

zaciągniętych w latach 2014-2019. Zadłużenie stanowiło 11,27% wykonanych dochodów. W trakcie roku 

zmniejszyło się o 2 300 000 zł w związku z zaciągnięciem nowego długu w kwocie 2 000 000 zł i spłatą 

dotychczasowego w kwocie 4 300 000 zł. Koszty obsługi długu wyniosły 422 286,56 zł. 

 

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

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

grudnia 2018r. podjęła uchwałę nr III/14/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na 

lata 2019-2025. Rada Powiatu dokonała w 2019r. 6 zmian tej uchwały w celu zachowania jej spójności z 

budżetem Powiatu. 

 

Prognozowane na koniec 2019 r. zadłużenie w kwocie 19 300 000 zł zostało zmniejszone do 18 800 000 zł 

na skutek zaciągnięcia kredytu o 500 000 zł niższego od planowanego. Pozwolił na to wyższy od zakładanego 

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

z WPF do 2025r.  

 

  

 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Transport i łączność 17 356 415,00 16 741 950,47 96,46% 70,24%

Gospodarka mieszkaniowa 7 000,00 4 975,43 71,08% 0,02%

Działalność usługowa 122 816,00 86 059,87 70,07% 0,36%

Administracja publiczna 443 500,00 143 126,49 32,27% 0,60%

Obrona narodowa 17 684,00 17 684,00 100,00% 0,07%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 190 000,00 190 000,00 100,00% 0,80%

Oświata i wychowanie 1 435 346,00 864 315,66 60,22% 3,63%

Ochrona zdrowia 3 500 000,00 3 498 730,07 99,96% 14,68%

Pomoc spoleczna 624 800,00 610 522,64 97,71% 2,56%

Edukacyjna opieka wychowawcza 226 253,00 226 111,14 99,94% 0,95%

Rodzina 1 484 660,00 1 451 539,81 97,77% 6,09%

Razem 25 408 474,00 23 835 015,58 93,81% 100,00%
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5. WYKONANIE ZADAŃ 

     INWESTYCYJNYCH 

     W 2019 R.    
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LP NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
WYDATKI 

W ZŁ 

 

POMOC FINANSOWA/     

DOFINANSOWANIE 

 

1.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W 
 Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy  
na odc.od km 8+520 - 10+500 i na odc.od km 10+500 
do km 10+620 z wykonaniem drenażu na odc.od km 
10+500 do km 10+880 

3 455 766,18 

Pomoc finansowa 
Województwa 
Mazowieckiego  
1 999 367,25  

2.  

Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 
2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna - 
Terespol w mieście Sulejówek 

32 234,79 
- 

3.  

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa 
przejścia pieszo - rowerowego pod torami PKP PLK linii 
13 Krusze - Pilawa w msc. Mińsk Mazowiecki w ciągu  
ul. Gen.K.Sosnkowskiego i A.Chróścielewskiego 
2018/2019 (projektuj i buduj) 

2 212 917,60 

pomoc finansowa 
Miasta Mińsk Mazowiecki 

885 167,04 

4.  

Przebudowa drogi 2239W  
Wielgolas - Kamionka 
 od km 0+020 do km 0+955 

551 605,12 
- 

5.  

Przebudowa drogi 2232W  
Latowicz - Dąbrówka - Wężyczyn  
od km 0+135 do km 0+542, etap II 

407 543,29 
- 

6.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W  
Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy 
na odc.od km 4+840 - 5+406,62 

1 487 868,59 
dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych  
743 934 zł 

7.  

Przebudowa/rozbudowa mostu w ciągu drogi nr 2204W 
Halinów - Krzewina - Desno  
w km 0+530 z dojazdami od km 0+440 do km 0+752 

3 070 487,79 
dofinansowanie  

z rezerwy subwencji ogólnej  
1 095 178  

8.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2224W  
Stara Niedziałka - Mistów - Libertów do drogi 
(Stanisławów - Mlęcin - Kamionka) w msc.Mistów,  
polegająca na budowie chodnika oraz zatoki 
parkingowej od km 2+444 do km 2+658 

169 843,46 

pomoc finansowa  
Gminy Jakubów 

84 921,73  

9.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2219W Arynów - 
Cyganka - Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński - Kąty 
Goździejewskie Drugie) polegająca na budowie 
chodnika w msc.Cyganka od km 2+990 do km 3+485 
etap II 

378 767,47 

 
pomoc finansowa  

Gminy Dębe Wielkie 
189 383,73  

10.  

Przebudowa drogi 2222W  
Dębe Wielkie - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak  
od km 9+905 do km 10+300 wraz z odwodnieniem 

482 452,04 

 
pomoc finansowa  

Gminy Mińsk Mazowiecki  
241 226,01 zł  

11.  

Przebudowa drogi 2203W  
Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty 
Goździejewskie Drugie - (gr.powiatu)  
polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 
2+690, etap I 

352 306,15 

Pomoc finansowa  
Gminy Halinów 

176 153,07  

12.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi 4318W gr.powiatu  
 Okuniew - Halinów - Brzeziny - do DK 2  
polegającą na budowie chodnika z dopuszczeniem 
ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 

98 500,02 

 
pomoc finansowa  
Gminy Halinów 

49 250,01  

13.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi 4318W od granicy powiatu - Okuniew - Halinów - 
Brzeziny - do DK2 od km 2+980 do km 6+787 

93 500 
pomoc finansowa 
 Gminy Halinów 

46 750  

14.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś - 
Wólka Dłużewska - Parysów polegająca na budowie 

chodnika w msc.Starogród od km 6+640 do km 6+717 
oraz od km 6+873 do km 7+020 

104 026,17 

Pomoc finansowa 
Gminy Siennica              

52 013,09 zł 
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15.  

Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew  
polegająca na budowie chodnika  
od km 2+765 do km 3+090 

257 366,21 
Pomoc finansowa 
Gminy Siennica 

128 683 zł 

16.  

Przebudowa drogi 2246W  
Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów  
w msc.Siennica od km 0+012 do km 0+376,16 
(aktualizacja dokumentacji) 

29 889,00 

- 

17.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów 
- Mrozy i budowę kładki dla ciągu pieszo-rowerowego 
w km 9+440 przez rzekę Mienia (projektuj i buduj) 

402 634,00 

- 

18.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2277W ul.Budowlana w Mińsku 
Mazowieckim i budowę kładki dla ciągu pieszo-
rowerowego przez rzekę Srebrna 
(projektuj i buduj) 2019/2020 

1 900,00 

- 

19.  

Przebudowa (modernizacja) drogi 2214W  
Stanisławów - Mlęcin - Kamionka  
od km 11+080 do km 11+920,25 

351 720,44 
dotacja z Województwa 

Mazowieckiego               
175 860,22  

20.  

Wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2222W  ul.Gen. K. Sosnkowskiego 
 w Mińsku Mazowieckim  

114 075,71 
- 

21.  

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej  
dla przebudowy drogi nr 2224W  
Stara Niedziałka - Mistów - Libertów  
do drogi (Stanisławów - Mlęcin - Kamionka)  
od km 8+576 do km 9+850 i przebudowa drogi  
od km 9+065,60 do km 9+850 

680 602,32 

- 

22.  

Przebudowa drogi 2232W w msc.Latowicz  
od km 0+542 do km 0+884  
oraz wykonanie warstwy ścieralnej 
od km 0+135 do km 0+542 

655 203,82 

- 

23.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę  
i rozbudowę mostu w msc.Gołębiówka w ciągu drogi 
powiatowej nr 2254W Groszki Stare - Skruda - Grodzisk 
w km 4+450 z dojazdami 

45 510,00 

- 

24.  

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 2230W  
Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy  
od km 5+406,62 do km 6+801, dł.1394,38mb 
 

39 261,60 

- 

25.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2216W Pustelnik - Zawiesiuchy  
od km 3+290 do km 4+560, dł.1270mb 
 

28 142,40 

- 

26.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn - granica powiatu  
od km 0+770 do km 2+735 dl.1965mb 
 

37 988,55 

- 

27.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W  
Mińsk Mazowiecki - Niedziałka-Jakubów  
do drogi (Jędrzejów-Dobre) w msc. Jakubów 
 polegająca na budowie chodnika, wykonaniu krytego 
rowu oraz wpustów ulicznych 
 

60 185,36 

- 

28.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2229W  
Jędrzejów - Cegłów - Kuflew  
polegającą na budowie chodnika od km 9+961,33  
do km 11+737 w msc. Podskwarne 

19 680,00 

- 
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29.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie -Chrośla-
Jędrzejnik-Kędzierak od km 10+300 do km 11+017 

16 900,00 
- 

30.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2214W  
Stanisławów-Mlęcin-Kamionka  
od km 2+013,72 do km 2+994,12 

998 007,17 
dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych  
800 000  

31.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W  
Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy polegająca  
na budowie chodnika od km 15+088 do km 15+288 

20 165,22 
- 

32.  

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2241W Posiadały - Kiczki - 
Wężyczyn - Jeruzal od km 6+855 do km 7+586 

5 500,00 
- 

33.  

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

 dróg powiatowych nr 2286W ul.Mickiewicza i 2230W  
ul. Dąbrówki i drogi gminnej w Mińsku Maz.(projektuj 
i buduj) 

2 000,00 

- 

34.  
Zakup samochodu osobowego dla ZDP w Mińsku 
Mazowieckim 

77 400,00 
- 

35.  

Zakup działki nr 7004/18 w Mińsku Mazowieckim 
przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej  
nr 2222W Dębe W.-Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak 

4 975,43 
- 

36.  
Zakup samochodu osobowego dla PINB  
w Mińsku Mazowieckim 

41 600,00 
dotacja z budżetu państwa 

41 600  

37.  

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza  
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego  
w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) 

44 459,87 
- 

38.  

Wykonanie masztów flagowych przed budynkiem 
Starostwa Powiatowego przy ul.Konstytucji 3-go Maja 
oraz modernizacja masztów przy ul.Kościuszki 3 

12 921,15 
- 

39.  
Wykonanie systemu kolejkowego na potrzeby referatów 
wydziałów Starostwa Powiatowego w Sulejówku 

27 994,80 
- 

40.  
Zakup telebimu przed budynek Starostwa Powiatowego 
przy ul.Kościuszki 3 

48 954,00 
- 

41.  
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa 
Powiatowego 

53 256,54 
- 

42.  
Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP  
w Mińsku Mazowieckim 

17 684,00 
dotacja budżetu państwa  

17 684 zł 

43.  
Dofinansowanie zakupu samochodów osobowych 
dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim 

50 000,00 
- 

44.  

Modernizacja systemu łączności radiowej i 
infrastruktury teleinformatycznej w KPPSP w Mińsku 
Mazowieckim 

140 000,00 
- 

45.  
Modernizacja bram i przęseł ogrodzeniowych w ZSS  
w Ignacowie 

79 774,83 
- 

46.  

Wykonanie bramy i furtki na terenie ZS nr 1 
 w Mińsku Mazowieckim 
 

19 109,98 
- 

47.  

Otwarta Strefa Aktywności  
w ZTG (ZSA) w Mińsku Mazowieckim  
-budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
 

43 107,71 

dotacja z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej  

22 527  

48.  

Otwarta Strefa Aktywności  
w ZS im.M.Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim 
-budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
 

45 886,31 

dotacja z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej 

23 378  

49.  

Przebudowa boiska do piłki nożnej  
na terenie LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim z nawierzchni asfaltowej  

na nawierzchnię ze sztucznej trawy z wykonaniem 
ogrodzenia i oświetlenia 

462 973,53 

pomoc finansowa 
Województwa 
Mazowieckiego  

95 250 
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50.  
Przebudowa infrastruktury sieci internetowej 
w ZS im.M.Skłodowskiej - Curie  

62 043,25 
- 

51.  

Dostosowanie pomieszczeń LO im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim na pracownie 
przedmiotowe 

60 000,00 
- 

52.  
Wykonanie klimatyzacji  
w pracowni informatycznej CKZiU 

15 000,00 
- 

53.  
Zakup kotła warzelnego i patelni elektrycznej  
do stołówki Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim 

26 917,45 
- 

54.  
Zakup pieca konwekcyjno - parowego do kuchni  
w budynku stołówki Zespołu Szkół nr 1 

49 502,60 
- 

55.  
Modernizacja Szpitala Powiatowego  
w Mińsku Mazowieckim - etap II 

2 072 115,07 
- 

56.  

Doposażenie SPZOZ w Mińsku Maz. w sprzęt medyczny 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

668 465,00 
- 

57.  
Wyposażenie pomieszczeń po modernizacji  
Szpitala Powiatowego 

733 575,00 
- 

58.  
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ  
w Mińsku Mazowieckim 

24 575,00 
- 

59.  
Utworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego  
dla mieszkańców w parku DPS w Kątach 

53 767 ,58 
- 

60.  

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 
mieszkalnego nr 2 DPS Jedlina o szyb windy dla osób 
niepełnosprawnych, maszynownię oraz pomieszczenie 
palarni z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania 
wybranych pomieszczeń 

259 989,09 

- 

61.  
Rozbudowa budynku głównego DPS Jedlina w Mieni 

 o klatkę schodową 
29 158,91 

- 

62.  
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej  
w DPS św.Józefa w Mieni 

73 800,00 
- 

63.  
Zakup fotela z masażem do rehabilitacji mieszkańców 
DPS w Kątach 

18 800 
- 

64.  Zakup zmywarki kapturowej dla DPS Jedlina w Mieni 10 248,36 - 

65.  

Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu  
osób niepełnosprawnych dla PŚDS w Mińsku 
Mazowieckim 

144 758,70 

dotacja z budżetu państwa 
64 758,70  

dofinansowanie z PFRON  
80 000 

66.  
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR  
w Mińsku Mazowieckim 

20 000,00 
- 

67.  
Przebudowa budynku internatu ZSE  
z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych 

226 111,14 
- 

68.  
Budowa Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim 
przy ul. Budowlanej. 

1 451 539,81 
- 
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Wartość mienia powiatowego na dzień 31.12.2019 r., według wartości księgowej netto, stanowiła kwotę 

357 829 848 zł, z tego grunty – 195 160 094 zł, budynki i lokale 41 917 602 zł, obiekty inżynierii lądowej 

i wodnej – 118 414 576 zł, maszyny i urządzenia techniczne – 1 554 328 zł, środki transportu – 637 466 zł, 

pozostałe środki trwałe – 145 782 zł.  

 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 54,0762 ha obejmujących 

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

Powierzchnia ta nie zmieniła się w stosunku do stanu, jaki miał miejsce na dzień 31.12.2018 r. Ponadto 

nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 2 164 działki o łącznej 

powierzchni 569,51 ha i wartości 183 741 924,28 zł. W 2019 r. nastąpiło zwiększenie liczby takich działek 

ogółem o 153, przy zmniejszeniu powierzchni o 4,72ha. Wartość księgowa wzrosła o 21 501,03 zł. Zmiany 

wynikały głównie z decyzji Wojewody dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

lub będących wcześniej własnością Skarbu Państwa. 5 działek o powierzchni łącznej 5,4913 ha zostało 

wywłaszczonych pod drogę A2, 3 działki o powierzchni 1,31 ha przekazano Gminie Stanisławów 

oraz skorygowano stan prawny 4 działek o powierzchni 0,4629 ha. Do rejestru dopisano 165 działek 

o powierzchni 9,59 ha oraz zakupiono 1 działkę o powierzchni 0,0045 ha. 

  

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2019 r. wyniosły: 

 z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 513 832,41 zł, 

 z tytułu sprzedaży nieruchomości - nie wystąpiły, 

 z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 6 706,81 zł. 
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7.1  EDUKACJA  

       PUBLICZNA 
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Zadania powiatu w zakresie edukacji publicznej wynikają przede wszystkim z 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 oraz ustawy z dnia  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Do 

najważniejszych zadań Powiatu Mińskiego, jako organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową  należy w 

szczególności: 

 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 funkcjonuje 10 jednostek oświatowych, w tym: 5 zespołów szkół 

ponadpodstawowych, liceum ogólnokształcące, zespół szkół specjalnych, centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego oraz 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Od 1 września  2019 r. 

jeden z zespołów szkół zmienił swoją  nazwę z Zespołu Szkół Agrotechnicznych na Zespół Szkół 

Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim. Ponadto w wyniku reformy likwidującej 

gimnazja zmianie uległa nazwa Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w 

Mińsku Mazowieckim na Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 

Mazowieckim.  W wyniku zmiany przepisów prawa z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowy Powiatowy 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonujące w 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim zostały przekształcone w Centrum 

Kształcenia Zawodowego. Rada Powiatu Mińskiego dokonała z dniem 1 września 2019 r. wymaganych 

prawem przekształceń: 3-letnich liceów ogólnokształcących w 4-letnie, 4-letnich techników w 5-letnie, a także 

dotychczasowego 4-letniego liceum plastycznego w 5-letnie liceum sztuk plastycznych. Obecnie w zespołach 

szkół funkcjonują: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna, 4 licea ogólnokształcące, liceum sztuk 

plastycznych, 5 techników, 4 branżowe szkoły I stopnia (które powstały w wyniku przekształcenia zasadniczych 

szkół zawodowych), branżowa szkoła I stopnia specjalna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz 

szkoły dla dorosłych, w tym: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna.  

Analizując zadania z zakresu oświaty w roku 2019 należy rozpatrywać dwa lata szkolne 2018/2019 
oraz 2019/2020. Dlatego też większość zaprezentowanych danych statystycznych odnosi się do wskazanych lat 
szkolnych.   
 
W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach, prowadzonych przez Powiat Miński, naukę pobierało łącznie 4547 
uczniów,  w tym 330 słuchaczy szkół dla dorosłych. Z uwagi na fakt przyjęcia na rok szkolny 2019/2020, do klas 
pierwszych,  tzw. „podwójnego rocznika” (tj. zarówno uczniów będących absolwentami szkół podstawowych jak 
i gimnazjów) liczba uczniów w powiatowych szkołach w wzrosła do 5590.  
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Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Miński 

 

Dużym zainteresowaniem cieszą się  technika. Zarówno w obecnym jak i w ubiegłym roku szkolnym uczniowie 

technikum stanowią prawie 50% wszystkich uczniów kształcących się w szkołach ogólnodostępnych dla 

młodzieży prowadzonych przez Powiat Miński, co potwierdzają zamieszczone poniżej wykresy.   

 

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Miński w podziale na typy szkół 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,90%

49,34%

13,65%

2,11%

2018/2019

NAZWA SZKOŁY LICZBA UCZNIÓW 

W 2018/2019 
LICZBA UCZNIÓW 

W 2019/2020 

Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące  
im. Polskiej Macierzy Szkolnej (od. 01.09.2019 Liceum 
Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Maz.)  

589 660 

Zespół Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 882 1 185 

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

742 905 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 796 980 

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 568 784 

Zespół Szkół Agrotechnicznych(od. 01.09.2019 r. Zespół Szkół 
Turystyczno-Gastronomicznych  
w Mińsku Mazowieckim) 

472 599 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej  
w Ignacowie 

168 173 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku 
Mazowieckim 

330 304 

RAZEM 4 547 5 590 

35,90%

48,80%

12,94%

2,36%2019/2020

liceum
ogólnokształcące

technikum

branzowa szkoła I
stopnia

liceum sztuk
plastycznych
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W roku szkolnym 2019/2020 młodzież pobiera naukę na 20 rożnych kierunkach kształcenia w technikum 

oraz w 21 zawodach w branżowej szkole I stopnia. W 2019 r. oferta szkół powiatowych została zwiększona 

o następujące kierunki kształcenia:  

 kierowca mechanik, mechanik motocyklowy, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku  Mazowieckim, 

 technik fotografii i multimediów w technikum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku Mazowieckim, 

 technik reklamy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 

 

Z uwagi na zmiany nazw niektórych zawodów w klasyfikacji szkolnictwa branżowego konieczne było ponowne 

uzgodnienie niektórych zawodów tj.: 

 przetwórca mięsa w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w 

Mińsku Mazowieckim (wcześniejsza nazwa: wędliniarz), 

 technik usług kelnerskich w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 

(wcześniejsza nazwa: kelner). 

 

Niezmiennie od wielu lat  najbardziej popularnym kierunkiem kształcenia w technikum jest technik informatyk. 

Duża liczba uczniów kształci się również w zawodzie technik  logistyk, technik ekonomista oraz technik 

organizacji reklamy. Natomiast na poziomie branżowej szkoły I stopnia najbardziej popularnym zawodem 

wybieranym przez uczniów jest mechanik pojazdów samochodowych. Dalsze miejsca pod względem 

popularności zajmuje kucharz oraz fryzjer. Z kolei  najmniej  uczniów decyduje się na kontynuowanie nauki w 

takich zawodach jak: drukarz, ślusarz, piekarz, operator obrabiarek skrawających czy elektromechanik.   

 

 
  

 

 

technik informatyk; 14,45%

technik logistyk ; 
6,00%

technik ekonomista; 
5,92%

technik organizacji reklamy; 
5,71%

technik budownictwa; 5,51%
technik hotelarstwa; 5,39%

technik żywienia i usług 
gastronomicznych; 5,03%

pozostałe; 48,25%

Główne kierunki kształcenia w technikum w roku szkolnym 
2019/2020
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W dniu 29 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim odbyła się XVI 

Powiatowa Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, podczas której prezentowana była oferta na rok szkolny 

2019/2020. Wydarzenie to, jak zwykle, cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, która mogła poznać 

aktualną ofertę kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

wysokie wyniki w nauce. Na rok  szkolny 2018/2019 przyznano 14 Stypendiów Starosty w wysokości 300 zł 

miesięcznie, natomiast na rok szkolny 2019/2020 przyznano 11 stypendium w wysokości 350 zł miesięcznie. 

   

 

 

 

 

 

mechanik pojazdów samochodowych; 29%

kucharz; 18%

fryzjer; 12%

monter zabudowy i 
robót 

wykończeniowych w 
budownictwie; 10%

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 6%

stolarz; 6%

sprzedawca; 4%

cukiernik; 4%

elektromechanik 
pojazdow 

samochodowych; 3%

lakiernik ; 3%

pozostałe ; 5%

Główne zawody w branżowej szkole I stopnia  w roku szkolnym 2019/2020
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Zadaniem powiatu jest zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia uczniom niepełnosprawnym z terenu 

powiatu, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Starosta, na wniosek rodziców bądź 

opiekunów prawnych, wydaje skierowanie do odpowiedniej szkoły/placówki, uwzględniając rodzaj 

niepełnosprawności, a w przypadku wyboru przez rodzica miejsca nauki dziecka poza powiatem mińskim, 

kieruje również wniosek o przyjęcie dziecka do właściwych organów prowadzących. W 2019 r. wydano 65 

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

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

Skierowano także 16 wniosków do innych organów prowadzących w celu umożliwienia kształcenia uczniom poza 

terenem Powiatu Mińskiego. Starosta kieruje również dzieci i młodzież zagrożoną niedostosowaniem 

społecznym, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, do młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz, na 

mocy postanowień Sądu, do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. W 2019 r. wydano 30 skierowań 

do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 

 

Jednostkami oświatowymi kierują, powoływani na 5-letnie kadencje, dyrektorzy, którzy wyłaniani są w drodze 

konkursów. Z końcem roku szkolnego 2018/2019 po prawie 40 latach pracy, pełnienie funkcji dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie zakończyła Pani Janina Brzeszkiewicz. W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursów zorganizowanych w 2019 r. nowo wybranym dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych 

im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie od dnia 1 września 2019 r. został Pan Paweł Antosiewicz, 

dotychczasowy wicedyrektor Zespołu, natomiast funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 

Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim objęła na kolejną kadencję Pani Joanna Papińska. 
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Zadaniem powiatu jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, wynikającym z ustawy Karta 

Nauczyciela jest przeprowadzanie postepowań egzaminacyjnych w sprawie nadania stopnia awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. W 2019 r. Zarząd Powiatu Mińskiego powołał 15 komisji 

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

Przeprowadzono postępowania egzaminacyjne, w wyniku których 15 nauczycieli otrzymało akty nadania stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  

 

Nauczyciele zatrudnieni w powiatowych jednostkach oświatowych to w zdecydowanej większości nauczyciele 

o najwyższym stopniu awansu zawodowego, czyli nauczyciele dyplomowani. W stosunku do danych na 

poniższym wykresie, dla porównania, w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele dyplomowani stanowili 62% 

wszystkich nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Mińskiego, nauczyciele mianowani 

20%, kontraktowi 15%, a stażyści 2%.    

 

 

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

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

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W 2019 r. Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą 

Nr 92/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

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

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

do 75% kosztów, jednak nie więcej niż 1 500,00 zł. za semestr. Określono również specjalności, na które 

przyznawane jest dofinansowanie. Łącznie w 2019 r. na ten cel przeznaczono 239 469,00 zł. 

bez stopnia; 
0,6%

stażyści ; 
4,5%

kontraktowi; 12,7%

mianowani; 18,2%

dyplomowani; 64%

2019/2020
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Organ prowadzący szkołę, zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, co roku 

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 i wypłaca jednorazowy dodatek uzupełniający. Powiat Miński w 2019 r. osiągnął 

poziom średnich wynagrodzeń na wszystkich stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Kwota nadpłaty w 

stosunku do wydatków, jakie powinny być poniesione na wynagrodzenie, wyniosła łącznie ponad 2,8 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 2019 r. w jednostkach oświatowych m.in. przekazano do użytku Otwarte Strefy Aktywności w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku 

Mazowieckim oraz w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim. W Zespole Szkól 

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim zorganizowana została  pracownia  projektowania graficznego dla 

zawodu technik reklamy i zawodu plastyk – specjalizacja: projektowanie graficzne, wyposażona w 18 

komputerów i oprogramowanie graficzne. Na utworzenie pracowni Powiat Miński przeznaczył 67 000  złotych. 

Natomiast w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim została 

otwarta pracownia informatyczna składająca się z nowoczesnych jednostek komputerowych Apple iMac z 

tabletami graficznymi, z oprogramowaniem oraz urządzeniami peryferyjnymi. Pracownia ta powstała dzięki 

środkom finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Programu 

Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych oraz środkom Powiatu Mińskiego. Umowa na 

utworzenie pracowni w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim  

została podpisana w dniu 29 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Tego samego dnia 

została również podpisana umowa na przebudowę boisk sportowych na terenie Liceum 

Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. 
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W 2019 roku trzy szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim tj. liceum 

ogólnokształcące, technikum i liceum sztuk plastycznych zostały laureatami konkursu #OSEWyzwanie 

organizowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) i Ministerstwo Cyfryzacji przy 

współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Do konkursu zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, a komisja 

konkursowa zdecydowała o przyznaniu 764 nagród. W konkursie #OSEWyzwanie mogły wziąć udział szkoły 

z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Zadaniem uczestników było przesłanie pracy plastycznej                    

pt. „Smart Szkoła”, wykonanej w dowolnej technice na temat edukacji cyfrowej i inteligentnej szkoły 

przyszłości, wykorzystującej szybki i bezpieczny internet oraz nowe technologie w procesie edukacji 

i zarządzania placówką. Dodatkowo warunkiem udziału w konkursie było zgłoszenie szkoły do projektu OSE 

i programu mLegitymacja szkolna  Nagrodami w konkursie są  pracownie mobilne, każda składająca się 

z 16 laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do Internetu dla szkół.  Dzięki  

mobilnym pracowniom multimedialnym  szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą 

korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych. Nagrody będą przekazywane do szkół w bieżącym roku 

szkolnym 2019/2020. 

 

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 2019 r. uzyskano dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych w kwocie 60 000 zł. 

 

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 staże, kursy i szkolenia, a szkoły unowocześnić swoją bazę 
dydaktyczną. Poniżej w tabeli zaprezentowano zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych, 
realizowanych w 2019 r.  

 

Nazwa 
projektu 

Podmiot realizujący 
projekt 

Uzyskana kwota 
dofinansowania 

Wkład własny 
Powiatu 

Termin 
realizacji 

„Inwestycja 
w przyszłość” 

Zespół Szkół 
Agrotechnicznych  

w Mińsku Mazowieckim 
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  

w Mińsku Maz. 
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 

 

W jednostkach oświatowych Powiatu Mińskiego rozpocznie się realizacja projektu pn. „Zintegrowany rozwój 

szkolnictwa zawodowego”. Umowa na realizację tego projektu została podpisana w 2018 r. Projekt zakłada  

realizację 6 zadań: „Praktyki zawodowe lub staże zawodowe” dla 850 uczniów, „Szkolenia zawodowe dla 335 

uczniów”, „Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy”, „Opracowanie 

i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych” oraz „Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej” (dla 60 nauczycieli). Łączna wartość wsparcia 

jaką Powiat Miński otrzyma to 6 milionów 300 tysięcy złotych. Projekt realizowany będzie „branżami”. 

Jako pierwsze realizację projektu rozpoczną szkoły z branży budowlano-chemicznej tj. Technikum w Zespole 

Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Nr 1 

im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Ponadto przewidziana jest kwota na doposażenie pracowni, 

która wynosi po 85 000 zł na każdą szkołę. 
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Jednostki bardzo aktywnie i z sukcesem aplikują o dofinansowanie projektów w ramach programu Erasmus+, 

dzięki któremu realizowana jest wymiana zagraniczna uczniów i nauczycieli. Poniżej zaprezentowano 

zestawienie  projektów, które były realizowane w 2019 r.  

 

Lp Nazwa projektu Szkoła/ placówka 
składająca  

Okres 
realizacji 

Wartość projektu 

1. Wszystkie kolory kreatywności dla 
przyszłości uczniów 

Zespół Szkół Specjalnych 
im. J. Porazińskiej 
w Ignacowie 

01.09.2017-
01.09.2019 

86 290,00 euro 
(całkowita wartość)  

21 800,00 euro 
przyznane 

dofinansowanie 
dla szkoły  

2. Mobilność kluczem do kariery Zespół Szkół 
Agrotechnicznych/ 
Zespół Szkół Turystyczno-
Gastronomicznych  
w Mińsku Mazowieckim 

01.09.2018 -
31.12.2020 

150 000,00 euro 

3. Europa dla zawodowców, praktyki 
bez barier”  

Zespół Szkół Nr 1  
im. Kazimierza Wielkiego 
w Mińsku Mazowieckim 
 

01.09.2019-
31.12.2020 

112 448 euro 

 

W ramach ww. projektów w 2019 r. młodzież miała możliwość odbycia praktyk zawodowych w takich krajach 

jak Włochy, Portugalia, Irlandia czy też Grecja. 
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W wyniku złożonych przez jednostki oświatowe w 2019 r. wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 

Erasmus+, 1 wniosek uzyskał dofinansowanie, 4 zostały umieszczone na liście rezerwowej, a 1 odrzucony. 

Szkoły i placówki oświatowe podejmują wiele działań, mających na celu wsparcie kształcenia zawodowego 

w Powiecie Mińskim, czego efektem są  projekty, zawierane porozumienia oraz umowy z różnymi instytucjami, 

przedsiębiorcami jak i szkołami wyższymi.   

 

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Mińsku Mazowieckim zawarł 

porozumienie o współpracy dydaktycznej, 

organizacyjnej i patronackiej z Uczelnią 

Techniczno – Handlową im. Heleny 

Chodkowskiej w Warszawie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 

nawiązało współpracę z pracodawcami, 

podpisując porozumienia z firmami: 

biurem rachunkowym pani Małgorzaty 

Wodyńskiej, firmą Argo oraz 

Osicatransport. Celem zawartych 

porozumień jest współpraca w zakresie 

organizowania praktyk zawodowych 

dla uczniów kształcących się w zawodach 

technik reklamy, technik ekonomista              

oraz technik logistyk, możliwości 

organizowania wycieczek zawodowych,             

a także udział przedstawicieli 

pracodawców w prowadzeniu zajęć.  

 

W ramach organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, 

realizujących kształcenie zawodowe w 2019 r. Powiat Miński zawarł 23 porozumienia z innymi samorządami 

województwa mazowieckiego: Miastem Siedlce, Powiatem Węgrowskim, Powiatem Wołomińskim oraz Powiatem 

Żuromińskim na organizację zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

 

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

„Za życiem” w zakresie zapewnienia działania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 

na obszarze powiatu. Jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Powiecie Mińskim została 

wskazana Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku. Na realizację tego zdania Ministerstwo Edukacji 

Narodowej przekaże Powiatowi Mińskiemu w latach 2017-2021, dotację w łącznej wysokości 1 135 800 zł. 

W 2019 r. w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 249 600 zł, wykorzystano  190 793,76 zł, które 

przeznaczono na realizację 3 184 godzin terapeutycznych dla 90 dzieci.  

 

Wśród zadań realizowanych przez Powiat Miński dużą rolę odgrywają placówki oświatowe prowadzone przez 

podmioty inne, niż jednostki samorządu terytorialnego. Starosta Miński, zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, działających na 
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jego terenie oraz zgodnie z art. 88 ust. 4 wskazanej ustawy wydaje zezwolenia na założenie szkoły lub placówki 

publicznej, prowadzonej przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst.  Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. 

do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Mińskiego wpisanych było 

26 niepublicznych jednostek oświatowych oraz szkoła publiczna prowadzona przez inny podmiot niż jst.  

 

W 2019 roku wydano 14 zaświadczeń o wpisie do ewidencji, w tym 1 dla niepublicznej szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy, która rozpoczęła działalność z dniem 1 września 2019 roku. Ponadto  Starosta 

Miński wydał 2 decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, 2 decyzje o wykreśleniu z ewidencji oraz 1 decyzję o 

zmianie zezwolenia na prowadzenie szkoły publicznej.   

 

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, zarówno te, w których jest lub nie jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, placówki oraz poradnie psychologiczno  - pedagogiczne, które 

prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują z budżetu powiatu dotację na każdego 

ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko 

w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Mińskiego. Dodatkową dotację otrzymują licea 

ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo 

dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Szkoły publiczne, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację stanowiącą iloczyn kwoty 

przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Mińskiego oraz wskaźnika 

zwiększającego dla szkół danego typu. 

 

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Mińskiego przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkół 

i placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i kształcenia specjalnego. 

Podstawę prawną udzielania dotacji jednostkom oświatowym prowadzonym przez podmioty inne niż j.s.t. 

stanowią przepisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 17) oraz uchwała Nr XXVIII/340/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby 

prawne lub fizyczne i niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.,  poz. 4746 z późn. zm.). 

 

Do dnia otrzymania metryczki subwencji oświatowej Powiat Miński przekazywał dotację na jednego ucznia 

w wysokości obowiązującej w 2018 r., zaś po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej metryczki 

subwencji oświatowej na rok 2019 wysokość udzielonej dotacji w 2019 r. została zaktualizowana w oparciu o 

finansowy standard A, skorygowany wskaźnikiem Di dla Powiatu Mińskiego. W 2019 r. Powiat Miński przekazał 

dotację dla 17 niepublicznych jednostek oświatowych oraz 1 szkoły publicznej w łącznej wysokości 9 186 808,48 

zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiem złotych i czterdzieści osiem 

groszy). Poniższa  tabela zawiera informacje o przekazanych kwotach dotacji poszczególnym jednostkom. 

Szczegółowa informacja o wysokości środków przekazanych poszczególnym podmiotom znajduje się w dziale 

„8. Realizacja powiatowych strategii, planów i programów” w sprawozdaniu z realizacji „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 r.” 

 

 

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. 

W 2019 roku, zgodnie z planem kontroli pracownicy Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego 

w Mińsku Mazowieckim  przeprowadzili  2 kontrole w zakresie prawidłowość przekazywania danych o liczbie 

uczniów w informacjach miesięcznych, stanowiących podstawę obliczania wysokości dotacji udzielanej z budżetu 

Powiatu Mińskiego: w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Centrum Edukacyjne w Sulejówku oraz w Zespole 

Niepublicznych Specjalnych  Placówek Oświatowych „Możesz Więcej”, w skład której wchodzi szkoła 

podstawowa, gimnazjum i szkoła przysposabiająca do pracy. W obydwu przypadkach nie wydano zaleceń 

pokontrolnych. 
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7.2  PROMOCJA  

       I OCHRONA  

       ZDROWIA 
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Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku świadczył usługi 

z zakresu lecznictwa szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz badań diagnostycznych.  

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ  

LECZNICTWO SZPITALNE 

Liczba łóżek w oddziałach szpitalnych: 

do 30 kwietnia 2019 r. 
od 1 maja 2019 r. 

 
 

225 
194 

Liczba hospitalizacji 8 686 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 
(liczba porad) 

18 789 

Liczba porodów 958 

Liczba zgonów 522 

Liczba zabiegów operacyjnych: 
oddział chirurgii ogólnej 

oddział położniczo - ginekologiczny 

 
 

997 
718 

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA  

 

Liczba złożonych deklaracji: 

lekarz POZ 
pielęgniarka POZ 

położna POZ 

 

21 846 
21 722 
10 864 

 
Liczba udzielonych porad  

 

 
87 811 

 
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 
liczba udzielonych porad ambulatoryjnych 

liczba wyjazdów do zachorowań 
(obejmuje porady lekarskie i pielęgniarskie) 

 

 
 

18 417 
388 

Przychodnia Filia nr 1 w Wołominie 
w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.20219 r. 

(liczba udzielonych porad) 

 
5 482 

 

LECZENIE STOMATOLOGICZNE  
 

LICZBA UDZIELONYCH PORAD  

 
Poradnia stomatologiczna 

Mińsk Mazowiecki 
 

 
15 724 

 
GOZ Poświętne 

od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. 
 

 
378 

 

Gabinety szkolne (stomatologiczne): 

SP Stojadła 158 
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SP Janów 162 

SP Stara Niedziałka 146 

SP Nr 2 w Mińsku Mazowieckim 184 

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 

 

LP. NAZWA PORADNI LICZBA PORAD 

1. Poradnia diabetologiczna 2891 

2. Poradnia kardiologiczna 5971 

3. Poradnia reumatologiczna 4496 

4. Poradnia dermatologiczna 7561 

5. Poradnia gruźlicy i chorób płuc 3028 

6. Poradnia neurologiczna 2065 

7. Poradnia położniczo-ginekologiczna przychodnia 5178 

8. Poradnia neonatologiczna 1598 

9. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 9996 

10. Poradnia chirurgii ogólnej 18602 

11. Poradnia urologiczna 4585 

12. Poradnia laryngologiczna 3414 

13. Poradnia okulistyczna 4436 

14. Poradnia zdrowia psychicznego 4156 

15. Poradnia terapii uzależnień od alkoholu 1898 

16. Poradnia terapii uzależnień od substancji psych 252 

17. Poradnia endokrynologiczna 3713 

18. Poradnia położniczo-ginekologiczna szpital 5015 

Razem 88 855 

 

 

REHABILITACJA LECZNICZA 

Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych 
 

66 795 

 

 

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (kosztochłonne) 

LICZBA BADAŃ     

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia 980 

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia 400 

Badania tomografii komputerowej 2864 
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BADANIA DIAGNOSTYCZNE 

 

RTG 34839 

TK 12833 

USG 19934 

MAMMOGRAFIA 7 

RTG ZĘBA 314 

SPIROMETRIA 1374 

HOLTER 1204 

PRÓBY WYSIŁKOWE 571 

EKG 3480 

EEG 79 

EMG 835 

AUDIOMETRIA 1959 

LABORTORIUM 468735 

 

ZATRUDNIENIE W SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

Na dzień 31.12.2019 r. zatrudnienie wyniosło 663 osób, w tym 526 osób na umowę o pracę, 137 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 

Pracownicy zatrudnieni  

na umowę o pracę ogółem 529 446 83 532 

w tym: 

Lekarze 57 31 26 59 

Lekarze stomatolodzy 5 4 1 4 

Inni z wyższym 45 43 2 42 

Pielęgniarki i ratownicy medyczni 206 190 16 205 

Położne 39 39 0 35 

Technicy medyczni 41 40 1 47 

Pozostały personel medyczny 58 57 1 55 

Personel administracji, ekonomiczny i techniczny 43 32 11 49 

Pracownicy gospodarczy i obsługi oraz niższy 35 10 25 36 
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE BUDOWLANO – MONTAŻOWE ORAZ ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 ROKU 

I. Modernizacja Pracowni Mammograficznej oraz zakup cyfrowego aparatu mammograficznego 

– łączna wartość: 974.226 zł, w tym: modernizacja pracowni - 184 746 zł i zakup mammografu: 789 480 

zł, sfinansowanego w łącznej kwocie 691.641,07 zł z dotacji budżetu: Powiatu Mińskiego, Gminy Jakubów, 

Halinów, Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Latowicz, Stanisławów oraz Miasta Mińsk Mazowiecki.  

 

              
 

Pracownia Mammograficzna  

 

II. Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim 

w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną w zakresie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej – wartość zadania 3 649 185,22 zł 

 

Do Pracowni Endoskopii zakupiono Videogastroskop, Videokolonoskop, tor wizyjny, diatermię 

endoskopową oraz myjnię do endoskopów. Pracownia Diagnostyki Obrazowej doposażona została w nowej 

generacji aparat RTG oraz ucyfrowieniu poddano istniejący aparat. Poradnia Położniczo-Ginekologicznej 

wyposażona została w nowe aparaty KTG i USG.  
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Pracownia Endoskopii – nowe wyposażenie: videogastroskop, videokolonoskop 

 

 
 

Wyposażenie pracowni Diagnostyki Obrazowej – nowy aparat RTG 
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III. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim – wartość 

zadania 359 957,40 zł. 

 

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu 5 kardiometrów, defibrylatora, respiratora, aparatu USG, 

2 pomp infuzyjnych, 2 pulsoksymetrów oraz analizatora parametrów krytycznych. 

 

IV. Wyposażenie pomieszczeń modernizacji szpitala Powiatowego  

– wartość zadania 1 225 761,88 zł. 

W ramach realizacji zadania wykonano projekt zamienny budowlano-wykończeniowy modernizacji 

w zakresie pomieszczeń przygotowywania posiłków, poczekalni dla pacjentów SOR do istniejącej 

dokumentacji, utwardzono część terenu wokół Szpitala Powiatowego, wykonano przyłącze kanalizacji 

sanitarnej Budynku Pogotowia, dokonano modernizacji pomieszczeń Pracowni RTG i Mammografii oraz 

zrealizowano Modernizację Oddziału wewnętrznego – Remont zewnętrznej część budynku oddziału. 

Odnowiona została elewację wraz z ociepleniem. Dach budynku został ocieplony materiałem izolacyjnym 

oraz wykonane zostały remonty zadaszeń budynku. Zamontowano nowe rury spustowe, zaimpregnowano 

biobójczą substancją ściany budynku oraz nałożony został tynk mozaikowy. Stolarka okienna i drzwiowa 

uległa wymianie, a zewnętrzna część budynku została doświetlona. Remont został finansowany z budżetu 

Powiatu Mińskiego.  

V. Zakup sprzętu i aparatury medycznej – wartość zadania 25 000,00 zł 

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu lasera biostymulującego i aparatu do terapii 

ultradźwiękowej do Pracowni rehabilitacji i fizykoterapii. 

 

ZMODERNIZOWANE WYPOSAŻENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ 
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WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA  

I. Projekt „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu 

mińskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 

2014-2020. Realizatorem projektu jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim. Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością, 

zamieszkałych na terenie gmin powiatu mińskiego: Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn, Cegłów, Dębe Wielkie, 

Dobre, Jakubów, Latowicz, Mrozy, Siennica, Sulejówek i Stanisławów.  

Wartość całkowita projektu – 277 406, 25 zł  (dofinansowanie ze środków UE – 221 925,00zł, wkład 

budżetu Państwa 32 381,25 zł, wkład własny w projekcie 23 100,00 zł). 

 

II. Projekt „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI  

z terenu powiatu mińskiego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem 

lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa.  

Wartość całkowita projektu – 427 893, 75 zł (dofinansowanie ze środków UE – 342 315,00 zł, wkład 

budżetu Państwa 53 718,75 zł, wkład własny w projekcie 31 860,00 zł). 

 

III. Otwarcie Przychodni Filia nr 1 SPZOZ w Wołominie, która realizuje świadczenia z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej 

 

IV. Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi 

sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym, wywoływanym przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18, 

dedykowany dla dziewczynek urodzonych w 2006 roku zamieszkałych na terenie gminy  

i miasta Mińsk Mazowiecki finansowany ze środków Gminy Mińsk Mazowiecki oraz Miasta Mińsk 

Mazowiecki. 
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7.3   POMOC  

        SPOŁECZNA 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim oraz powiatowe jednostki pomocy społecznej 

wykonują zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, wspierania 

rodziny, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, systemu pieczy zastępczej 

 

Obszary działań powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim  

 

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

 

W roku 2019 zespół Specjalistycznej Poradni Rodzinnej składał się z 7 psychologów, jedna z tych osób ma 

dodatkowo wykształcenie pedagogiczne. Psychologowie udzielają wsparcia psychologicznego, korzystając z 

różnych szkół terapeutycznych, m.in. podejścia poznawczo-behawioralnego, psycho-dynamicznego, terapii 

skoncentrowanej na rozwiązaniach, terapii motywującej. Wykorzystywane formy i metody pracy odpowiadają 

na potrzeby klientów i są dostosowywane do ich możliwości. Na bieżąco uzupełniane były zasoby diagnostyczne 

w pojawiające się nowości z testów i pomocy terapeutycznych.  Oferta Poradni, również w tym roku,  

obejmowała psychoedukację, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, pomoc w kryzysie i towarzyszenie żałobie; 

realizowane w spotkaniach indywidualnych, małżeńskich/partnerskich, rodzinnych i grupowych. Czas 

oczekiwania na spotkanie wynosił – jak w ubiegłych latach- od kilku dni do około miesiąca, zależnie od 

możliwości czasowych osób zgłaszających się. W przypadkach wymagających niezwłocznej interwencji 

konsultacje odbywały się tego samego dnia lub w ciągu 1-2 dni od zgłoszenia. Poradnia była czynna od 

poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 19:00. 

Łączna liczba klientów, którzy skorzystali z opieki psychologicznej wyniosła w 2019 roku 633 osoby, w tym 224 

osoby z rodzin zastępczych, liczba porad 2901. Grupa osób korzystających z terapii rodzinnej lub 

małżeńskiej/partnerskiej liczyła 101 osób.  

Wiek osób korzystających z pomocy oscylował między 3-75 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 

30- 50 lat, w tym liczna grupa rodziców z rodzin naturalnych i zastępczych potrzebujących konsultacji 

wychowawczych w sprawach dzieci od  wieku niemowlęcego po okres adolescencji. Wśród osób korzystających 

z oferty Poradni, nadal przeważają kobiety, ale zgłaszają się również mężczyźni. Najwięcej osób zgłasza  

się samodzielnie, kierując się potrzebą zmian swojej sytuacji. Nieco mniej liczną grupę stanowili klienci 

kierowani przez pracowników socjalnych OPS (w tym Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 

ramach procedury Niebieskiej Karty) i PCPR, kuratorów i sąd, pedagogów szkolnych, policję, lekarzy rodzinnych 

i psychiatrów (może to wynikać z faktu zatrudniania w większej niż dotąd liczbie psychologów  w szkołach i 

OPS-ach).   Od lat kategorie problemów, z którymi zgłaszają się klienci są podobne: 

 trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich (w tym homoseksualnych) i rodzinnych,  

 problemy w radzeniu sobie z emocjami w codziennych sytuacjach życiowych w środowisku domowym i/lub 

zawodowym, a także sąsiedzkim, 

 kłopoty wychowawcze z dziećmi i młodzieżą, w tym objętymi w rodzinną pieczą zastępczą, 

 konflikty w sytuacjach okołorozwodowych, w tym udzielanie wsparcia dzieciom, 

 uzależnienia, współuzależnienia oraz  ograniczenia związane z dorastaniem w rodzinie dysfunkcyjnej, 

 sytuacje kryzysowe i trudnościach adaptacyjne towarzyszące zmianom w rodzinie, szkole/pracy, 

 przeżywanie straty i żałoby, próby samobójcze, 

 zaburzenia lękowe i depresyjne 

 utrata pracy lub długoterminowe bezrobocie oraz związane z tym ubóstwo i nieporadność życiowa, 

 sytuacja przewlekłej lub terminalnej choroby- swojej lub członka rodziny. 

 trudności emocjonalne i zaburzenia psychiczne oraz kryzysy emocjonalne spowodowane pogorszeniem lub 

zagrożeniem zdrowia własnego lub osób bliskich, 

 zachowania agresywne i przemoc domowa. 
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Większość klientów uczestniczyła w więcej niż jednym spotkaniu. Przeciętny czas prowadzenia spotkań z 

klientami wynosił ok. 4- 7 miesięcy. Osoby z bardziej skomplikowanymi problemami lub zaburzeniami korzystały 

ze  wsparcia długoterminowo przez cały rok. Nieliczne osoby korzystają z opieki psychologicznej nawet przez 

kilka lat (z przerwami).  

Spotkania o charakterze psycho-edukacyjnym- zwykle 2-4 spotkania, w czasie których klient uzyskuje pomoc 

w zaplanowaniu konkretnych zmian w swoim zachowaniu, co następnie podlega monitorowaniu czyli ocenie 

tego co się udało i a co trzeba jeszcze zmienić (zmiany pozytywne są wzmacniane). 

W 2019 r. kontynuowano prowadzenie zajęć warsztatowych dla opiekunów zastępczych; dla rodzin 

spokrewnionych oraz rodzin niezawodowych i zawodowych. Celem zajęć było wzmacnianie i rozwijanie 

kompetencji wychowawczych  tej grupy osób oraz wspieranie ich w opiece nad powierzonymi dziećmi, które 

mają swoje zranienia i wymagają szczególnej opieki i troski. Łącznie z tej formy zajęć skorzystało 87 osób. 

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

chętnych do uczestniczenia w szkoleniu programem PRIDE prowadzonym w PCPR w celu przygotowania do 

pełnienia opieki zastępczej oraz w badaniu i opiniowaniu kandydatów na opiekunów  zastępczych,  którzy 

ukończyli to szkolenie.  

Psychologowie poradni zajmowali się również 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.  

Jeden z psychologów jest trenerem Programu PRIDE, przygotowującego kandydatów do rodzinnej pieczy 

zastępczej. Trzech psychologów Poradni pełni rolę mediatora. 

Ośrodek Mediacji  

PCPR jest wpisany na listę instytucji uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego przy Sądzie 

Okręgowym w Siedlcach. Przeprowadzamy postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych, karnych i 

nieletnich zlecane sądownie oraz zgłaszane indywidualnie przez strony. W roku 2019 roku zespół składał się z 7 

mediatorów. Przeprowadzono 35 mediacje z wniosków indywidualnych osób zainteresowanych poszukiwaniem 

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

przeciętnie od 2-3 spotkań mediacyjnych. Mediacje prowadzone są w ramach wolontariatu. 

Czas oczekiwania na rozpoczęcie postępowania wynosił (w zależności od dyspozycyjności stron w 

proponowanych terminach) od tygodnia do miesiąca. 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Do Spraw Uzależnień 

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku, podczas pełnienia 

dyżurów specjaliści udzielili 1003 porad dotyczących aspektów psychologicznych, terapeutycznych,  

informacyjnych, edukacyjnych i natury prawnej. Wśród w/w specjalistów mamy: prawników, doradcę ds. 

rodziny, doradcę ds. osób niepełnosprawnych, policjanta, terapeutę ds. uzależnień, psychologów i pedagoga. 

 

Uwzględniając miejsce zamieszkania osób uzyskujących pomoc w punkcie należy stwierdzić, że byli to 

mieszkańcy całego powiatu mińskiego. Niektórzy ze zgłaszających się pragnęli zachować anonimowość i w ten 

sposób warunkowali udzielenie pomocy. Analizując szczegółowo ilość osób z terenu wybranych gmin 

stwierdzono, co następuje: 
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Liczba osób korzystających z porad Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego. 

Lp. Gmina 

I  

kwartał 

II kwartał III kwartał IV kwartał 
I-IV 

kwartały 

1. Cegłów 
8 18 10 4 40 

2. Dębe Wielkie 
15 10 11 4 40 

3. Dobre 
3 4 2 2 11 

4. Halinów 
4 2 5 2 13 

5. Jakubów 
7 10 3 0 20 

6. Kałuszyn 
4 0 4 7 15 

7. Latowicz 
4 9 6 1 20 

8. Mrozy 
7 4 7 5 23 

9. Siennica 
11 7 11 8 37 

10. Stanisławów 
17 6 7 8 38 

11. Sulejówek 
3 0 1 3 7 

12. Miasto Mińsk Mazowiecki 
16 22 12 11 61 

13. Gmina Mińsk Mazowiecki 
182 151 183 152 668 

14. Osoby Anonimowe 
4 2 4 0 10 

 RAZEM 
285 245 266 207 1003 

 

Doradca ds. rodziny jest członkiem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie. Uczestniczył w comiesięcznych posiedzeniach tego Zespołu oraz powoływanych w  przez Zespół 

grupach roboczych.   

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  są realizowane na podstawie 

przyjętego w dniu 20 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Powiatu Mińskiego Nr XVIII/224/16 „Powiatowego 

Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Mińskiego na lata 2017-2022”. Plan finansowy 

PFRON łącznie na rehabilitację społeczną i zawodową na 2019 rok wyniósł 2.201.149,00 zł. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wyłącznie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało w 2019 roku kwotę 

2.045.283,45 zł.  
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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 
63 82.028 zł 27 25.025 zł 90 107.053 zł 

Dzieci i młodzież do 24 r.ż. 

ucząca się i niepracująca 
42 59.115,50 zł 39 36.481,50 zł 81 95.597 zł 

Razem 105 141.143,50 zł 56 61.506,50 zł 171 202.650 zł 

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 Liczba osób Kwota 

Dorosłe osoby niepełnosprawne 1.021 76.605,12 zł 

Dzieci niepełnosprawne 537 26.850 zł 

Razem 1558 103.455,12 zł 

 

W zadaniu dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – udzielono 

dofinansowania do 26 imprez dla osób niepełnosprawnych: 

 Kampania Społeczna „Nasz Wspólny Świat” Powiatowe Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych i 

Światowego Dnia Zespołu Downa ;  

 X Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki – Ignaców 2019;  

 Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych Ignaców 2019;  

 XIV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”;   

  „Lato czeka!”– piknik integracyjny z okazji zakończenia roku terapeutycznego 2018/2019;  

 Impreza integracyjna „Śpiewać każdy może”;  

 Wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Kazimierza Dolnego;  

 VII Integracyjny Piknik z okazji Dnia Dziecka;  

 Wyjazd integracyjny do Ustronia Morskiego;   

 Impreza integracyjna Powitanie Lata „Hawajskie rytmy i smaki”; 

 „W Krainie Księcia Kraka”– wycieczka edukacyjno-integracyjna;   

 Integracyjny wyjazd wakacyjny „Okuninka 2019”;  

 Spotkanie integracyjne z okazji Jubileuszu 10-lecia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Mińsku Mazowieckim;  

 Impreza integracyjna „Magiczna Jesień w Kątach”;  

 Wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Krakowa;   

 Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Seniora, Osób Niepełnosprawnych, Osób Starszych;  

 XX Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe Ignaców 2019;  

 Spotkanie integracyjne „Dzień Białej Laski”;  

 Integracyjna Spartakiada „Możesz więcej”;  

 XII Integracyjny Koncert Mikołajkowy;  

 „Ho! Ho! Ho!– kubusiowe spotkanie mikołajkowe;   

 XIV Integracyjny Turniej Warcabowy;  
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 Spotkanie integracyjne „Wigilia 2019”, Stowarzyszenie „Krok Dalej”;  

 „Wigilijne spotkanie opłatkowe”, Stowarzyszenie „Możesz Więcej”;  

 „Kolacja Wigilijna” spotkanie integracyjno-kulturalne Polskiego Związku Niewidomych;  

 Spotkanie opłatkowe dla podopiecznych Stowarzyszenia „Dzieciom Radość”.  

 

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 w zł 

Liczba 

osób 
Kwota w zł 

Liczba 

osób 
Kwota w zł 

Dorosłe osoby 

niepełnosprawne 
14 17.993,40 249 375.053,63 263 393.047,03 

Dzieci niepełnosprawne 6 8.156,40 39 83.455,95  45 91.612,35  

Razem 20 26.149,80  288 458.509,58  308 484.659,38 

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

 

Bariery 

architektoniczne 

Bariery w 

komunikowaniu 

się 

Bariery 

techniczne 
Razem 

Liczba 

osób 
Kwota w zł  

Liczba 

osób 
Kwota w zł 

Liczba 

osób 
Kwota w zł 

Liczba 

osób 
Kwota w zł 

Dorosłe osoby  

niepełnosprawne 
8 98280,62  6 9667,99  13 55947,53 27 163896,14  

Dzieci 

niepełnosprawne 
- - 3 4854,40  - - 3 

 

4854,40  

 

Razem 8 98280,62  9 14522,39  13 55947,53  30 168750,54  

 

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

 

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 

 

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 
60.320 zł 60.320 zł 120.640 zł 

Zobowiązania dotyczące 

dofinansowania kosztów 

działania WTZ ze środków 

PFRON 

542.880 zł 542.880 zł 1.085.760 zł 

Razem środki finansowe 603.200 zł 603.200 zł 1.206.400 zł 
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Wśród zadań realizowanych ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są jeszcze zadania 

zlecane z art. 36 ustawy o rehabilitacji oraz dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-

przewodnika. W 2019 roku nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego. 
 

Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” 

Na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2012 roku Powiat Miński przystąpił do realizacji pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu 

jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Formy wsparcia realizowane w 2019 roku: 
 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:  

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana 

do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu); 

 Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 

tłumacza języka migowego); 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana 

do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu); 

 

2. Obszar B –likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:  

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk); 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania; 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

(adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,  

z dysfunkcją narządu wzroku); 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w 

komunikowaniu się za pomocą mowy); 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 

zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku 

życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:  

    Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka 

inwalidzkiego o napędzie ręcznym); 

     Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o 

napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 
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     Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem 

niepełnosprawności); 

     Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której 

zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do 

osób ze stopniem niepełnosprawności); 

     Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku 

życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą 

problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie 

przedmiotu dofinansowania); 

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

W 2019 roku łącznie na realizację wszystkich modułów i obszarów powiat otrzymał: 335849,00 zł w tym: 

 Moduł I –189 740,00 zł. 

 Moduł II – 125 616,00  zł. 

 koszty związane z obsługą programu, promocja i ewaluacją: 20 493,00 zł 

 

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku 

Moduł 

Obszar 

wsparcia i  

zadanie 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie 

Przyznana 

kwota  

dofinasowania 

Wypłacone 

dofinansowanie 

 

Moduł I 

A-1 2 2 20 000,00 zł. 10 000,00 zł. 

A-2 0 0 0,00 zł. 0,00 zł. 

A-3 0 0 0,00 zł. 0,00 zł. 

A-4 0 0 0,00 zł. 0,00 zł. 

B-1 5 5 40 818,00 zł. 32 297,00 zł. 

B-2 0 0 0,00 zł. 0,00 zł. 

B-3 2 2 7 937,00 zł. 7 937,00 zł. 

B-4 2 2 5 000,00 zł. 0,00 zł. 

B-5 0 0 0,00 zł. 0,00 zł. 

C-1 9 6 59 890,00 zł. 49 890,00 zł. 

C-2 4 4 11 810,00 zł. 3 500,00 zł. 

C-3 2 2 30 900,00 zł. 0,00 zł. 

C-4 0 0 0,00 zł. 0,00 zł. 

C-5 3 3 13 385,00 zł. 13 385,00 zł. 

D 0 0 0,00 zł. 0,00 zł. 

Moduł II 41 41 125 616,00 zł. 89 689,00 zł. 

Razem 70 67 315 356,00 zł. 206 6983,00 zł. 
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„Program wyrównywania różnić między regionami III” 

W 2019 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. 

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogły być objęte, w ramach:   

 obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 

 obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

 obszar D – likwidacja barier transportowych; 

 obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub 

integracji osób niepełnosprawnych; 

 obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej; 

 obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań 

ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

W ramach niniejszego programu Powiat Miński złożył do Oddziału Mazowieckiego PFRON wystąpienie o 

dofinansowanie do wniosków złożonych przez gminę Halinów o dofinansowanie projektów w ramach obszaru                   

B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w 

zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. 

 zakupu i montażu windy w budynku Domu Kultury w Halinowie, 

 zakupu i montażu windy w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. 

 

Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, wystąpienie w sprawie uczestnictwa w w/w programie w realizację 

obszaru B zostało zweryfikowane negatywnie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 

uwagi na fakt, że Dom Kultury nie działa w oparciu o przepisy Ustawy o Oświacie, wobec czego nie jest 

placówką oświatową. Negatywna opinia dotyczyła również projektu zamontowania windy w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, gdyż katalog działań prowadzonych przez ośrodek pomocy społecznej w Halinowie nie pozwala 

zakwalifikować ich do dofinansowania w ramach obszaru B ww. programu. 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Nr 34/2003 

Starosty Mińskiego z dnia 30 lipca 2003 roku. Kadencja Rady trwa 4 lata. Zarządzeniem Nr 32/15 Starosty 

Mińskiego z dnia 09 października 2019 roku został powołany nowy skład osobowy członków Rady czwartej 

kadencji.  W roku 2019 Rada obradowała na czterech posiedzeniach. Głównym celem spotkań Rady 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 terminie od 1 lipca 2019 roku do dnia 15 lipca 2019 roku z Powiatu Mińskiego 

w ramach programu wyjechało 43 dzieci na obóz harcerski w Lubiatowie, woj. pomorskie.  
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Domy Pomocy Społecznej 

 

Domy Pomocy Społecznej są jednostkami, których zadaniem jest zaspakajanie ich mieszkańcom niezbędnych 

potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, przy uwzględnieniu wolności, 

intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa. 

 

Są to jednostki, które zapewniają oprócz miejsca pobytu, wyżywienia i odzieży także usługi opiekuńcze, 

polegające na pielęgnacji i pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych oraz przy załatwianiu 

spraw osobistych. Domy prowadzą również inne usługi wspomagające, polegające między innymi na 

prowadzeniu terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności, zaspakajaniu potrzeb  religijnych i kulturalnych jej 

mieszkańców.  

 

Powiat miński posiada trzy, funkcjonujące domy pomocy społecznej. Wszystkie domy w powiecie posiadają 

wymagane standardy i zezwolenia na prowadzenie domu. Każdy z domów ma określony typ w zależności od 

schorzeń podopiecznych, i tak: 

 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 2019 roku): 

Lp. 
Nazwa i adres 

placówki 

Liczba  

miejsc 

w 

placówce 

Liczba osób 

korzystających  

z miejsc  

w 2019 r 

Liczba 

zgonów  

i rezygnacji 

Liczba osób 

przyjętych 

do DPS  

w 2019 r. 

Liczba  

 osób 

oczekujących 

 

1. 
DPS Św. Józefa  

w Mieni 

180 207 27 29 

 

6 

 

 

2. 

DPS „Jedlina”  

w Mieni 

108 110 5 3 1 

3. 

 

DPS  

w Kątach 

 

50 54 3 3 1 

RAZEM 338 371 35 35 8 

 

Wysokość dotacji celowej na realizację bieżących zadań powiatu w domach pomocy społecznej w 2019 r. 

wyniosła 3200,00 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w 2018 było to 2700,00 zł, a w 2017 - 2500,00 zł) 
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Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Mińskiego 

w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w latach  2017-2019: 

Lp. 
Nazwa placówki 2017 rok 2018 rok 2019 rok 

 

1. 
DPS św. Józefa w Mieni 

3 436,00 3 632,99 4131,08 

 

2. 

DPS „Jedlina” w Mieni 3 172,00 3 501,00 3 891,00 

 

3. 

DPS w Kątach 3 886,21 4 177,57 4 485,97 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem domów pomocy 

społecznej i sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne  i roczne sprawozdania dotyczące funkcjonowania 

domów pomocy społecznej.  Ponadto w 2019 r. w ramach swoich kompetencji PCPR załatwiało następujące 

sprawy: 

- 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 – 53; 

- ilość wystawionych decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 129; 

- 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. Zadanie to realizowane jest poprzez 

prowadzenie następujących form pracy z klientem: 

 pierwszy kontakt z klientem – w trakcie takiego spotkania wstępnie diagnozuje się problem, omawia 

możliwości działania w danym przypadku i udziela wsparcia, 

 porady i konsultacje psychologiczne – porady i konsultacje mogą być jednorazowe lub rozłożone na etapy, 

mogą dotyczyć problemów przemocy, rodzinnych, małżeńskich, wychowawczych, osobistych itp. 

 rozmowy wspierające - określenie problemu i poszukiwanie możliwych rozwiązań, kierowanie do placówek 

specjalistycznych, wypełnianie dokumentów, pisanie podań i wniosków, poszukiwanie ofert pracy, 

wykonywanie telefonów w sprawie pracy, 

 interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach – interwencja i pomoc psychologiczna osobom i rodzinom 

znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie, 

 hostel – bezpieczne schronienie w sytuacji, gdy bezpieczeństwo klientek i ich dzieci w domu rodzinnym 

jest zagrożone. 
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Wykorzystanie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej (stan na dzień 31 grudnia 2019 roku): 

Lp. Nazwa Liczba 

miejsc 

Liczba osób 

korzystających 

Liczba 

kobiet 

Liczba 

mężczyzn 

Liczba 

dzieci 

1. OIK - 52 43 9 0 

2. Hostel 7 17 6 1 10 

RAZEM 
7 69 49 10 10 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przeznaczony jest przede wszystkim dla 

ofiar przemocy w rodzinie. Osoby trafiające do Ośrodka to kobiety z dziećmi, które doświadczają realnego 

zagrożenia życia lub zdrowia. Inne powody, dla których osoby zgłaszają się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

to: problemy finansowe, problemy wychowawcze i małżeńskie, nadużywanie alkoholu przez osoby z rodziny, 

problemy w wyrażaniu złości, zaburzenia psychiczne, osobowości. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie 

sprawozdawczym udzielił pomocy 52 osobom. Do form pomocy udzielanej indywidualnie klientom w naszym 

Ośrodku zalicza się:  

 pierwszy kontakt - diagnoza wstępna problemu, omówienie możliwości działania  

w danym przypadku – 35 osób po raz pierwszy zgłosiły się do Ośrodka, 

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

sposoby rozwiązania), kierowanie na konsultacje psychologiczne, terapie indywidualną lub do innych 

Ośrodków, pomoc w pisaniu wniosków i wypełnianiu dokumentów, poszukanie pracy–  52 osób, 

 terapia indywidualna- konsultacje psychologiczne - poradnictwo, konsultacje rodzinne  

i par małżeńskich, terapia krótkoterminowa– 43 osoby, 

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

(6 kobiet, 1 mężczyzna i 10 dzieci); 

 bezpieczne schronienie /Hostel Ośrodka/-praca z mieszkańcami hostelu- 17 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Programem Skrzydła zostało objętych troje 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. 

 

Wirtualna Choinka akcją objęte zostały dwie rodziny. Akcja Wirtualna Choinka skierowana jest do rodzin, 

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.  

 

Przez cały rok 2019 sukcesywnie na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej była wydawana używana odzież, 

która była oddawana do Ośrodka przez osoby prywatne. Wydawane również były środki czystości i środki 

higieniczne. Z pomocy tej korzystały również klientki, które przebywały w Hostelu OIK.  

 

Kierownik placówki, jako przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 

brał udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Mińsku Mazowieckim i grupach roboczych. W 

ramach pracy Ośrodka dwukrotnie została wszczęta procedura Niebieska Karta. 

 

Ośrodki Wsparcia Dziennego  

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. Zajęcia prowadzone w Ośrodku mają na celu pomoc w: 

 wykształceniu umiejętności radzenia sobie z doświadczeniem choroby psychicznej; 

 zapewnieniu możliwości dzielenia się własnymi przeżyciami z innymi osobami  

z doświadczeniem choroby psychicznej; 
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 rozwijaniu pewności poczucia siebie i poczucia własnych możliwości w kontaktach  

z ludźmi; 

 poszukiwaniu rozwiązań dla przeżywanych trudności; 

 zwiększeniu własnej aktywności i rozwoju zainteresowań; 

 rozwijaniu umiejętności społecznych; 

 rozwijaniu bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. 

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. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowych domów 

samopomocy i sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania dotyczące funkcjonowania 

środowiskowych domów samopomocy. Ponadto w 2019 r. w ramach kompetencji PCPR wykonano: 

 rozpatrywanie wniosków o skierowanie do środowiskowych domów samopomocy – 108; 

 rozpatrywanie wniosków o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia – 4; 

 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 wydanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora PCPR. Odpłatność za pobyt w ośrodku zależy 

od spełniania kryteriów dochodowych stosowanych w pomocy społecznej. W 2019 r. z usług Ośrodka korzystały 

34 osoby. Stan na dzień 31 grudnia 2019 rok – 28 osób. W 2019 r. Ośrodek nie korzystał z dofinansowania z 

rezerwy celowej budżetu państwa na uczestników z programu „Za życiem”. W sierpniu tego roku ośrodek 

zorganizował obóz terapeutyczny dla uczestników ŚDS. 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy  

 

Ośrodek przeznaczony dla 42 dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym prowadzony przez Powiat Miński. 

Jego siedziba mieści się przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43 w Mińsku Mazowieckim. Do Ośrodka kierowane są 

osoby na podstawie decyzji administracyjnej. Odpłatność za usługi świadczone przez ośrodek ustalana jest w 

oparciu o kryterium dochodowe zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2018r. poz. 1508 ze zm.). Z usług Ośrodka w 2019 r.  korzystało 44 uczestników. Stan na dzień 31 grudnia 

2019 r. to 43 uczestników. 

 

Za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w 2019 r. otrzymał 

kwotę 61 425,00 zł ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa w 2019 r. na uczestników z programu „Za 

życiem” (art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej), która została przeznaczona na usługi logopedyczne i 

fizjoterapeutyczne (grupowe i indywidualne), szkolenia pracowników oraz 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 spotkania 

integracyjnego z okazji jubileuszu 10 – lecia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku 

Mazowieckim w terminie 05.06.2019 r. w kwocie 10 000 zł. 
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W ramach umowy zawartej pomiędzy PFRON a Powiatem Mińskim na realizację projektu w zakresie programu 

„Wyrównywanie różnic między regionami III” w obszarze D pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 80 

000 zł na zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na w/w 

cel uzyskane zostało dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 70 000 zł. (z czego 

wydatkowano 64 758,70 zł.). 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ze spektrum autyzmu 

lub niepełnosprawnościami sprzężonymi 

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

niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzony jest przez CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej na zlecenie 

powiatu, a jego siedzibą jest budynek przy ul. Licealnej 3 w Mrozach. Do Ośrodka kierowane są osoby na 

podstawie decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Starosty przez Dyrektora PCPR. Odpłatność za 

pobyt w ośrodku zależy od spełniania kryteriów dochodowych stosowanych w pomocy społecznej.  

W 2019 r. z usług Ośrodka korzystało 18 osób. Stan na dzień 31 grudnia 2019 rok – 18 osób. Ośrodek w roku 

2019 otrzymał 10 000,00 zł., są to dodatkowe środki finansowe w rozdziale 85203 przeznaczone na osiągnięcie 

standardów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy. Przyznana kwota została przeznaczona na zakup sprzętu do pracowni 

fizjoterapii tj. zakupiono rower stacjonarny (rehabilitacyjny), dwa rowery trójkołowe oraz rower dwukołowy. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach działa w oparciu o art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z poź. zm.) z tego tytułu w 2019 r. otrzymał zwiększoną 

dotację o kwotę 79 275,00 zł. 

Realizacja Programów Konkursowych 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 2019 roku realizowano: 

  Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. Cele założone w programie: 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. W 2019 roku 

objętych programem zostało 10 osób. 

 Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2019 roku 

objętych programem zostało 6 osób. 

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

Rodzinnej Pieczy Zastępczej”; 

 Projekt „Postaw na siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3.4 

Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. Cel główny projektu to aktywizacja społeczno-

zawodowa 48 wychowanków pieczy zastępczej a jego cele szczegółowe to: podniesienie kompetencji 

społecznych przez uczestników projektu, podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego, 

zwiększenie integracji uczestników z otoczeniem poprzez uczestnictwo w życiu społecznym, nawiązanie 

nowych znajomości, zwiększenie potencjału zawodowego poprzez nabycie kwalifikacji lub kompetencji, 

podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu. W 2019 roku w projekcie brało udział 16 osób. 
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Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku 

wpłynęło ogółem 2225 wniosków, z tego 1825 wniosków od osób powyżej 16 roku życia, w celu: 

Osoby powyżej 16 roku życia.   

 

Lp. 

 

Cel złożenia wniosku 

 

Liczba 

1. 
Odpowiednie zatrudnienie 

426 

2. Szkolenie 9 

3. Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 25 

4. Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 234 

5. 
Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji / 

korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 
381 

6. Zasiłek pielęgnacyjny 195 

7. Korzystanie z karty parkingowej 350 

8. 

Inne(ulgi telekomunikacyjne, ulgi w podatku dochodowym, ulgi PKP i 

PKS, prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,  i inne) 

205 

9. RAZEM 1825 

 

- 400 wniosków od osób do 16 roku życia w celu zaliczenia ich do osób niepełnosprawnych, 

z tego dotyczących: 

Osoby przed 16 rokiem życia.                                                                               

Lp. 
Cel złożenia wniosku Liczba 

1. 
Zasiłek pielęgnacyjny 

374 

2. Zasiłek stały 12 

3. 
Inne (przedłużenie urlopu wychowawczego, karta parkingowa, 

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, rehabilitacja) 
14 

 RAZEM 
400 

 

W 2019 roku Powiatowy Zespół wydał osobom powyżej 16 roku życia 1659 orzeczeń  

o stopniu niepełnosprawności, z tego: 

- 47 to orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  

- 93 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 

- 1519 decyzji pozytywnych czyli orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności. 
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Liczba wydanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności - osoby powyżej 16 roku życia.  

 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WIEK PŁEĆ 

znaczny umiarkowany lekki Razem 16-25 26-40 41-60 61 i więcej K M 

496 586 437 1519 135 175 504 705 737 782 

 

W 2019 roku Powiatowy Zespół osobom do 16 roku życia wydał ogółem 387 orzeczeń, z tego: 

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

- 40 negatywne - orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 

- 0 orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności. 

 

Liczba wydanych orzeczeń wg wieku i płci - osoby przed 16 rokiem życia. 

RAZEM 

liczba orzeczeń 

WIEK 
PŁEĆ 

0 – 3 lat 4 – 7 lat 8 –16 lat K M 

347 80 108 159 119 228 

 

Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim w roku 2019 przyjął 196 odwołań od wydanych orzeczeń, z czego 

194 odwołań zostało przesłanych do rozpatrzenia przez II-gą instancję czyli Wojewódzki Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, z których Wojewódzki Zespół: 

 104 orzeczeń utrzymał w mocy,  

 43 orzeczeń uchylił w całość lub części,  

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

Wojewódzkim Zespole w Warszawie), 

 1 odwołanie Wojewódzki Zespół przesłał do ponownego rozpatrzenia, 

 1 odwołanie Wojewódzki Zespół odmówił przywrócenia terminu do odwołania, 

 34 odwołań oczekuje na rozpatrzenie przez Zespół w Warszawie. 

 

W ramach samokontroli 2 odwołania zostały rozpatrzone przez Powiatowy Zespół  

w Mińsku Mazowieckim.  

 

Do końca 2019 roku Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim wydał osobom niepełnosprawnym 1001 

legitymacji uprawniających do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (w tym 

ulgowych przejazdów PKS, PKP i ulg w komunikacji miejskiej na terenie Warszawy), w tym 198 legitymacji dla 

osób przed 16 rokiem życia i 803 legitymacje osobom po 16 roku życia.  

 

W 2019 roku Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku 

Mazowieckim wydał ogółem 443 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, w tym 5 dla placówek. 

 

Organizator Pieczy Zastępczej 

Instytucjonalna piecza zastępcza 

Na terenie Powiatu Mińskiego, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w 2019 roku, 

funkcjonowały dwie całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniające opiekę dzieciom całkowicie 

lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.  W 2019 roku zakończono budowę nowego Domu Dziecka w 

Mińsku Mazowieckim, uruchomionego w marcu 2020 r. Placówka została wyposażona w podstawowe meble i 

sprzęt RTV i AGD. 
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Dom Dziecka w Falbogach 

 

Jest to całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, prowadzona przez Powiat Miński. 

Liczba miejsc – 30 Placówka została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa 

mazowieckiego. Średni miesięczny koszt  utrzymania w placówce w roku 2019 wynosił 4 246,54 zł (Zarządzenie 

Nr 11/19 Starosty Mińskiego z dnia 10 lutego 2019 roku).  

W okresie sprawozdawczym Dom Dziecka w Falbogach zapewniał całodobową opiekę  37 dzieciom. Stan 

osobowy na dzień 31 grudnia 2019 roku  – 29 dzieci. 

Dom Dziecka im. Matki  Weroniki w Siennicy 

 

Jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Zgromadzenie 

Sióstr Kapucynek NSJ na zlecenie Powiatu Mińskiego.  Liczba miejsc – 14. Placówka wpisana do rejestru 

placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa mazowieckiego. Na podstawie Decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 4/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku zgromadzenie uzyskało zgodę na prowadzenie placówki 

na czas nieokreślony.  W roku 2019 średni miesięczny koszt utrzymania w Placówce ustalony na podstawie  

Zarządzenia Nr 12/19 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2019 roku  wynosił 3019,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym  Dom Dziecka zapewniał całodobową opiekę  12 dzieci. Stan osobowy na dzień 31 grudnia 

2019 roku - 12 dzieci. 

 

 

Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych 

 

W 2019 roku, na podstawie orzeczeń sądowych wszczęto postępowanie o umieszczenie dzieci  w całodobowych 

placówkach opiekuńczo -wychowawczych.  Do placówek w 2019 roku skierowano 14 dzieci w tym:  

 8 dzieci do  Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy (względem jednego dziecka zostało zmienione 

postanowienie Sądu, na mocy którego zostało przeniesione do rodziny zastępczej; względem jednego 

dziecka miało miejsce zrzeczenie władzy rodzicielskiej oraz zgłoszenie do adopcji) 

 3 dzieci do Domu Dziecka w Falbogach (w tym jedno dziecko zostało przeniesione z innej placówki 

opiekuńczo- wychowawczej poza powiatem)  

 2 dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu z powodu braku 

wolnych miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu mińskiego 

 1 dziecko zostało umieszczone w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym na terenie innego powiatu. 

  

Porozumienia 

Powiat Miński, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce, zawarł 

porozumienia zobowiązujące do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach na terenie innych 

powiatów. 

Dzieci z terenu Powiatu Mińskiego przebywające w 2019 roku  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 

terenie innych powiatów. 

Wyszczególnienie 
Liczba dzieci przebywających 

w placówkach w  2019 r. 

Liczba dzieci 

Stan na dzień 

 31.12.2019 r. 

Miasto Szczecin 
1 1 

Powiat Przasnyski 1 1 

Powiat Wołomin 3 3 

Powiat Garwoliński 1 1 

Powiat Lipski 1 1 
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Powiat Siedlce 1 0 

Województwo Mazowieckie  1 1 

RAZEM 9 8 

 

W 2019 roku realizowano również porozumienia zobowiązujące inne powiaty z tytułu odpłatności za pobyt dzieci 

w placówkach na terenie Powiatu Mińskiego. 

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

Mińskiego.  

Wyszczególnienie - Powiaty 

Dom Dziecka w Falbogach Dom Dziecka w Siennicy 

Liczba dzieci  

w 2019 roku 

Stan na dzień 

31.12.2019 

Liczba dzieci  

w 2019 roku 

Stan na dzień 

31.12.2019     

Powiat Garwoliński   1 1 

Powiat Płocki 1 0   

Powiat Płoński 3 1   

Powiat Żyrardowski 2 2   

Razem 6 3 1 1 

 

Pomoc w usamodzielnieniu. 

W 2019 roku realizowano pomoc pieniężną dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na: 

 usamodzielnienie – 3 wychowanków, w tym: 2 wychowanków Domu Dziecka i 1 wychowanek 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

 kontynuowanie nauki, w tym: 9 wychowanków Domu Dziecka, 3 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków 

Wychowawczych i 1 wychowanka Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 

 zagospodarowanie - 3 wychowanków, w tym: 2 wychowanków Domu Dziecka i 1 wychowanka 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

Względem 1 wychowanka podjęto pracę socjalną w formie wsparcia i pomocy mającej na celu integrację ze 

środowiskiem i przystosowaniem się do życia po opuszczeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej.  

 

Największą przeszkodą w życiowym usamodzielnieniu i  integracji ze środowiskiem osób opuszczających 

placówki opiekuńczo-wychowawcze jest brak mieszkania.  

 

Rodzinna Piecza Zastępcza 

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

opieki rodzicielskiej. Jest to przejściowa - okresowa forma opieki nad dzieckiem. 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. Formy rodzinnej pieczy zastępczej to rodzina 

zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa) oraz rodzinny dom dziecka.  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim realizując zadania, jako organizator rodzinnej 

pieczy zastępczej objęło w roku 2019 opieką 144 rodziny zastępcze.  
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Liczba rodzin zastępczych Powiatu Mińskiego funkcjonujących w 2019 r. 

Rodziny zastępcze Liczba rodzin  

Rodziny 

powstałe  

w 2019 r. 

Rodziny, które zakończyły 

pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej w roku 2019 r. 

Spokrewnione 86 13 16 

Niezawodowe 55 8 10 

Zawodowa – Pogotowie Rodzinne 1 0 1 

Zawodowa -Specjalistyczna 0 0 1 

Zawodowa 2 1 0 

Razem: 144 22 28 

 

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

zastępczych w roku 2019 przebywało 201 dzieci, a w rodzinach zastępczych spokrewnionych 110 dzieci, co 

stanowi 54,7 % ogółu umieszczonych dzieciw rodzinnej pieczy zastępczej. Osoby, które osiągają pełnoletniość 

nadal mają możliwość pozostawania w rodzinie zastępczej, jeżeli kontynuują naukę. W większości pozostają pod 

opieką rodziny zastępczej dalej kształcąc się i zdobywając wiedzę i potrzebne umiejętności które są znaczące 

w odnalezieniu się w przyszłości na rynku pracy.  

 

Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Mińskiego w roku 2019 

Rodziny zastępcze 
Liczba 

dzieci  

Dzieci umieszczone  

w rodzinnej pieczy 

zastępczej w 2019 r. 

Dzieci, które opuściły 

rodzinną pieczę 

zastępczą  

w 2019 r. 

Spokrewnione 110 19 19 

Niezawodowe 80 11 17 

Zawodowa - Pogotowie rodzinne 1 0 1 

Zawodowa -Specjalistyczna 0 0 0 

Zawodowa 10 7 3 

Razem: 201 37 40 

 

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

rodziny dziecka pozbawionego właściwej opieki ze strony rodziców biologicznych.  

 

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

terenie powiatu mińskiego od 01 grudnia 2018 roku za zgodą Zarządu Powiatu Mińskiego oraz pozytywną opinią 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przekształciła się w Rodzinny Dom Dziecka „Atena”.  

Rodzinny Dom Dziecka funkcjonuje w oparciu o umowę z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej o 

świadczenie usług. Osobie prowadzącej dom przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Umowa została 

zawarta na 5 lat, a prowadzący rodzinny dom dziecka, może liczyć na finansowe wsparcie powiatu na pokrycie 

kosztów utrzymania i eksploatacji domu. 

 

Liczba dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w roku 2019r. 

Forma rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci  

przebywających 

w 2019 roku 

 

Stan na 31.12.2019r. 

Dzieci, które zostały 

umieszczone w 

rodzinnym domu 

dziecka od 

01.12.2019r. 

Rodzinny Dom Dziecka 11 8 7 
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Osoby starające się o kwalifikację na tę formę opieki zastępczej, powinny odbyć stosowne szkolenia. Drugim 

warunkiem koniecznym do spełnienia jest posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, które pozwolą 

na przyjęcie czworga do ośmiorga dzieci, a w przypadku rodzeństw liczba ta może być większa. Kolejnym 

wymogiem formalnym jest posiadanie przez osobę, która zostanie mianowana dyrektorem Rodzinnego Domu 

Dziecka, co najmniej średniego wykształcenia. Wiąże się to z koniecznością prowadzenia dokumentacji i 

tworzenia indywidualnych planów pracy z dziećmi. W tym zakresie dyrektor podlega kontroli ze strony 

Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Urzędu Wojewódzkiego.  

 

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje do momentu ustania przyczyny umieszczenia w pieczy 

zastępczej, na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletniości lub do ukończenia 25 roku życia, jeżeli osoba, 

która osiągnęła pełnoletność przebywając w rodzinie zastępczej kontynuuje naukę i nadal chce pozostać w 

rodzinie zastępczej, na co rodzina zastępcza wyraża zgodę. Cyklicznie także w roku 2019 prowadzony był nabór 

kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim prowadziło kampanię informacyjną mającą na celu 

promowanie rodzinnej pieczy zastępczej oraz nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej poprzez 

dystrybucję ulotek, zamieszczanie informacji na stronie internetowej Centrum. W roku 2019 zostało 

przeprowadzone szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Uczestniczyło 11 osób. 

Kandydaci uczestniczący w szkoleniu zostali zakwalifikowani do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

niezawodowej. Trzem parom małżeńskim zostały powierzone pod opiekę dzieci. Jedna para obecnie nie jest w 

gotowości do przyjęcia dzieci. Dwie pary małżeńskie nie weszły w proces kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej. Jedna osoba uczestniczyła w szkoleniu i zdecydowała się pełnić funkcję rodziny pomocowej. W 

2019r. cyklicznie zgłaszali się kolejni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy są w trakcie 

rekrutacji na szkolenie. Rozpoczęcie kolejnego szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych planowane 

jest w I kwartale 2020r. 

 

W drugiej połowie roku 2019 we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego realizowany był projekt „Specjalistyczne wsparcie niezawodowych i zawodowych rodzin 

zastępczych z terenu Powiatu Mińsk Mazowiecki” dofinansowywanego przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego. Projekt realizowany był od września 2019 roku do listopada 2019 roku w siedzibie naszego 

Centrum. W ramach projektu zaproszeni zostali opiekunowie zastępczy i dzieci będące pod ich pieczą. Rodziny 

skorzystały z bezpłatnych:  

 konsultacji psychologicznych; 

 konsultacji pedagogicznych;  

 warsztatach zaspokajania potrzeb emocjonalnych u dzieci; 

 grupach wsparcia dla rodzin; 

 grupach wsparcia dla rodzin.  

Projekt rozpoczął się czterodniowym wyjazdem integracyjnym do Zakopanego. Program realizowany był przez 

doświadczonych psychologów, pedagogów, terapeutów i trenerów. Umożliwione zostało rodzinom zastępczym 

uzyskanie w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze pomocy, wsparcia i informacji przydatnych w wychowaniu i w 

opiece nad dziećmi, w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, w radzeniu sobie z własnymi emocjami.  

 

Proces usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. 

Liczba przyznanych dofinansowań na usamodzielnienie w roku 2019r. 

Rodzaj dofinansowania Liczba osób, którym przyznano świadczenie 

Kontynuowanie nauki 23 

Usamodzielnienie 7 

Zagospodarowanie 6 
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Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz 

posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności: zakres 

współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia, sposób uzyskania przez osobę 

usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia. Pełnoletni wychowankowie rodzin 

zastępczych zostali objęci pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem 

przez pracę socjalną, pomocą na kontynuowanie nauki oraz wsparciem na  zagospodarowanie i 

usamodzielnienie. 

 

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zatrudniało sześciu koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, obejmujących swoim działaniem teren powiatu mińskiego. Zapisy ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określają szereg zadań należących do koordynatora 

i ukierunkowane są na udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom zastępczym, które borykają się z trudnościami. 

Udzielana pomoc uzależniona jest od potrzeb konkretnej rodziny, oraz ustalana w porozumieniu i współpracy z 

rodziną. Opieką koordynatorów w roku 2019 zostało objętych 145 rodziny zastępczych, sprawujące opiekę nad 

212 dziećmi, wśród których były rodziny zastępcze niezawodowe, spokrewnione, jedna rodzina zawodowa o 

charakterze pogotowia rodzinnego, dwie rodziny zawodowe i Rodzinny Dom Dziecka. 

 

Liczba rodzin objętych pracą koordynatorów (stan na 31.12.2019r.) 

Koordynatorzy 

pieczy 

zastępczej 

Liczba rodzin 

spokrewnionych 

Liczba rodzin 

niezawodowych 

Liczba rodzin 

zawodowych 

Liczba 

rodzinnych 

domów 

dziecka 

Liczba dzieci 

umieszczonych  

w rodzinnej pieczy 

zastępczej 

Koordynator 1 10 9 2 0 34 

Koordynator 2  8 9 0 1 30 

Koordynator 3 16 3 0 0 25 

Koordynator 4 10 10 0 0 22 

Koordynator 5 13 8 0 0 26 

Koordynator 6 13 6 0 0 32 

Razem 70 45 2 1 169 

 

Pełnoletni wychowankowie wraz z opiekunem w procesie usamodzielnienia i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej opracowywali indywidualny program usamodzielnienia, który realizują. Małoletni, którzy zgodnie z 

ustawą ukończyli 17 lat współpracowali w wyznaczeniu opiekuna w procesie usamodzielnienia. 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili wgląd w sytuacje dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych poprzez comiesięczne spotkania w środowiskach rodzin zastępczych dokonując aktualizacji sytuacji 

rodziny zastępczej oraz aktualizacji sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Przeprowadzane wizyty 

oraz dokonywane aktualizacje mają na celu między innymi monitoring czy rodzice zastępczy prawidłowo 

wywiązują się z zaspokajania podstawowych potrzeb dzieci w 4 sferach funkcjonowania dziecka, tj.: 

 społecznej, tj. pomoc w przezwyciężaniu lęku społecznego, rozwój funkcji społecznych, kształtowanie 

zachowań wg zasad i reguł życia społecznego, stymulowanie do działania dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej w poszanowaniu norm współżycia społecznego. 
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 poznawczej, tj. niwelowanie występujących braków edukacyjnych, współpraca  

z instytucjami oferującymi pomoc i wsparcie w pracy z dziećmi, ćwiczenie, rozwijanie  

i doskonalenie funkcji poznawczych, percepcji, koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

 emocjonalnej, tj. stymulowanie do mówienia o swoich stanach emocjonalnych, kształtowanie adekwatnych 

reakcji emocjonalnych na określone zdarzenia, rozwijanie i umacnianie wiary we własne siły i możliwości, 

świadomość swoich mocnych stron, rozwijanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i samoakceptacji.  

 fizycznej, tj. zapewnienie dostępu do pomocy specjalistycznej adekwatnie do potrzeb indywidualnych 

dzieci, rozwijanie umiejętności w zakresie dbałości o higienę osobistą, podnoszenie odpowiedzialności za 

czystość w najbliższym otoczeniu, poprawa zaradności osobistej i samodzielności. 

 

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dbają o nawiązanie i utrzymanie jak najlepszej współpracy z innymi 

służbami. Pozytywna współpraca z ops-ami, asystentami rodziny, sądem, kuratorami, szkołami, psychologami i 

pedagogami szkolnymi, ośrodkiem adopcyjnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin 

i dzieci przyczyniła się do wypracowania wielu dobrych standardów zwiększających efektywność w realizacji 

podejmowanych wyzwań. W 2019 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.  

EFEKTY PRACY ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2019 ROKU: 

 zgodnie z wykazem potrzeb w 2019 roku powstała nowa zawodowa rodzina zastępcza, 

 w zakresie pieczy zastępczej pozyskaliśmy środki finansowe i realizowaliśmy Resortowy Program 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej”, 

 zrealizowano szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze PRIDE, 

 został zbudowany Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim, 

 pozyskano środki od Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie Domu Dziecka  

w Mińsku Mazowieckim. 

 

REALIZACJA POTRZEB Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2019: 

 pozyskano środki na realizację trzyletniego projektu „Postaw na siebie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, 

 zrealizowano kolejną edycję „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie”. Program był sfinansowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 

 zrealizowano kolejną edycję „Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie”. Program był sfinansowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 
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Poziom i struktura bezrobocia na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Na koniec grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2410 bezrobotnych 

(w tym 1269 kobiet) oraz 20 osób ze statusem poszukujących pracy (w tym 7 kobiet). Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w powiecie mińskim na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 4,9% (w kraju było to 5,2%, 

a w województwie mazowieckim 4,4%). W grudniu 2018 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu była o 0,3 

punktu proc. wyższa i wynosiła 5,2%. 

  

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie mazowieckim i powiecie mińskim w 2018 i 2019 roku 

(Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych). 

Miesiąc 
Polska Woj. mazowieckie Powiat miński 

2018 rok 2019 rok 2018 rok 2019 rok 2018 rok 2019 rok 

Styczeń 6,8% 6,1% 5,7% 5,1% 5,7% 5,4% 

Luty 6,8% 6,1% 5,7% 5,0% 6,0% 5,4% 

Marzec 6,6% 5,9% 5,5% 4,9% 5,8% 5,3% 

Kwiecień 6,3% 5,6% 5,3% 4,7% 5,7% 5,2% 

Maj 6,1% 5,4% 5,2% 4,6% 5,5% 5,0% 

Czerwiec 5,8% 5,3% 5,0% 4,5% 5,2% 4,9% 

Lipiec 5,8% 5,2% 5,0% 4,5% 5,3% 4,9% 

Sierpień 5,8% 5,2% 5,0% 4,5% 5,4% 5,0% 

Wrzesień 5,7% 5,1% 4,9% 4,4% 5,3% 4,9% 

Październik 5,7% 5,0% 4,8% 4,3% 5,2% 4,7% 

Listopad 5,7% 5,1% 4,8% 4,3% 5,3% 4,7% 

Grudzień 5,8% 5,2% 4,9% 4,4% 5,2% 4,9% 
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Bezrobotni według gmin na koniec 2018 i 2019 roku. 

Gmina 

Liczba bezrobotnych 

Grudzień 

2018 r. 

Grudzień 

2019 r. 
z ogółem na koniec grudnia 2019 r. 

razem razem kobiety 

do 30 

roku 

życia 

powyżej 

50 roku 

życia 

długotrwale 

bezrobotni 

z prawem 

do zasiłku 

Mińsk Maz. (miejska) 772 748  411 147 242 375 122 

Cegłów 101 104  47 27 27 55 15 

Dębe Wielkie 157 158  79 33 55 88 29 

Dobre 92 88  55 28 21 48 11 

Halinów 247 223  119 43 65 118 30 

Jakubów 76 77  44 21 20 44 8 

Kałuszyn 126 115  59 28 35 61 15 

Latowicz 78 77  41 26 19 40 8 

Mińsk Maz. (wiejska) 287 255  132 67 89 118 32 

Mrozy 126 129  65 40 34 64 21 

Siennica 116 117  55 33 40 59 13 

Stanisławów 124 109  58 30 30 58 17 

Sulejówek 252 210  104 30 82 108 44 

Ogółem 2554 2410  1269 553 759 1236 365 

 

W ujęciu rok do roku spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 8 gminach powiatu mińskiego. W 5 gminach liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych była minimalnie większa od tej notowanej na koniec 2018 roku. 

 Zmiany poziomu bezrobocia 

W 2019 roku w PUP zarejestrowało się ogółem 3337 osób bezrobotnych, a w tym samym okresie z 

ewidencji wyłączono 3481 osób. Dla porównania w 2018 roku napływ do bezrobocia wyniósł 4197 osób, a z 

ewidencji wyłączonych zostało 4257 osób.   

Napływ, odpływ bezrobotnych i poszukujących pracy w 2018 i 2019 r. 

Miesiąc 

2018 rok 2019 rok 

Napływ Odpływ Napływ Odpływ 

Bezrobotni 
Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 

Styczeń 457 7 286 7 409 4 262 5 

Luty 431 7 238 6 294 5 306 5 

Marzec 306 8 409 9 311 3 366 5 

Kwiecień 397 7 441 5 245 7 309 5 

Maj 278 5 395 7 235 5 311 5 

Czerwiec 265 5 421 4 212 4 279 5 

Lipiec 359 6 318 7 321 2 296 8 

Sierpień 339 5 300 5 261 4 245 5 

Wrzesień 332 8 358 10 300 6 333 5 

Październik 416 4 449 2 255 3 340 4 

Listopad 381 7 338 5 250 4 258 5 

Grudzień 236 7 304 5 244 5 176 5 

Ogółem 4197 76 4257 72 3337 52 3481 62 
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Przyczyny odpływu z bezrobocia w 2019 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: 

262 306 366 309 311 279 296 245 333 340 258 176 3481 

- podjęcia pracy 137 158 187 140 191 162 154 128 199 174 141 91 1862 

-niesubsydiowanej 128 135 155 128 136 119 126 121 188 160 133 84 1613 

-subsydiowanej 9 23 32 12 55 43 28 7 11 14 8 7 249 

- rozpoczęcia 

szkolenia 
0 1 3 2 5 1 2 3 4 1 2 0 24 

- rozpoczęcia stażu 1 13 40 14 3 6 3 0 2 4 1 1 88 

- rozpoczęcia prac 

społecznie 

użytecznych 

0 0 20 12 1 0 1 0 5 1 1 0 41 

- odmowy bez 

uzasadnionej 

przyczyny przyjęcia 

propozycji 

odpowiedniej pracy 

lub innej formy 

pomocy 

13 15 25 15 7 11 11 10 18 32 18 9 184 

- niepotwierdzenia 

gotowości do pracy 
59 70 48 88 70 68 83 74 70 92 54 51 827 

- dobrowolnej 

rezygnacji ze statusu 

bezrobotnego 

14 16 8 9 4 11 10 11 11 12 13 3 122 

- osiągnięcie wieku 

emerytalnego 
8 8 8 5 7 5 10 6 4 6 4 4 75 

- inne przyczyny (w 

tym m.in. podjęcie 

nauki, nabycie praw 

emerytalnych lub 

rentowych) 

30 25 27 24 23 15 22 13 20 18 24 17 258 

 

Struktura wybranych grup osób bezrobotnych 

Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie na koniec 2019 roku to osoby poprzednio 

pracujące (91,4%). Większość zarejestrowanych osób nie posiadała prawa do zasiłku (84,9%). Pod względem 

płci, podobnie jak przed rokiem, przeważały kobiety (52,7%), choć ich odsetek w porównaniu do 2018 roku 

zmalał o 1,5 pkt. proc. Ponad połowa zarejestrowanych (53,7%) to bezrobotni zamieszkujący na wsi. 

Struktura wybranych grup bezrobotnych na koniec 2018 i 2019 r. 

Wyszczególnienie 

2018 rok 2019 rok Wzrost / spadek 

procentowy w 

porównaniu do 

2018 r. 

Ogółem 
Udział % 

2554=100% 
Ogółem 

Udział % 

2410=100% 

Kobiety 1383 54,2% 1269 52,7% - 8,2% 

Mężczyźni 1171 45,8% 1141 47,3% - 2,6% 

Poprzednio pracujące 2300 90,1% 2202 91,4% - 4,3% 
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Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 121 4,7% 111 4,6% - 8,3% 

Dotychczas niepracujące 254 9,9% 208 8,6% - 18,1% 

Z prawem do zasiłku 410 16,1% 365 15,1% - 11,0% 

Zamieszkali na wsi 1361 53,3% 1295 53,7% - 4,8% 

Cudzoziemcy 10 0,4% 10 0,4% bez zmian 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od 

dnia ukończenia nauki 
88 3,4% 91 3,8% + 3,4% 

Osoby do 30 roku życia 602 23,6% 553 22,9% - 8,1% 

Osoby do 25 roku życia 288 11,3% 275 11,4% - 4,5% 

Długotrwale bezrobotni 1317 51,6% 1236 51,3% - 6,2% 

Osoby powyżej 50 roku życia 792 31,0% 759 31,5% - 4,2% 

Bez kwalifikacji zawodowych 879 34,4% 794 32,9% - 9,7% 

Bez doświadczenia zawodowego 411 16,1% 357 14,8% - 13,1% 

Niepełnosprawni 222 8,7% 220 9,1% - 0,9% 

 

Bezrobotne kobiety 

Na koniec 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1269 bezrobotnych kobiet. Wśród 

bezrobotnych kobiet największy odsetek (25,4%) 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 (33,9%). 

Bezrobotni mężczyźni 

Na koniec 2019 roku bezrobotni mężczyźni w liczbie 1141 stanowili 47,3% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych. Dla porównania, rok wcześniej odsetek mężczyzn wśród bezrobotnych wynosił 45,8%. 

 Mężczyźni przeważali między innymi w następujących grupach bezrobotnych: 

 powyżej 50 roku życia – 70,0%, 

 niepełnosprawni – 61,8%, 

 bez wykształcenia średniego – 59,8%. 

Bezrobotni zamieszkali na wsi 

Na koniec 2019 r. bezrobotni zamieszkujący na wsi (1295 osób w tym 678 kobiet) stanowili 53,7% ogółu 

bezrobotnych. W porównaniu do 2018 roku liczba bezrobotnych ze wsi zmalała o 66 osób. Prawo do zasiłku 

posiadało w tej grupie 177 osób (13,7%). Wśród bezrobotnych ze wsi najwięcej było osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (388 – 30%) oraz gimnazjalnym i poniżej (305 – 23,5%). Pod względem wieku 

przeważały osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (343 – 26,5%) oraz osoby między 35 a 44 rokiem 

życia (273 – 21,1%). Duży odsetek bezrobotnych ze wsi (25,9%) stanowiły osoby pozostające bez pracy 

powyżej 24 miesięcy. 

 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Na koniec 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 365 osób  z prawem do zasiłku (w tym 

228 kobiet). W odniesieniu do grudnia 2018 r., w opisywanym roku liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania 

zasiłku zmalała o 45 osób. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 15,1% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w 

PUP na koniec 2019 roku. 

 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (111 osób w tym 

67 kobiet) stanowiły 4,6% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługiwało w tej 

grupie 66 osobom (59,5%). W opisywanym okresie do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło zgłoszenie o 

planowanym zwolnieniu grupowym w firmie prowadzącej działalność na terenie gminy Jakubów. Firma zgłosiła 

konieczność zwolnienia 24 osób (11 pracowników magazynu, 3 operatorów wózków widłowych, 9 brygadzistów 

i 1 pracownika administracyjnego). Powodem zwolnienia była likwidacja zakładu pracy. 
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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 794 (w tym 435 kobiet) stanowiły na koniec 2019 roku 32,9% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

 

Bezrobotni cudzoziemcy 

Na koniec 2019 roku w Powiatowym Urzędzie pracy zarejestrowanych było 10 cudzoziemców, w tym 7 kobiet. 

Cudzoziemcy stanowili 0,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do 2018 roku liczba bezrobotnych 

cudzoziemców nie zmieniła się. Wśród obcokrajowców 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 31.12.2019 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 2019 roku struktura bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy przedstawiała się 

następująco: 

 długotrwale bezrobotni – 1236 osób (51,3% ogółu bezrobotnych), 

 powyżej 50 roku życia –  759 osób (31,5% ogółu), 

 do 30 roku życia – 553 osoby (22,9% ogółu), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 580 osób (24,1% ogółu), 

 niepełnosprawni – 220 osób (9,1% ogółu), 

 korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 14 osób (0,6% ogółu), 

 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 8 osób (0,3% ogółu). 

 

Długotrwale bezrobotni 

Na koniec grudnia 2019 r. osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające 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 51,3% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 

W porównaniu do stanu z grudnia 2018 roku, liczba długotrwale bezrobotnych zmalała o 81 osób.   
 

Bezrobotni do 30 roku życia 

Udział młodych osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił na koniec 2019 roku 22,9% i w 

porównaniu z rokiem 2018 zmniejszył się o 0,7 pkt proc. W grupie tej najwięcej było osób z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym (143 – 25,8%). Pod względem doświadczenia zawodowego największy odsetek 

stanowili bezrobotni, których staż pracy nie przekraczał jednego roku (36,5%). 

 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

Na koniec grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 759 bezrobotnych (w tym 228 

kobiet) w wieku powyżej 50 lat. W grupie tej zaznaczyła się wyraźna przewaga mężczyzn (70%). Pod względem 

wykształcenia, największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem poniżej średniego (69,2%). Analizując 

doświadczenie zawodowe bezrobotnych powyżej 50 roku życia, największy odsetek stanowiły osoby ze stażem 

od 20 do 30 lat (29%). 
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Bezrobotni z niepełnosprawnościami 

Na koniec 2019 roku bezrobotne osoby niepełnosprawne (220 osób w tym 84 kobiety) stanowiły 9,1% ogółu 

zarejestrowanych. Pod względem stopnia niepełnosprawności zdecydowanie przeważały osoby ze stopniem 

lekkim (180 osób, 81,8% niepełnosprawnych). Stopień umiarkowany posiadało 37 osób (16,8%), a znaczny 

tylko 3 osoby (1,4%). 

 

Bezrobotni według wieku 

Na koniec 2019 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób, których wiek zawierał się w 

przedziale od 25 do 34 lat (603 osoby – 25% ogółu zarejestrowanych). Drugą pod względem liczebności grupą 

bezrobotnych były osoby w wieku od 35 do 44 lat (563 osoby – 23,4% ogółu). Najmniejszy odsetek stanowiły 

osoby w wieku 60 lat i więcej (9,7%).   

Bezrobotni według wykształcenia 

Struktura bezrobotnych według wykształcenia na koniec 2019 roku wyglądała następująco: wyższe 

wykształcenie posiadało 394 osoby (16,3% ogółu bezrobotnych), wykształcenie policealne i średnie zawodowe 

– 566 osób (23,5%), średnie ogólnokształcące – 310 osób (12,9%), zasadnicze zawodowe – 613 osób (25,4%), 

gimnazjalne i poniżej – 527 osób (21,9%). 

Bezrobotni według stażu pracy 

Na koniec grudnia 2019 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób, których staż pracy 

mieścił się w przedziale od 1 roku do 5 lat (22,1%). Drugą pod względem liczebności grupę stanowili bezrobotni 

ze stażem od 10 do 20 lat (18,5%). Osoby bez udokumentowanego stażu pracy stanowiły 8,6% ogółu 

zarejestrowanych. 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

Na koniec 2019 roku największy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 

24 miesięcy (24,3%). Drugą pod względem liczebności grupą bezrobotnych były osoby pozostające bez pracy 

od 12 do 24 miesięcy (18,8%). Najmniejszy odsetek stanowili bezrobotni, którzy pozostawali bez pracy krócej 

niż miesiąc (9,9%). 

Bezrobotni według zawodów i specjalności 

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec 2019 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 90,5% ogółu bezrobotnych. W poniższej tabeli przedstawiono 30 najliczniej 

reprezentowanych zawodów wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec 2019 roku. 

Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2018 i 2019 r. 

LP. 

KOD 

ZAWOD

U 

NAZWA ZAWODU 

LICZBA BEZROBOTNYCH WZROST (+) / 

SPADEK (-)  

W PORÓWNANIU 

DO 2018 R. 

2018 rok 2019 rok 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

1. 522301 Sprzedawca 215 196 199 113 - 16   

2. 411090 
Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej 
82 76 67 59 - 15    

3. 931301 
Pomocniczy robotnik 

budowlany 
70 0 57 0 - 13   

4. 512001 Kucharz 65 50 54 46 - 11   

5. 932101 Pakowacz ręczny 37 30 44 37 + 7  

6. 515303 Robotnik gospodarczy 38 8 42 9 + 4  

7. 722204 Ślusarz 53 1 42 0 - 11  

8. 514101 Fryzjer 27 27 36 35 + 9  

9. 911207 Sprzątaczka biurowa 30 30 34 34 + 4  
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10. 432103 Magazynier 33 3 33 1 bez zmian 

11. 711202 Murarz 32 0 32 0 bez zmian 

12. 331403 Technik ekonomista 32 25 27 19 - 5  

13. 513101 Kelner 18 16 26 19 + 8  

14. 723103 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
17 0 25 0 + 8  

15. 833203 
Kierowca samochodu 

ciężarowego 
20 0 23 0 + 3  

16. 941201 Pomoc kuchenna 20 17 23 22 + 3  

17. 242217 
Specjalista administracji 

publicznej 
33 27 22 19 - 11  

18. 331301 Księgowy 25 25 21 21 - 4  

19. 332203 Przedstawiciel handlowy 22 11 21 9 - 1  

20. 524902 Doradca klienta 20 17 17 14 - 3  

21. 814206 

Operator urządzeń do 

formowania wyrobów z 

tworzyw sztucznych 

12 5 17 5 + 5  

22. 263102 Ekonomista 16 13 16 12 bez zmian 

23. 311504 Technik mechanik 16 0 16 0 bez zmian 

24. 541307 
Pracownik ochrony 

fizycznej 
9 0 16 1 + 7  

25. 541390 
Pozostali pracownicy 

ochrony osób i mienia 
14 2 16 2 + 2  

26. 713102 Malarz budowlany 19 0 16 1 - 3  

27. 751201 Cukiernik 24 19 16 14 - 8  

28. 752205 Stolarz 20 0 14 0 - 6  

29. 753105 Krawiec 17 17 14 13 - 3  

30. 931205 
Pomocniczy robotnik 

drogowy 
13 0 14 0 + 1  

31. 000000 Bez zawodu 229 134 199 113 - 30  

 

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 m.in. na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach, 

pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach 

i obowiązkach. 

Do Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku zgłoszono 2376 ofert zatrudnienia (tj. wolnych miejsc pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej) tj. o 19,5% mniej niż w roku 2018. Miejsca subsydiowane stanowiły 13% wszystkich 

zgłoszonych w opisywanym roku ofert. Najwięcej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w lutym (244), 

a najmniej w listopadzie (101). 
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Realizacja zadań pośrednictwa pracy w 2018 i 2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie 2018 rok 2019 rok 

1. Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy ogółem 2953 2376 

w tym: liczba niesubsydiowanych miejsc pracy 2328 2066 

2. Liczba zakładów pracy pozyskanych do współpracy 317 203 

3. Liczba kontaktów z pracodawcami 4130 3520 

4. Liczba niesubsydiowanych miejsc pracy pozyskanych w wyniku wizyt u 

pracodawców 
47 178 

5. Liczba faktycznie zrealizowanych ofert pracy 

 

w tym: w ramach niesubsydiowanych miejsc pracy 

704 372 

148 82 

6. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy 23,6% 15,21% 

 

Nowi kontrahenci urzędu pracy według sekcji PKD wpisani do rejestru PUP 

Sekcja PKD 
Liczba pracodawców 

2018 rok 2019 rok 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 4 

B Górnictwo i wydobywanie 0 0 

C Przetwórstwo przemysłowe 29 18 

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

0 0 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 

2 2 

F Budownictwo 41 27 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle 

32 30 

H Transport i gospodarka magazynowa 17 12 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 12 9 

J Informacja i komunikacja 2 2 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 6 

L Działalność związana z obsługą nieruchomości 3 3 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9 3 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 14 10 

O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne 

1 2 

P Edukacja 6 6 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5 3 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0 2 

S Pozostała działalność usługowa 7 4 

T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

4 6 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 

Ogółem 193 149 

 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 19 giełd pracy dla 14 pracodawców. W giełdach wzięło 

udział 147 osób bezrobotnych. Giełdę pracy organizuje się w sytuacji, gdy po stronie pracodawcy istnieje 

potrzeba spotkania się z większą liczbą zarejestrowanych kandydatów do pracy spełniających wymagania 

określone w ofercie pracy lub gdy pracodawca zgłasza kilka ofert pracy na różne stanowiska. 
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Wykaz pracodawców, dla których PUP zorganizował giełdy pracy w 2019 r. 

PRACODAWCY 

DLA KTÓRYCH ZORGANIZOWANO GIEŁDY PRACY 

STANOWISKA PRACY 

 NA KTÓRE POSZUKIWANO KANDYDATÓW 

H.H. i D Janusz Malczyk Garmażer 

Usługi Leśne, Transportowe, Obrót Drewnem, 

Usługi Budowlane Włodzimierz Muszelik 

Pozostali robotnicy leśni i pokrewni, pracownik fizyczny 

Life Start Group Sp. z o. o. Sortowacz 

Polska Technika Zabezpieczeń Sp. z o. o. Magazynier 

ARGO A&G Sp. z o.o. Sp. k. Magazynier 

Jeronimo Martins Polska S.A. Sprzedawca 

Harper Hygienics S.A. Pakowacz ręczny 

Arhelan Sp. z o. o. Sp. k. Sprzedawca - kasjer 

Dealz Poland Sp. z o. o. Kierownik sali sprzedaży 

Sprzedawca w branży przemysłowej 

Wood Benetop Sp. z o. o. Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 

Comfortclima Serwis Serwisant / montażysta klimatyzacji i wentylacji 

Hydros Market Sprzedawca 

N Transport Kierowca – kurier 

Ervigo PL Pakowacz ręczny 

 

W 2019 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło z sektorów: przetwórstwa przemysłowego (619), handlu 

hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle (475) i działalności 

związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (281). 

 

W 2019 r. pracodawcy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy poszukiwali najczęściej: 

1) sprzedawców (133 zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej), 

2) pakowaczy ręcznych (108), 

3) pomocy kuchennych (87), 

4) kucharzy (77), 

5) kierowców samochodów dostawczych (76), 

6) magazynierów (71), 

7) pozostałych kucharzy (55), 

8) pozostałych pracowników wykonujących prace proste gdzie indziej niesklasyfikowanych (51), 

9) robotników gospodarczych (47), 

10) pomocniczych robotników budowlanych (45). 

W 2019 roku więcej ofert pracy w porównaniu z 2018 rokiem wpłynęło między innymi dla kucharzy, pozostałych 

kucharzy, kierowców samochodów dostawczych, robotników magazynowych. Mniej ofert w odniesieniu do 2018 

r. wpłynęło m.in. dla robotników gospodarczych, rozbieraczy – wykrawaczy, szwaczek maszynowych, 

pozostałych pracowników obsługi biurowej, pracowników prac dorywczych. W 2019 roku doradcy klienta wydali 

łącznie 2157 skierowań do pracy, 185 skierowań na staże i 41 skierowań na prace społecznie użyteczne. 

 

Ranking ilościowy ofert pracy zgłoszonych do PUP według zawodów w 2018 i 2019 r. 

LP. 
KOD 

ZAWODU 
NAZWA ZAWODU 

LICZBA ZGŁOSZONYCH WOLNYCH MIEJSC 

PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
WZROST / 

SPADEK W 

PORÓWNANIU DO 

2018 R. 

2018 rok 2019 rok 

Ogółem Ogółem 
w tym miejsca 

subsydiowane 

1. 522301 Sprzedawca 133 133 9 bez zmian 

2. 932101 Pakowacz ręczny 118 108 3 -10 

3. 941201 Pomoc kuchenna 99 87 6 -12 

4. 512001 Kucharz 56 77 3 +21 
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5. 832202 
Kierowca samochodu 

dostawczego 
56 76 4 +20 

6. 432103 Magazynier 78 71 8 -7 

7. 512090 Pozostali kucharze 16 55 0 +39 

8. 962990 

Pozostali pracownicy 

wykonujący prace proste gdzie 

indziej niesklasyfikowani 

29 51 1 +22 

9. 515303 Robotnik gospodarczy 77 47 41 -30 

10. 931301 
Pomocniczy robotnik 

budowlany 
48 45 5 -3 

11. 911207 Sprzątaczka biurowa 25 44 2 +19 

12. 411090 
Pozostali pracownicy obsługi 

biurowej 
76 41 35 -35 

13. 611305 Ogrodnik szkółkarz 20 40 0 +20 

14. 962201 Pracownik prac dorywczych 74 40 1 -34 

15. 933304 Robotnik magazynowy 13 36 0 + 23 

16. 751104 Rozbieracz - wykrawacz 84 33 0 -51 

17. 833203 
Kierowca samochodu 

ciężarowego 
62 32 4 -30 

18. 911290 
Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 
22 32 1 +10 

19. 411004 Technik prac biurowych 59 28 16 -31 

20. 514101 Fryzjer 26 28 3 +2 

21. 815301 Szwaczka maszynowa 47 27 0 -20 

22. 962902 Dozorca 19 27 0 +8 

23. 711205 Brukarz 29 26 2 -3 

24. 832203 
Kierowca samochodu 

osobowego 
13 24 0 +11 

25. 234201 Nauczyciel przedszkola 19 23 3 +4 

26. 723103 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
28 23 7 -5 

27. 752208 Stolarz meblowy 28 23 1 -5 

28. 513101 Kelner 25 22 0 -3 

29. 331301 Księgowy 16 21 3 +5 

30. 334306 Technik administracji 30 21 21 -9 

 

W opisywanym roku do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach sieci EURES wpłynęły 463 zagraniczne oferty 

pracy (2714 wakatów). Najwięcej ofert dotyczyło pracy w Niemczech (236), w Holandii (61) oraz w Norwegii 

(51). Z konsultacji indywidualnych z doradcą klienta realizującego zadania przewidziane dla sieci EURES 

skorzystało 27 osób. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy zainteresowane były głównie uzyskaniem informacji 

ogólnych na temat poszukiwania pracy w krajach Unii Europejskiej oraz warunkami życia i pracy w UE.  

 

Podczas zorganizowanych w maju 2019 r. XVII 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 oraz zasad bezpiecznego podejmowania pracy za pośrednictwem 

prywatnych agencji. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. 
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Informacja na temat działań EURES w 2018 i 2019 r. 

 

Rok Liczba zagranicznych ofert pracy 
Liczba indywidualnych kontaktów z osobami bezrobotnymi 

i poszukującymi pracy 

2018 578 30 

2019 463 27 

 

W 2019 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 2746 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcom. Dla porównania w 2018 roku w PUP zarejestrowano 2505 oświadczeń. W opisywanym roku 

zdecydowana większość oświadczeń  (89,7%) dotyczyła zatrudnienia obywateli Ukrainy. W 2019 roku do PUP 

wpłynęły ponadto 123 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców. 

 

Przegląd sytuacji w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2018 i 2019 roku  

Rok 

Liczba oświadczeń o 

powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi 

Kraj pochodzenia cudzoziemca 

Białoruś Rosja Ukraina Mołdawia Gruzja Armenia 

2018 2505 122 10 2292 66 8 7 

2019 2746 165 7 2464 58 49 3 

 

Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które wpłynęły w 2019 roku. 

 I 

201

9 

II 

201

9 

III 

201

9 

IV 

201

9 

V 

201

9 

VI 

201

9 

VII 

201

9 

VIII 

201

9 

IX 

201

9 

X 

201

9 

XI 

201

9 

XII 

201

9 

OGÓŁEM Ogółem 194 232 216 290 222 214 258 201 213 250 213 243 

w tym: mężczyz

n 

101 147 138 196 125 135 182 123 139 137 125 149 

 kobiet 93 85 78 94 97 79 76 78 74 113 88 94 

Ukraina Ogółem 178 205 192 271 199 199 230 164 189 236 178 223 

w tym: mężczyz

n 

85 124 115 180 104 121 157 91 116 125 94 132 

 kobiet 93 81 77 91 95 78 73 73 73 111 84 91 

Rosja Ogółem 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 

w tym: mężczyz

n 

0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 

 kobiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Mołdow

a 

Ogółem 6 6 3 2 7 1 9 10 5 2 3 4 

w tym: mężczyz

n 

6 6 2 1 6 1 7 7 5 2 3 4 

 kobiet 0 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 

Gruzja Ogółem 1 1 9 7 7 1 4 4 6 0 6 3 

w tym: mężczyz

n 

1 1 9 6 7 1 4 4 6 0 5 3 

 kobiet 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Białoruś Ogółem 9 20 11 9 9 11 11 23 13 12 24 13 

w tym: mężczyz

n 

9 16 11 8 8 10 10 21 12 10 22 10 

 kobiet 0 4 0 1 1 1 1 2 1 2 2 3 

Armenia Ogółem 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

w tym: mężczyz

n 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

 kobiet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe polega m.in. na udzielaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w 

wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Pomoc ta oferowana jest klientowi w taki sposób, aby 

mógł on rozpoznać istniejące trudności, podjąć skuteczne decyzje i wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub zadań 

rozwojowych. 

 

W 2019 r. z pomocy doradcy zawodowego w formie porad indywidualnych skorzystało 201 osób bezrobotnych 

oraz 28 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. Osobom, które chciały lepiej poznać swoje 

predyspozycje zawodowe, doradcy proponowali badanie testowe z wykorzystaniem m.in. Kwestionariusza 

Zainteresowań Zawodowych. W 2019 roku z badań testowych skorzystały 2 osoby bezrobotne i 2 osoby 

poszukujące pracy. 

 

Efekty poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych  

Wyszczególnienie 2018 rok 2019 rok 

Liczba bezrobotnych korzystających z porad indywidualnych 253 201 

Podjęcie pracy po skorzystaniu z porad indywidualnych 151 104 

Wstępna efektywność zatrudnieniowa w % 59,7% 51,7% 

 

Struktura osób bezrobotnych korzystających z poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych  

Wyszczególnienie 
Liczba bezrobotnych korzystających z porad indywidualnych 

2018 rok Udział proc. 2019 rok Udział proc. 

Ogółem 253 100% 201 100% 

Kobiety 120 47,4% 75 37,3% 

Zamieszkali na wsi 152 60,1% 113 56,2% 

Bezrobotni do 30 roku życia 104 41,1% 80 39,8% 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 27 10,7% 29 14,4% 

Długotrwale bezrobotni 42 16,6% 39 19,4% 

Niepełnosprawni 13 5,1% 8 4,0% 

 

Organizacja szkoleń 

Szkolenia mają 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 2019 roku szkolenia organizowane były w szczególności w przypadku braku kwalifikacji 

zawodowych,  konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w 

dotychczasowym zawodzie, czy też 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; a także: 

poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych, dłużnicy alimentacyjni oraz bezrobotni posiadający 

oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. 

 

Analizując strukturę wiekową uczestników szkoleń można zauważyć, że przeważały 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 151 do 300 godzin. Prawie 79% osób, które ukończyły szkolenia w 2019 roku posiadało 

wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące. 
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Liczba bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach i efektywność zatrudnieniowa po programie  

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 24 

zakończyli 36 

podjęcie pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu 31 

wstępna efektywność zatrudnieniowa* 86% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 128,0 tys. zł 

 

Główne obszary zawodowe szkoleń organizowanych w 2019 r. oraz ich efektywność. 

Obszary zawodowe szkoleń 

Liczba osób 

kończących 

szkolenie w 

2019 r. 

Liczba zatrudnionych w 

trakcie lub do 3 miesięcy po 

zakończeniu szkolenia 

Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, 

analiza inwestycyjna 
2 1 

Informatyka i wykorzystanie komputerów 1 1 

Technika i handel artykułami technicznymi (w tym: 

mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, 

telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja 

pojazdów) 

6 4 

Architektura i budownictwo 5 4 

Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami 

niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) 
13 13 

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 1 1 

Usługi transportowe, w tym kursy prawa jazdy 10 8 

RAZEM 38 32 

W opisywanym roku urząd oferował możliwość dofinansowania studiów podyplomowych, które umożliwiają 

pogłębienie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, dzięki czemu osoba bezrobotna lub poszukująca pracy 

może zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Z możliwości dofinansowania kosztów studiów podyplomowych 

skorzystały w 2019 roku 4 osoby. Urząd dofinansował następujące kierunki studiów podyplomowych: 

 Przygotowanie pedagogiczne (2 osoby); 

 Administracja (1 osoba); 

 Kosmetologia medyczna w praktyce (1 osoba). 

 

Instrumenty rynku pracy 

 

Najwięcej osób skierowano na staże zawodowe (88). Na szkolenia zawodowe skierowano 24 osoby. Prace 

interwencyjne rozpoczęły 53 osoby. Na prace społecznie użyteczne skierowano 41 osób. Uwzględniając rotację 

na zwolnionych stanowiskach 86 osób podjęło pracę na miejscach utworzonych w ramach refundacji 

pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (nowe refundacje pozwoliły sfinansować 

wyposażenie 47 nowych stanowisk). W ramach refundacji pracodawcom części kosztów wynagrodzenia, nagród 

i składek na ubezpieczenia społeczne pracę podjęło 19 osób w wieku do 30 lat (w 2019 r. osoby kierowano 

wyłącznie na uzupełnienia stanowisk). Dla 12 bezrobotnych w wieku 50 lat i powyżej pracodawcy stworzyli 

miejsca pracy po uzyskaniu z PUP dofinansowania do wynagrodzenia. Roboty publiczne rozpoczęła 1 osoba. 

Dwie osoby podjęły pracę po otrzymaniu bonu na zasiedlenie. Dzięki przyznanym dofinansowaniom własną 

działalność gospodarczą rozpoczęły 73 osoby. 
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Liczba osób bezrobotnych rozpoczynających udział w głównych formach aktywizacji  

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA BEZROBOTNYCH 

ROZPOCZYNAJĄCYCH UDZIAŁ  

W PROGRAMIE 

2018 ROK 2019 ROK 

1. Prace interwencyjne 107 53 

2. Roboty publiczne 11 1 

3. Prace społecznie użyteczne 45 41 

4. Staże 197 88 

5. Szkolenia 74 24 

6. Studia podyplomowe 0 4 

7. Środki na podjęcie działalności gospodarczej 130 73 

8. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 125 86 

9. Bon zasiedleniowy 1 2 

10. Dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego w wieku powyżej 50 lat 26 12 

11. Refundacja części wynagrodzenia osób do 30 roku życia 49 19 

RAZEM 765 403 

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 2019 roku staże rozpoczęło 88 osób 

bezrobotnych oraz 2 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (w ramach 

środków PFRON). Dominującą grupą wśród bezrobotnych, którzy zakończyli staże w 2019 roku były osoby 

w wieku poniżej 25 lat. Pod względem wykształcenia, największy odsetek kończących staże (36%) stanowiły 

osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 

 

Liczba uczestników i efektywność staży w 2019 roku. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli (bezrobotni) 88 

zakończyli (w tym z roku poprzedniego) 118 

podjęcie pracy po programie 92 

wstępna efektywność zatrudnieniowa 78% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 630,3 tys. zł 

 

Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli staż w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Osoby, które 

ukończyły 

staż 

Osoby, które podjęły pracę w 

trakcie stażu lub do 3 miesięcy 

po jego ukończeniu 

Sprzedaż, marketing, public relations, handel 

nieruchomościami 

4 3 

Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, 

analiza inwestycyjna 

4 4 

Zarządzanie i administrowanie 5 4 

Prace sekretarskie i biurowe 65 50 

Nauki o życiu i nauki przyrodnicze (w tym: biologia, zoologia, 

chemia, fizyka) 

1 0 

Informatyka i wykorzystanie komputerów 1 1 

Technika i handel artykułami technicznymi (w tym: mechanika, 

metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, 

miernictwo, naprawa i konserwacja pojazdów) 

2 1 

Architektura i budownictwo 2 1 

Weterynaria 2 1 
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Opieka zdrowotna 3 3 

Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami 

niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat) 

9 6 

Ochrona środowiska 1 1 

Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja 1 1 

Usługi gastronomiczne 7 7 

Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 8 7 

Usługi stolarskie, szklarskie 1 1 

Pozostałe usługi 2 1 

RAZEM 118 92 

 

Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 

W 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy przyznawał osobom bezrobotnym środki na założenie własnej działalności 

gospodarczej do wysokości 20 tys. zł. W trakcie opisywanego roku do PUP wpłynęło 129 wniosków od osób 

bezrobotnych, z czego 73 rozpatrzono pozytywnie, a 56 negatywnie. 

 

Rodzaje działalności gospodarczej, na które przyznawano dofinansowania w 2019 r. 

PKD 2007 Rodzaj działalności przeważającej 

Liczba 

przyznanych 

dofinansowań 

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 12 

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 7 

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 6 

43.22.Z 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 

klimatyzacyjnych 4 

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 3 

16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2 

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 2 

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 2 

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 2 

69.10.Z Działalność prawnicza 2 

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 2 

74.20.Z Działalność fotograficzna 2 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 2 

86.90.E 
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 1 

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 1 

13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych 1 

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 1 

28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 1 

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 2 

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 1 

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 1 

43.31.Z Tynkowanie 1 

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 1 

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 1 

45.40.Z 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz 

sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 1 

47.42.Z 
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 1 
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47.76.Z 

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 1 

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 1 

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 1 

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 1 

70.22.Z 
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania 1 

71.11.Z Działalność w zakresie architektury 1 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 1 

85.59.A Nauka języków obcych 1 

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 1 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 1 

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 1 

RAZEM 73 

Ilość i kwota udzielonych dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Realizacja 

Ogółem 
w tym: 

Algorytm Projekt POWER Projekt RPO WM 

liczba udzielonych dofinansowań = 

liczbie wyłączonych bezrobotnych 
73 7 30 36 

środki wydatkowane (w tys. zł) 1440,4 138,0 596,5 705,9 

średni koszt na 1 uczestnika (w tys. zł) 19,7 19,7 19,9 19,6 

 

W 2019 roku Urząd kontynuował badanie efektywności i użyteczności dofinansowań udzielanych osobom 

bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Badaniem ankietowym objęto 101 osób, które w 

2018 roku rozpoczęły działalność  gospodarczą po otrzymaniu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy. Na 

pytanie, czy działalność będzie kontynuowana po zakończeniu obowiązkowego rocznego okresu prowadzenia 

firmy twierdząco odpowiedziało 98 osób (97% respondentów). Zawieszenie działalności zadeklarowały tylko 3 

osoby. Ponad 88% ankietowanych własną firmę otworzyło po raz pierwszy. Dominowały dwa główne powody, 

które skłoniły bezrobotnych do skorzystania z tej formy pomocy: możliwość podjęcia pracy na własnych 

rachunek (61,4% odpowiedzi) oraz chęć wykorzystania zdobytego wcześniej doświadczenia zawodowego 

(28,7% odpowiedzi). 9 firm stworzyło dodatkowe miejsca pracy i zatrudnia pracowników. 31 przedsiębiorców 

planowało zwiększyć zatrudnienie w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Do głównych czynników utrudniających 

prowadzenie działalności ankietowani zaliczyli obciążenia podatkowe oraz dużą konkurencję. Przedsiębiorcy 

mają też problemy z pozyskaniem dodatkowych funduszy na rozwój oraz ze znalezieniem odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników. Zdecydowana większość respondentów (84,2%) prowadziła działalność w 

sektorze usługowym. Przydatność tego rodzaju pomocy dla osób bezrobotnych pozytywnie oceniło 96% 

ankietowanych. 

 

Prace interwencyjne 

Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez częściową refundację pracodawcom 

kosztów zatrudnienia. Na prace interwencyjne w 2019 roku skierowano 53 osoby bezrobotne (w tym 36 kobiet). 

 

Prace interwencyjne w 2019 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 53 

zakończyli 96 

podjęcie pracy po programie 92 

wstępna efektywność zatrudnieniowa* 95,8% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 368,2 tys. zł 
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Roboty publiczne 

W 2019 roku zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęła 1 osoba bezrobotna. Urząd zwracał 

organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych, 

przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia w wysokości 1800 zł 

miesięcznie oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty. W opisywanym roku roboty 

publiczne zostały zorganizowane przez Urząd Gminy w Jakubowie. 

 

Roboty publiczne w 2019 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 1 

zakończyli 4 

podjęcie pracy po programie 4 

wstępna efektywność zatrudnieniowa 100% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 33,4 tys. zł 

Prace społecznie użyteczne 

W 2019 roku na prace społecznie użyteczne skierowano 41 osób bezrobotnych (w tym 11 kobiet). Ze względu 

na swoją specyfikę jest to forma o bardzo niskiej efektywności zatrudnieniowej. Instrument ten ma jednak 

korzystny wpływ na integrację społeczną uczestników, w wielu przypadkach pozwala im podreperować domowy 

budżet, podnosi ich samoocenę i wpływa na większą aktywność w poszukiwaniu pracy. W opisywanym roku 

porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych PUP podpisał z gminami: Latowicz, Kałuszyn, 

Cegłów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki (miasto). 

 

Prace społecznie użyteczne w 2019 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 41 

zakończyli  32 

podjęcie pracy po programie 4 

wstępna efektywność zatrudnieniowa 12,5% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 46,0 tys. zł 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych 

W 2019 roku refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pozwoliły na podjęcie zatrudnienia 86 

skierowanym osobom bezrobotnym (uwzględniając rotację na stanowiskach). Pracodawcom zrefundowano 

koszty zakupu wyposażenia na łączną kwotę 1075 tys. zł, co pozwoliło na utworzenie 47 nowych miejsc pracy. 

W ramach środków krajowych (algorytm) refundacje przyznawano do wysokości 20 tys. zł na jedno stanowisko 

pracy, a w ramach projektów współfinansowanych z EFS do wysokości 23 tys. zł. 

 

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Realizacja 

Ogółem 
w tym: 

Algorytm Projekt POWER Projekt RPO WM 

Liczba nowoutworzonych stanowisk 47 2 25 20 

środki wydatkowane (w tys. zł) 1 075,0 40,0 575,0 460,0 

 

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 
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miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji. W 2019 roku 

urząd monitorował realizację umów podpisanych z pracodawcami lub przedsiębiorcami w 2016 i 2017 roku i w 

miarę potrzeb kierował bezrobotnych na uzupełnienie zwolnionych stanowisk pracy. 

 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne 

skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w 2019 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

liczba skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia na zwolnione stanowiska pracy (rotacja) 19 

zakończyli 127 

podjęcie pracy po programie 110 

wstępna efektywność zatrudnieniowa 86,6% 

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 2019 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli (w tym rotacja na stanowiskach) 12 

zakończyli 19 

podjęcie pracy po programie 15 

wstępna efektywność zatrudnieniowa 78,9% 

środki wydatkowane (w tys. zł) 244,2 tys. zł 

 

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub 

poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (PFRON) 

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON w 2019 roku polegała na:  organizacji 

stażu zawodowego, organizacji szkoleń, refundowaniu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej oraz przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej.  Ponadto, osobom 

z niepełnosprawnościami świadczone były usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W 2019 roku 

w ramach PFRON dwie osoby niepełnosprawne otrzymały środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej. 

Dwóm pracodawcom przyznano refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy. Dwie osoby poszukujące 

pracy i niepozostające w zatrudnieniu skierowano na staż. Dwie osoby zostały skierowane na szkolenia 

zawodowe. 

 

Obsługa formalna 

W  ramach realizacji zadań z zakresu świadczeń z tytułu bezrobocia w 2019 roku wydanych zostało przez 

Starostę Mińskiego 9030 decyzji i postanowień. W poniższej tabeli przedstawiono sposób rozpatrywania spraw, 

wydanych decyzji administracyjnych, postanowień i odwołań od decyzji w I instancji do organu wyższego 

stopnia w 2019 roku. 

Sposób rozpatrywania spraw, liczba wydanych decyzji i postanowień w 2019 roku. 

Wydano ogółem 

decyzji 

administracyjnych 

Utrzymane w mocy 
Uchylone w całości 

lub części 

Wznowienie 

postępowania (art. 

145 k.p.a.) 

Ogółem decyzji i 

postanowień 

8922 15 2 158 9030 
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W 2019 roku złożono 41 odwołań od decyzji PUP (dla porównania – w 2018 roku złożono 44 odwołania). W 

sprawach zakończonych decyzją ostateczną wznowiono 108 postępowań (w 2018 roku – 196 postępowań). Po 

ponownym przeanalizowaniu akt przez Dyrektora Urzędu uwzględniono 15 odwołań. Jako główne przyczyny 

pozytywnego rozpatrzenia odwołania we własnym zakresie można wskazać dołączenie do odwołania 

dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (np. umowy o pracę), innej pracy zarobkowej bądź 

zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy usprawiedliwiających niestawiennictwo w 

wyznaczonym terminie. Do organu odwoławczego przesłano 24 odwołania. Wojewoda utrzymał w mocy 15 

decyzji, od których złożono odwołanie, uchylił 2. Do ponownego rozpatrzenia organ odwoławczy przekazał 5 

decyzji. W toku rozpatrywania przez Wojewodę Mazowieckiego na dzień 31.12.2019 r. pozostawały 2 

odwołania. Na 1 decyzję została złożona skarga do WSA. Organ w głównej mierze wydawał decyzje lub 

postanowienia w następujących obszarach: 

 uznanie lub odmowa uznania za osobę bezrobotną oraz utrata statusu osoby bezrobotnej lub osoby 

poszukującej pracy (była to najczęściej występująca kategoria rozpatrywanych spraw), 

 przyznanie, odmowa przyznania, wstrzymanie, wznowienie wypłaty oraz utrata lub pozbawienie prawa do 

zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego, 

 odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty lub umorzenie części albo całości nienależnie pobranego 

świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, 

 obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie 

pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, 

 wszczęcia spraw, wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną (art. 145 k.p.a). 

 

W 2019 roku poprzez moduł www.praca.gov.pl Oprogramowania SyriuszStd Powiatowy Urząd Pracy obsłużył 337 

wniosków od osób rejestrujących się w PUP przez Internet. 

 

Zakres obsługi formalnej w 2019 roku obejmował ponadto: 

 rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy (w tym rejestrację z wykorzystaniem formularza 

elektronicznego), 

 wprowadzanie i modyfikację danych uzyskanych podczas rejestracji do systemu komputerowego; 

 prowadzenie rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, 

 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, udostępniania broszur, ulotek, biuletynów, 

 sporządzenie i dostarczenie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, 

 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 2019 roku limit środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosił 4031,6 tys. zł. Łączne wydatki na aktywne programy rynku 

pracy w 2019 roku wyniosły 4002,4 tys. zł. Największy udział w wydatkach miały środki przeznaczone 

na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (1075,0 tys. zł). Istotny udział w 

wydatkach na aktywizację miały ponadto środki przeznaczone na dofinansowania podejmowania działalności 

gospodarczej (1440,4 tys. zł) i na staże (630,3 tys. zł). 

 

 

 

http://www.praca.gov.pl/
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Wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie 
Limit Wydatki 

w tys. zł 

1. Szkolenia (w tym umowy trójstronne) 135,8 128,0 

2. Prace interwencyjne 369,7 368,2 

3. Roboty publiczne 33,4 33,4 

4. Staże zawodowe 633,8 630,3 

5. Środki na podjęcie działalności gospodarczej 1455,6 1440,4 

6. Prace społecznie użyteczne 46,0 46,0 

7. Finansowanie studiów podyplomowych 14,1 13,5 

8. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 1075,0 1075,0 

9. Inne zadania (badania lek., opieka nad dzieckiem, przejazdy) 10,0 9,4 

10. Bon na zasiedlenie 14,0 14,0 

11. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionych bezrobotnych powyżej 50 roku 

życia 

244,2 244,2 

Razem 4031,6 4002,4 

 

Na finansowanie szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 

roku wydatkowano 888,9 tys. zł w tym 136,1 tys. zł w ramach rezerwy KFS. Wsparciem zostało objętych 56 

pracodawców. Przeszkolonych zostało 392 pracowników. 

 

Monitoring wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r. 

 Limit (w tys. zł) Wydatkowanie (w tys. zł) 

Limit podstawowy 916,8 888,9 

 

Pracodawca 

Liczba pracodawców 

objętych wsparciem 

KFS 

Liczba przeszkolonych 

pracowników 

Przedsiębiorca zatrudniający do 10 pracowników 26 58 

Przedsiębiorca  zatrudniający od 10 do 49 pracowników 11 67 

Przedsiębiorca zatrudniający powyżej 50 pracowników  9 119 

Jednostki sektora finansów publicznych 9 119 

Inni  1 8 

Razem 56 392 

Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych (PFRON) 

 

W 2019 r. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono na 

przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia 

stanowisk pracy, szkolenia, staże oraz prace interwencyjne. Na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych wydatkowano 155,6 tys. zł. Największy udział w wydatkach (57,8%) miały 

środki przeznaczone na refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy. 
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Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 i 

2019 roku (PFRON). 

 

Wyszczególnienie 2018 rok (w tys. zł) 2019 rok (w tys. zł) 

Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych 1,4 6,7 

Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w 

zatrudnieniu (m.in. staże, szkolenia, prace interwencyjne) 

11,3 13,7 

Koszty wyposażenia stanowisk pracy 90,0 90,0 

Dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej 30,0 45,2 

Ogółem 132,7 155,6 

Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych 

W 2019 roku wydatki na zasiłki dla bezrobotnych wyniosły 4543,8 tys. zł i były niższe od wydatków z 2018 r. o 

215,5 tys. zł. Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 roku wynosi 861,40 zł 

przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku oraz 676,40 zł w okresie kolejnych dni posiadania prawa do 

zasiłku. 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 2019 roku przyznawano w kwocie nie przekraczającej 420 zł 

miesięcznie.  

Pasywne wydatki Funduszu Pracy w 2018 i 2019 roku. 

Wyszczególnienie 
2018 rok 

(w tys. zł) 

2019 rok 

(w tys. zł) 

Wzrost (+) / spadek (-) 

w stosunku do 2018 roku 

Zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze 

składkami w tym: 
4759,3 4543,8 - 215,5   

 podstawowe 1553,9 1476,6 - 77,3   

 obniżone 676,2 661,5 + 14,7   

 podwyższone 1502,4 1420,0 - 82,4   

 składki na ubezpieczenia społeczne 1026,8 985,7 - 41,1   

Dodatki aktywizacyjne 157,7 211,9 + 54,2   

Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych w 2018 i 2019 r. 
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Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)” 

Od 1 stycznia 2018 roku  do 31 grudnia 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował 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. Głównym 

celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez 

pracy w powiecie mińskim. W projekcie wzięły udział 294 osoby młode w wieku 18-29 lat, bez 

pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczyły w kształceniu i  szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET). Pierwszeństwo udziału w projekcie przysługiwało osobom niepełnosprawnym oraz osobom długotrwale 

bezrobotnym. 

W 2019 roku w projekcie zrealizowano następujące formy wsparcia: 

 indywidualne szkolenia zawodowe dla 11 osób, 

 staże zawodowe dla 60 osób, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób, 

 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 37 osób (w tym rotacja). 

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 2863363,27 zł, a całkowita wartość projektu to 3397440,54 zł. 

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim 

(III)” 

Powiatowy Urząd Pracy 1 stycznia 2019 roku rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i 

więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP. W latach 2019 – 2020 PUP planuje objąć wsparciem 139 

osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, należących do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:  

 osób w wieku 50 lat i więcej, 

 osób z niepełnosprawnościami,  

 osób długotrwale bezrobotnych,  

 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,  

 kobiet;  

 bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia. 

W 2019 roku w projekcie zrealizowano następujące formy wsparcia: 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 36 osób, 

 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 22 osób (w tym rotacja), 

 indywidualne szkolenia zawodowe dla 1 osoby. 

Całkowita wartość projektu wynosi 2532224 zł, a wartość unijnego dofinansowania to 2025779 zł. 

Projekt „Postaw na siebie” - partnerstwo 

Powiatowy Urząd Pracy jest partnerem w projekcie pt. „Postaw na siebie”. Liderem projektu jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX, Wspieranie 

włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno – 

zawodowego 48 osób będących w pieczy zastępczej lub opuszczających tą pieczę. Projekt przewiduje 

kompleksowe wsparcie uczestników w zakresie zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego oraz poprawę 

ich sytuacji społeczno – zawodowej. Cel główny oraz cele szczegółowe zostaną osiągnięte m.in. poprzez trening 

kompetencji społecznych, kursy zawodowe, działania integracyjne. Projekt realizowany jest od 01.07.2019 r. do 

30.06.2022 roku. Wartość ogółem stanowi 672 tys. zł, z czego wkład UE wynosi 537,6 tys. zł. 

Projekt „Szansa na lepsze jutro” - partnerstwo 

Powiatowy Urząd Pracy jest partnerem w projekcie pn. „Szansa na lepsze jutro”. Liderem projektu jest Gmina 

Halinów / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2019 

 

114 | S t r o n a  
 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX, Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

Celem głównym projektu jest integracja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
ukierunkowaną na aktywizację społeczno-zawodową ze szczególnym uwzględnieniem osób 
niepełnosprawnościami oraz osób korzystających z programu PO PŻ. Projekt ma na celu wzmocnienie 
kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywizacji zawodowej, poprzez zindywidualizowane 
wsparcie psychologiczne, prawnicze, doradztwo zawodowe oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości 
szkolenia. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020, a jego całkowita wartość wynosi 
176 tys. zł. 
 
Współpraca z samorządami lub innymi podmiotami, organizacja własnych przedsięwzięć 
  

Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z samorządami lub innymi podmiotami polegała między innymi na 

organizacji prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, staży, robót publicznych i dofinansowaniu 

kształcenia ustawicznego pracowników w ramach KFS. Urząd wspierał też jednostki samorządowe poprzez 

pośrednictwo pracy (upowszechnianie ofert pracy). Współpraca dotyczyła ponadto wymiany informacji o 

usługach, udostępniania danych statystycznych o bezrobociu na terenie poszczególnych gmin, wspólnej 

realizacji projektów unijnych. Urząd współpracował również z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie oceny i 

kontroli miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Konferencja „Kazachstan – daleki i bliski” 

W czwartek 11 kwietnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyła się konferencja „Kazachstan – daleki i 

bliski”, w której uczestniczył JE Margułan Baimukhan Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki 

Kazachstanu w RP. Organizatorami konferencji byli: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Borowiec oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód. W spotkaniu 

wzięli udział m.in. lokalni przedsiębiorcy, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Współpracy 

Polska – Wschód i biur podróży, członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Celem wizyty pana ambasadora w 

powiecie mińskim było zachęcenie do współpracy biznesowej, edukacyjnej, kulturalnej, a także rozwoju 

turystyki między naszymi krajami. 

XVII Mińskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości 

31 maja 2019 r. przed siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy odbyły się XVII Mińskie Targi Pracy 

i Przedsiębiorczości. Targi zostały włączone w cykl imprez zorganizowanych z okazji obchodów 20-lecia Powiatu 

Mińskiego.  W ramach Targów zorganizowane zostały m. in.: 

 stoisko z ofertami pracy w kraju i za granicą będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Warszawie; 

 spotkanie informacyjne „Bezpieczny wyjazd – bezpieczny powrót", które poprowadził doradca EURES z 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Osoby biorące w nim udział mogły dowiedzieć się m.in. 

jak szukać legalnej pracy za granicą, jak przygotować się do wyjazdu i co zrobić w przypadku, gdy 

zagraniczny pracodawca okaże się nieuczciwy; 

 punkt informacyjny dla osób zamierzających otworzyć własną firmę -  porady pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Miasta; 

 Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Mazowszu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych - osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na realizację własnych 

pomysłów mogły uzyskać informacje na temat dostępnych funduszy europejskich; 

 indywidualne konsultacje z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych  

i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej; 

Ze względu na lokalizację targów przez cały czas ich trwania do dyspozycji odwiedzających 

pozostawali wszyscy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.  

Podczas tegorocznych targów swoje stoiska zaprezentowali: 

1. 23 Baza Lotnictwa Taktycznego im. Ppłk pil. Jana Zumbacha 

2. ACS Sp. z o. o. 

3. Agencja Marketingowa Filip Bartnicki 
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4. ARGO A&G Sp. z o. o. 

5. Awenta E.W.A. CHOMKA Sp. J. 

6. Centrum Edukacji i Promocji Młodzieży OHP w Siedlcach 

7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim 

8. F.H.U.P. Ogród i Dom Sp. J. 

9. Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. 

10. Granatoil Graniszewscy Sp. J. 

11. Harper Hygienics S. A. 

12. Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim 

13. International Plastik Polska Sp. z o. o. 

14. Jaga Temp Sp. z o. o. 

15. Joanna Źrodowska 

16. Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim 

17. KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. 

18. Leroy Merlin Sp. z o. o. 

19. Lidl Sp. z o. o. Sp. k. 

20. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej 

21. Marcon Avista Sp. z o. o. 

22. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

23. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

24. Mazowieckie Sioło Julianówka 

25. Optimals 

26. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim 

27. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim 

28. P.P.H. SBS-SIM Mariola Pilniak 

29. P.W.P.U. INTER-SANO Sp. z o. o. 

30. PEJPE Górecki, Kaczmarski, Krośnicki Sp. Jawna 

31. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim 

32. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. 

33. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o. o. 

34. P.U.H. LUX J. B. Lejman Sp. J. 

35. Salon Piękna Oriflame 

36. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowiecki 

37. Semmelrock Stein+Design Sp. z o. o. 

38. Spółdzielnia Uczniowska "Grosz do grosza" 

39. Straż Miejska m.st. Warszawy 

40. Ślimak Sp. z o. o. 

41. Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim 

42. Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim 

43. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

44. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim 

45. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

46. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Mińsku Mazowieckim 

47. Zakłady Mięsne Stanisławów Sp. z o. o. 

48. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A. 

49. Zespół Medyczno - Społecznych Szkół Policealnych 

50. Z.U.T.H. Stanisław Czerepiński, Roboty Ziemne, Budowlano-Drogowe 

51. Żabka Polska Sp. z o. o. 

Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński przyznał 3 wyróżnienia za najciekawsze stoiska wystawiennicze 

zorganizowane podczas targów. Dyplomy oraz pamiątkowe statuetki otrzymali wystawcy: Harper Hygienics S.A., 

Spółdzielnia Uczniowska "Grosz do grosza" oraz Ślimak Sp. z o.o. 
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Konferencja „Pracodawca, szkoła, urząd pracy – jak efektywnie współpracować na zmieniającym 

się rynku pracy” 

W dniu 16 października 2019 roku, w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia 

pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2019” w Mińsku Mazowieckim odbyła się konferencja zatytułowana 

„Pracodawca, szkoła, urząd pracy – jak efektywnie współpracować na zmieniającym się rynku pracy?”. 

Organizatorami konferencji byli Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

Grażyna Borowiec. Do udziału w spotkaniu zaproszono pracodawców, przedstawicieli oświaty 

oraz samorządowców z terenu powiatu mińskiego. Gośćmi wydarzenia byli m.in.: Wicedyrektor ds. Funduszy 

Europejskich Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Emilia Jędrej oraz Dyrektor Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski. Program obfitował w wiele interesujących wystąpień zaproszonych 

prelegentów w tym m.in.: 

 „Absolwenci szkół prowadzących kształcenie zawodowe na rynku pracy” - Anny Węglickiej  

z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy);  

 „Zintegrowany System Kwalifikacji – nowe podejście do edukacji, kwalifikacji i rynku pracy” –  Piotra 

Cieplińskiego, Doradcy Regionalnego Instytutu Badań Edukacyjnych; 

 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kształceniu dorosłych” – Joanny Kowalskiej Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim; 

 „Współpraca szkoły z pracodawcą – wspólny cel – uczeń” – Adama Trześkowskiego  z Zespołu Szkół nr 

1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim; 

 „Pracodawca w systemie edukacyjnym” – Tomasza Płochockiego Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie przygotowali dla uczestników 

konferencji drobne upominki w postaci samodzielnie wypalanych okolicznościowych kubków. Dyrektor Paweł 

Antosiewicz zaprezentował szkołę, opowiedział o działalności Spółdzielni Uczniowskiej „Grosz do Grosza” i 

zapraszał do współpracy pracodawców.  

W części dyskusyjnej prelegenci i uczestnicy konferencji wymieniali poglądy, pomysły  

i doświadczenia, zgodnie dostrzegając konieczność szerszej współpracy i podejmowania wspólnych działań 

mających na celu zwiększenie efektywności oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i 

zmieniającego się rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim zamierza w tym zakresie 

organizować krótkie branżowe spotkania pracodawców, przedstawicieli oświaty oraz samorządowców. 

Dni uczenia się dorosłych 

W związku z kampanią społeczną „Dni uczenia się dorosłych” Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

włączył się w inicjatywę szerzącą ideę uczenia się przez całe życie. Polska edycja tej kampanii odbyła się pod 

honorowym patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Urząd zorganizował w ramach kampanii warsztaty 

z zakresu zakładania skrzynki e-mail i korzystania z poczty elektronicznej. W obecnych czasach większość 

pracodawców wymaga od kandydatów przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną i kontaktuje 

się w ten sposób z potencjalnymi pracownikami. Wykluczenie cyfrowe nie powinno być czynnikiem 

ograniczającym szanse osób bezrobotnych i poszukających pracy. Zajęcia prowadzili doradcy zawodowi. 

Spotkania przewidziano dla małych grup (3 – 4 osobowych), a odbywały się one w terminie 

od 1 do 10 października 2019 r. 

Udział w „Tygodniu Przedsiębiorcy” 

Powiatowy Urząd Pracy w dniu 25 września wziął udział w kolejnej edycji „Tygodnia Przedsiębiorcy” 

organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to cykliczne wydarzenie skierowane 

do przedsiębiorców oraz osób, które planują otworzyć działalność gospodarczą. 

Udział w XI Targach Szkół Wyższych 

Jak co roku, w marcu 2019 r. PUP przygotował stoisko promocyjno – informacyjne podczas XI Targów Szkół 

Wyższych w Mińsku Mazowieckim. Młodzież szkolna, odwiedzająca targi, mogła dzięki temu bliżej zapoznać się 

z ofertą staży zawodowych, szkoleń oraz wielu innych form pomocy oferowanych przez PUP, które mogą ułatwić 

znalezienie pierwszej pracy. 
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7.5  KULTURA  
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KULTURA 
 
Podstawowe zadania Powiatu w zakresie kultury obejmują, m.in. wspieranie, upowszechnianie i promocję 
twórczości oraz edukacji kulturalnej, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych, jak również ochronę 
dziedzictwa kultury.   
 
Samorząd Powiatu Mińskiego nie prowadzi własnych instytucji kultury, zadania w zakresie prowadzenia 
biblioteki powiatowej zostały zlecone Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim, której w 2019 r. 
przekazano środki w  wysokości 55 617  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 wydarzenia organizowane 
przez Powiat Miński, do których należą:  
 

Dni Powiatu Mińskiego  
 
W roku Jubileuszu 20-lecia powiatu mińskiego impreza została uświetniona występami: Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz Natalii Kukulskiej z zespołem. Dodatkowo dzieci i młodzież z terenu 
całego powiatu uczestniczyła w: 
1) konkursie piosenki, który odbył się w Jakubowie, w ramach wydarzenia uczestnicy (dzieci i młodzież 

ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) wykonali piosenkę z repertuaru Anny Jantar lub Natalii 
Kukulskiej, 

2) konkursie literackim, adresowanym do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu 
powiatu mińskiego. Zadanie uczestnika konkursu polegało na zredagowaniu pracy pisemnej na temat: 
„Moje ślady w przyszłości, czyli Powiat Miński za 20 lat",  uwzględniającej  wizję młodego pokolenia 
w kreowaniu przyszłości powiatu mińskiego, 

3) konkursie plastycznym, który miał taki sam temat jak konkurs literacki tj. „Moje ślady w przyszłości, czyli 
Powiat Miński za 20 lat”. Zadaniem było przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice.  

 

Podsumowanie konkursów odbyło się w czerwcu podczas gali wręczenia nagród w Mińsku Mazowieckim. 
Uczestnicy obejrzeli spektakl w wykonaniu Teatru Magii. Ponadto laureaci konkursu piosenki dla młodych 
artystów  mieli okazję wystąpić przed koncertem Natalii Kukulskiej.  
 
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 2019 r. obyła się XVIII edycja tej nagrody.     
                                                                                                    

 
 

Laureaci Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura 2018” podczas rozdania nagród w dniu 23 czerwca 2019 r.  
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Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim 
 
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W minionych latach odbyło się 
czytanie m.in.: "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza, Trylogii i "Quo Vadis" H. Sienkiewicza, a z okazji 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości - utworów zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.  W dniu 5 września 
2019 r. Powiat Miński wziął, jak co roku, udział w kolejnej, VIII edycji, tego wydarzenia. Podczas akcji czytano 
nowele polskie, zaproponowane przez Prezydenta RP wraz z małżonką, którzy objęli Narodowe Czytanie 
patronatem.  
 

          
                                     

VIII edycja Narodowego Czytania w Powiecie Mińskim 
 
Powiatowe Forum Kultury 
 
Z okazji Jubileuszu 20-lecia powiatu mińskiego, w ramach kolejnej edycji Forum Kultury, zostało zorganizowane 
wydarzenie pt. „Kultura Ziemi Mińskiej w 20-lecie Powiatu Mińskiego”, podczas którego odbyły się: wstawa 
promująca dziedzictwo kulturowe, koncerty, warsztat nt. koordynacji działań jst w zakresie rozwoju turystyki 
kulturowej i panel dyskusyjny  oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk, m.in. funkcjonowanie Muzeum 
Konstantego Laszczki w Dobrem, renowację  cegłowskiego kościoła, wizytę studyjną po południowej części 
powiatu mińskiego.  
 
Spotkanie skupiło przedstawicieli branży promującej dziedzictwo kulturowe: muzea, domy kultury, biblioteki, 
koła gospodyń wiejskich, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych oraz członków Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej. Podczas tego spotkania goście mieli okazję zapoznać się z kulturą, 
tradycją oraz folklorem powiatu mińskiego. W trakcie wystawy na scenie zaprezentowali się lokalni artyści 
oraz aktorzy związani z serialami i filmami, kręconymi na terenie powiatu mińskiego: Marta Lipińska, 
Karol Strasburger, Piotr Pręgowski, Jacek Kawalec i Tadeusz Lempkowski. 
 

  
     

VII Powiatowe Forum Kultury 
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Imprezy współorganizowane przez Powiat Miński 
 
Powiat Miński w 2019 r. był współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych,  m.in.:  
 Miński Orszak Trzech Króli, 
 Tropem wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
 Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej Struna 2019 
 Festyn Sójka Mazowiecka w Cegłowie,  
 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,  
 Letni Festiwal Orkiestr Dętych w Mińsku Mazowieckim.  

 

 
 

Finał Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości i Wiejskim Gospodarstwie Domowym 
 

 
Wydarzenia patriotyczne  

We współpracy z Powiatową Radą do spraw Kombatantów Powiat Miński corocznie organizuje: powiatowe 
obchody rocznicy wybuchu oraz zakończenia II wojny światowej, wielkanocne i wigilijne spotkania środowisk 
kombatanckich, współpracuje również z innymi samorządami z terenu powiatu w organizacji innych imprez 
patriotycznych, m.in.: Powiat Miński 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. 
 
 

       
 

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w 2019 r.  
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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 2019 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację 17 zadań w 
powyższym zakresie i przyznano dotację na łączną kwotę 140 000 zł na realizację następujących zadań 
publicznych: 
 
1. Stowarzyszeniu na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie na realizację 

zadań publicznych pn.: 
 „XII Integracyjny Koncert Mikołajkowy”; 
 „Mój Powiat - Moja Mała Ojczyzna”; 

2. Fundacji „Mivena” w Mińsku Mazowieckim na realizację zadań publicznych pn.: 
 „XV Festiwal Chleba”; 
 „XII Festiwal Mivena Etno-Kabaret”; 

3. Stowarzyszeniu „Koniczynka” działającemu na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie 
na realizację zadań publicznych pn.:  

 „VIII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”;  
 Integracyjny Konkurs Plastyczny i Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana” 

z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby?” Moja Okolica – Moja Ojczyzna; 
 XV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”; 

4. Stowarzyszeniu Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna 
piosenka z nutą o rocznicy 20-lecia powstania Powiatu Mińskiego”; 

5. Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w Podcierniu na realizację zadania publicznego 
pn. „Z kulturą na TAK od najmłodszych lat –VII integracyjne spotkanie przedszkoli z terenu powiatu 
mińskiego”; 

6. Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację następujących zadań 
publicznych pn.: 
 XI Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur „W starej skrzyni 

wspomnień wiele”; 
 „Wędrówka z zespołami ludowymi w 20-lecie Powiatu  Mińskiego - wydanie książki promocyjnej”; 

7.  Fundacji Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizację następujących zadań publicznych pn.: 
 „IX Jarmark Okuniewski”; 
 „Mieszkańcy powiatu mińskiego śpiewają (nie)zakazane piosenki”; 

8. Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania publicznego 
pn.:  „Kultura Ziemi Mińskiej w 20-lecie Powiatu Mińskiego”. 

9. Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Dobre w Dobrem na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty 
Twórczości Artystycznej „Śladami rzeźbiarza Konstantego Laszczki”. 

10. Fundacji Magiczne Kąty w Kątach Goździejewskich II na realizację zadania publicznego pn. „Zebranie 
i opracowanie materiałów archiwalnych dotyczących tradycyjnych pieśni wiejskich Wschodniego Mazowsza 
w postaci śpiewnika”. 

11. Lokalnej Grupie Działania Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego 
pn. „Wydanie publikacji promującej Powiat Miński”. 
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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 2019  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 80 000 zł. Przekazano je następującym podmiotom:  
1) Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim w wysokości 23 061,00 zł 

na konserwację ołtarza bocznego lewego w kościele parafialnym, wpisanego do rejestru zabytków 
pod nr.  409/2006, 

2) Parafii Rzymskokatolickiej  św. Jana Chrzciciela w Cegłowie w wysokości 22 434,00 zł na konserwację  
portalu wejścia z prezbiterium do zakrystii w kościele parafialnym, wpisanego do rejestru zabytków 
pod nr A-21/89, 

3) Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława Kostki w Okuniewie w wysokości 10 000,00 zł na konserwację 
fryzu w kościele parafialnym, wpisanym do rejestru zabytków pod nr. A-1070/148, 

4) Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej w Siennicy w wysokości 4 505,00 zł na konserwację 
na cmentarzu parafialnym w Siennicy nagrobka Leokadii z Szczepańskich Zakrzewskiej z 1900 r., 
wpisanego do rejestru zabytków pod nr. 1332/2017, 

5) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim w wysokości 20 000,00 zł  
na remont pomieszczeń biurowych, mieszczących się w zabytkowym budynku dawnego Domu Urzędu 
Powiatowego, wpisanego  do rejestru zabytków pod nr.  A-42/223. 

 
 

  
 

 

Konserwacja  portalu wejścia z prezbiterium do zakrystii w kościele parafialnym w Cegłowie 

 

 

Ponadto publikacje na temat dziedzictwa kulturowego, których zakres treści związany był z promowaniem 

zabytków i dziedzictwa kulturowego powiatu mińskiego były udostępniane 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. 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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SPORT  
 
Powiat Miński podejmuje coraz więcej inicjatyw w zakresie rozwoju sportu. W szkołach prowadzonych przez 
powiat prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w różnych dyscyplinach sportu. Od 2003 r. przyznawane są 
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 2019 r. Zarząd Powiatu Mińskiego przyznał 
6 nagród sportowych i przekazał środki finansowe w łącznej wysokości 9 900 zł zawodnikom, osiągającym 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz  31 zawodnikom 
stypendia sportowe w łącznej wysokości 10 000 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 45 klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta sprawuje 
również nadzór nad 15 stowarzyszeniami kultury fizycznej wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego.   
 
Zarząd Powiatu corocznie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, w tym na: 
 organizację powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 
 organizację imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych dyscyplinach, 
 wspieranie udziału sportowców reprezentujących powiat miński w zawodach sportowych o zasięgu 

wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym. 
W wyniku przeprowadzonych konkursów w 2019 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację 11 zadań 
publicznych w powyższym zakresie i przyznano dotację na kwotę 116 940 zł. W ramach zleconych zadań zostało 
przeprowadzonych wiele imprez sportowych, m.in.: 
 Organizacja Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży, 
 „Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych Ignaców 2019”, 
 „X Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki – Ignaców 2019”, 
 „II Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu - Jitsu dla dzieci i młodzieży z okazji 20-lecia Powiatu Mińskiego”, 
 „Ćwiczę z klasą BJJ z okazji 20-lecia powstania Powiatu Mińskiego!”, 
 „Integracyjny turniej tenisa stołowego”, 
 „XII Bieg Marszałka”, 
 „V Turniej Strzelecki”, 
 „Turnieje piłkarskie dla najmłodszych z okazji 20-lecia powstania Powiatu Mińskiego”, 
 „W Ogrodzie Barw i Dźwięków na 20 urodziny Powiatu Mińskiego. II Otwarty Turniej Zespołów 

Cheerleaders”, 
 „Wspieranie udziału sportowców reprezentujących powiat miński w zawodach o zasięgu wojewódzkim”. 

 
Powiat Miński od dwudziestu 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 2019 r. było Miasto i Gmina Mrozy. Dyscypliny sportowe, które były 
przedmiotem rywalizacji to: piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy, biegi, tenis ziemny, dart, strzelanie 

z broni pneumatycznej, łucznictwo, pchnięcie kulą oraz kategoria dla VIP-ów czyli rzut piłką do kosza.  
 

     
 

Wręczenie nagród i stypendiów sportowych zawodnikom i trenerom 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2019 

 

124 | S t r o n a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

7.6  DROGI  

       POWIATOWE 
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Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, występując jako inwestor, zrealizował w 2019 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 2019 r. 

 

L.P. 
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO 

WARTOŚĆ ZADANIA (ZŁ)  

ROBOTY BUDOWLANE  

(NADZÓR-USŁUGI)  

RAZEM 

DOFINANSOWANIE 

ZADANIA (W ZŁ) 

TERMIN 

REALIZACJI 

Przebudowa dróg 

1 

Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2230W Mińsk Mazowiecki-

Cegłów-Mrozy na odc. od km 

8+520-10+620, dł. 2100mb 

(drenaż do 10+880)                                                                                                                                                                                                                   

(nawierzchnia 1110m, chodnik 

1075m, ścieżka rowerowa 

1043m) 

                                                                          

Zadanie 2018-2019 

2018/2019 2018 

21.05.2018 

18.06.2019    

10.07.2019 

15.10.2019 

6 024 239,68 Woj. maz. 

26 200,00 2 010 087,95 

6 050 439,68 UG Cegłów 

2019 100 000,00 

2 688 600,04 2019 

11 693,06 Woj. maz. 

2 700 293,10 1 999 367,25 

2019   

745 505,08   

8 000,00   

753 505,08   

2 

Przebudowa drogi 2239W 

Wielgolas-Kamionka od km 

0+020 do km 0+955, dł. 935mb                                                                                                                             

(nawierzchnia 465, chodnik 

939m)                                                       

Zadanie 2018-2019 

2018/2019 

- 
01.10.2018 

27.06.2019 

1 277 005,82 

14 514,00 

1 291 519,82 

2019 

545 364,10 

6 241,02 

551 605,12 

3 

Przebudowa drogi 2232W 

Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn 

od km 0+227 do km 0+542, dł. 

315mb(nawierzchnia 155m, 

chodnik 155m)                                                            

Zadanie 2018-2019 

2018/2019 2018 

22.08.2018 

22.02.2019 

1 006 337,48 UG Latowicz 

6 200,00 300 000,00 

1 012 537,48   

2019   

405 047,79   

2 495,50   

407 543,29 

 

 

   

4 
Przebudowa drogi 2230W Mińsk 

Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 

1 472 868,59 FDS 16.09.2019 

31.10.2019 15 000,00 743 934,00 
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4+840 do km 5+406,62, dł. 

566,62mb (nawierzchnia 

566,62m, chodnik 566,62m)                                          1 487 868,59   

5 

Przebudowa drogi 2222W Dębe 

Wielkie-Chrośla-Jędrzejnik-

Kędzierak od km 9+905  

do km 10+300, dł. 395mb 

(nawierzchnia 395m)      

Aktual. koszt. 
UG Mińsk Maz. 

20.05.2019 

31.07.2019 

1 230,00 241 226,01 

476 622,04   

4 600,00   

482 452,04   

6 

Przebudowa drogi 2203W 

Wielgolas Brzeziński-Desno-

Chobot-Kąty Goździejewskie 

Drugie od km 2+360 do km 

2+690, dł. 330mb                                                                                             

(nawierzchnia 330m, chodnik 

330m)                                                                                                  

Aktual. koszt. UM Halinów 

11.09.2019 

30.09.2019 

1 230,00 176 153,07 

346 806,15   

4 270,00   

352 306,15   

7 

Przebudowa (modernizacja) 

drogi 2214W Stanisławów-

Mlęcin-Kamionka od km 11+080 

do km 11+920,25, dł. 840,25mb 

(nawierzchnia 840,25m)      

351 720,44 

FOGR 

22.07.2019 

12.08.2019 

175 860,22 

8 

Przebudowa drogi 2224W Stara 

Niedziałka-Mistów-Libertów w 

msc. Porąb od km 9+065,60 do 

km 9+850, dł. 784,4mb 

(dokumentacja od km 8+576 do 

km 9+850)                               

(nawierzchnia 784,4m)      

Dok. 

- 

Dok. 

19.02.2019 

03.06.2019 

roboty 

28.10.2019 

12.11.2019 

29 089,50 

597 118,16 

47 744,66 

6 650,00 

680 602,32 

9 

Przebudowa drogi 2232W 

Latowicz-Dąbrówka-Wężyczyn 

od km 0+135 do km 0+884, dł. 

749mb  (nawierzchnia 749m, 

chodnik 300m)                                                           

Zadanie 2019-2020 

2019/2020 

- 
03.07.2019 

31.10.2019 

1 314 821,83 

11 000,00 

1 325 821,83 

2019 

649 766,82 

5 437,00 

655 203,82 

10 

Przebudowa drogi 2214W 

Stanisławów-Mlęcin-Kamionka 

od km 2+013,72 do km 

2+994,12, dł. 980,40mb                                                                                                                            

Zadanie 2019-2020 

2019/2020 FDS  

15.10.2019 

29.11.2019 

2 096 276,09 2019 

16 000,00 1 689 820,00 

2 112 276,09   

2019   

990 357,17   

7 650,00   

998 007,17   
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Przebudowana droga powiatowa nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy 

 

 

 
 

 

Przebudowana droga 2239W Wielgolas-Kamionka 
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Przebudowana droga Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie 

 

 
 

Przebudowana droga Stanisławów-Mlęcin-Kamionka (Sokóle) 
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Budowa chodników 

11 

Budowa chodnika w ciągu drogi 

2224W Stara Niedziałka-Mistów-

Libertów w msc. Mistów od km 

2+444 do km 2+658, dł. 214mb 

167 443,46 UG Jakubów 
10.05.2019 

31.05.2019 2 400,00 84 921,73 

169 843,46   

12 

Budowa chodnika w ciągu drogi 

2219W Arynów-Cyganka-Cięciwa 

od km 2+990 do km 3+485, dł. 

495mb 

314 244,47 
UG Dębe Wielkie 

28.06.2019 

27.08.2019 
61 623,00 189 383,73 

2 900,00   

378 767,47   

13 

Budowa chodnika w ciągu drogi 

2246W Stara Wieś-Wólka 

Dłużewska-Parysów w msc. 

Starogród od km 6+640 do km 

6+717 oraz od km 6+873 do km 

7+020, dł. 224mb 

101 826,17 UG Siennica 

28.05.2019 

24.06.2019 

2 200,00 52 013,09 

104 026,17   

14 

Budowa chodnika w ciągu drogi 

2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew 

od km 2+765 do km 3+090, dł. 

325mb 

Aktual. koszt.  UG Siennica 

03.07.2019 

02.08.2019 

1 230,00 128 683,00 

253 746,21   

2 390,00   

257 366,21   

15 

Budowa chodnika w ciągu drogi 

2227W Mińsk Maz.-Niedziałka-

Jakubów w msc. Jakubów dł. 

100mb 

58 710,36 

- 
17.06.2019 

04.07.2019 
1 475,00 

60 185,36 

16 

Przebudowa drogi powiatowej nr 

2230W Mińsk Mazowiecki-

Cegłów-Mrozy polegająca na 

budowie chodnika od km 

15+088 do km 15+288, dł. 

200mb 

20 165,22 

Pomoc rzeczowa 

UMiG Mrozy 30 

833,28 

07.10.2019 

15.10.2019 

 

 

Przebudowa obiektów inżynierskich 

17 

Budowa przejścia pieszo-

rowerowego pod torami PKP PLK 

linii 13 Krusze-Pilawa w msc. 

Mińsk Mazowiecki w ciągu ul. 

Gen. K. Sosnkowskiego i 

Aureliusza Chróścielewskiego                                

Zadanie 2018-2019 

2018/2019 2018 

21.12.2018 

31.05.2019 

2 949 540,00 UM Mińsk Maz. 

52 890,00 315 804,96 

3 002 430,00 2019 

2019 UM Mińsk Maz. 

2 168 490,00 885 167,04 

44 427,60   

2 212 917,60 

 

   

18 Przebudowa / rozbudowa mostu 3 024 977,79 Subwencja 12.07.2019 
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w msc. Halinów w ciągu drogi 

2204W Halinów-Krzewina-Desno 

w km 0+530 wraz z dojazdami 

od km 0+440 do km 0+752, dł. 

312mb 

45 510,00 1 095 178,00 31.10.2019 

3 070 487,79   

19 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 2230W 

Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy 

i budowę kładki dla ciągu pieszo-

rowerowego w km 9+440 przez 

rzekę Mienia 

PFU 

- 
25.11.2019 

16.12.2019 

1 900,00 

383 514,00 

17 220,00 

402 634,00 

20 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej nr 2277W ul. 

Budowlana w Mińsku Maz. 

i budowę kładki dla ciągu pieszo-

rowerowego przez rzekę Srebrna 

Zadanie 2019-2020 

2019/2020 

- - 

PFU 

1 900,00 

728 353,28 

22 140,00 

752 393,28 

2019 

PFU 

1 900,00 

 

 

 

 
 

Nowe przejście pieszo-rowerowe pod torami PKP PLK  

na ul. Gen. K. Sosnkowskiego i Aureliusza Chróścielewskiego 
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Rozbudowany most na drodze 2204W Halinów-Krzewina-Desno 

 

Inżynieria ruchu 

21 

Wykonanie sygnalizacji świetlnej 

na przejściu dla pieszych w ciągu 

drogi 2222W ul. Sosnkowskiego 

w Mińsku Mazowieckim 

109 155,71 

- 
14.05.2019 

10.07.2019 
4 920,00 

114 075,71 

22 

Wykonanie sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu dróg 2286W, 

2230W i drogi gminnej w Mińsku 

Mazowieckim                                           

Zadanie 2019-2020 

2019/2020 

- - 

PFU 

2 000,00 

341 940,00 

343 940,00 

2019 

PFU 

2 000,00 

 

Wykonanie dokumentacji projektowych 

23 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi 4318W Okuniew-

Halinów-Brzeziny od km 0+440 do km 

2+000, dł. 1 560mb 

98 500,02 
UM Halinów 06.05.2019 

29.11.2019 

49 250,01 

24 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi 4318W Okuniew-

Halinów-Brzeziny od km 2+980 do km 

6+787, dł. 3 807mb 

 

 

93 500,00 

UM Halinów 

06.05.2019 

29.11.2019 
46 750,00 
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25 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi 2246W Stara Wieś-

Wólka Dłużewska-Parysów ul. Piaski  

w msc. Siennica od km 0+012 do km 

0+376,16, dł. 364,16mb 

29 889,00 - 
19.02.2019 

03.06.2019 

26 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi 

2254W Groszki Stare-Skruda-Grodzisk w 

msc. Gołębiówka w km 4+450 z 

dojazdami 

45 510,00 - 
11.04.2019 

29.11.2019 

27 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

rozbudowę drogi 2230W Mińsk Maz.-

Cegłów-Mrozy od km 4+406,62 do km 

6+801, dł. 1 394,38mb 

39 261,60 - 
11.04.2019 

29.11.2019 

28 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi 2216W Pustelnik-

Zawiesiuchy od km 3+290 do km 4+560, 

dł. 1 270mb 

28 142,40 - 
11.04.2019 

29.11.2019 

29 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi 2247W Kałuszyn-

gr.powiatu od km 0+770 do km 2+735, 

dł. 1 965mb 

37 988,55 - 
25.06.2019 

29.11.2019 

30 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi 2229W Jędrzejów-

Cegłów-Kuflew w msc. Podskwarne od 

km 9+961,33 do km 11+737, dł. 

1 775,67mb 

19 680,00 - 
19.08.2019 

29.11.2019 

31 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi 2222W Dębe Wielkie-

Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak od km 

10+300 do km 11+017, dł. 717mb 

16 900,00 - 
25.07.2019 

29.11.2019 

32 

Wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi powiatowej nr 2241W 

Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 

6+855 do km 7+586, dł. 731mb 

5 500,00 - 
02.10.2019 

29.11.2019 

 

 ZADANIA INWESTYCYJNE RAZEM 

 

WARTOŚĆ (ZŁ)  
DŁUGOŚĆ (M)/ ILOŚĆ 

(SZT.) 

DOFINANSOWAN

IE (ZŁ) 

Razem przebudowa dróg: 9 421 107,12 
naw.5395m  

chod. 3365m 
5 026 360,55 

Razem budowa chodników: 990 353,89 1 558 m 455 001,55 

Razem przebudowa obiektów 

inżynierskich: 
5 687 939,39 4 szt. 1 980 345,04 

Razem inżynieria ruchu: 116 075,71 2 szt. - 

Razem wykonanie dokumentacji 

projektowych: 
414 871,57 10 szt. 96 000,01 

Razem zadania inwestycyjne: 16 630 347,68 - 7 557 707,15 
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Odnowy nawierzchni bitumicznych w zakresie remontów bieżących w 2019 r.  

 

L.p. Numer drogi, przebieg 

Zakres 

rzeczowy 

(mb) 

Wartość 

zadania  

(zł) 

1 droga nr 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa  1 050 289 940,17 

2 droga nr 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – Parysów 854 227 605,40 

3 droga nr 2235W Redzyńskie – Laliny  975 259 998,59 

4 droga nr 2244W Siennica – Łękawica – Cegłów  570 151 914,53 

5 droga nr 2229W Jędrzejów – Cegłów – Kuflew  330 87 956,27 

6 droga nr 2259W Jeruzal – Dębowce – gr. powiatu 420 109 950,13 

7 droga nr 2256W Wola Rafałowska – Guzew – Mała Wieś – Kuflew  550 146 626,34 

8 droga nr 2251W Kałuszyn – Milew – Falbogi  980 284 675,85 

9 droga nr 2213W Rudzienko – Rakówiec – Gęsianka  1 800 239 644,71 

10 droga nr 2219W Arynów – Cyganka – Cięciwa 900 239 505,97 

11 droga nr 2229W Jędrzejów – Cegłów – Kuflew  1 020 271 235,10 

12 
droga nr 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Katy 

Goździejewskie – DW nr 637 
510 143 094,41 

13 droga nr 4333W Ołdakowizna – Stanisławów  400 107 301,26 

14 droga nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka  245 67 486,71 

Ogółem: 10 604 2 626 935,44 

 

Główne zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg w 2019 r. 

 

L.p. Rodzaj robót Jedn. Ilość robót 
Wydatki na materiały 

i sprzęt (zł) 

1 
Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-

bitumiczną na gorąco 
m2 482,00 23 074,80 

2 Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno m2 778,00 20 245,80 

3 Remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją m2 6 363,00 214 758,50 

4 Remont cząstkowy nawierzchni destruktem m2 4 747,00 9 327,34 
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5 Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniem m2 1 365,00 2 286,81 

6 Remont cząstkowy nawierzchni żwirem m2 34 950,00 54 771,90 

7 Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych km 64,18 164 343,23 

8 

Wzmocnienie, profilowanie, ścinka, 

uporządkowanie poboczy i przekopanie rowków 

poprzecznych w poboczach 

km 31,00 187 578,06 

9 Renowacja, kopanie nowych rowów km 11,35 39 709,32 

10 Naprawa i wykonanie przepustów mb 148,00 16 934,54 

11 Oczyszczenie i uporządkowanie pasa drogowego m2 21 793,00 1 449,76 

12 
Wymiana, ustawienie i poprawa pionowych znaków 

drogowych 
szt. 412,00 43 243,31 

13 Wycinka i utrzymanie zadrzewienia szt. 59,00 - 

14 Mechaniczne koszenie chwastów i traw km 1 583,80 29 057,52 

15 Ręczne koszenie chwastów i traw m2 22 520,00 - 

16 Wykonanie oznakowania poziomego m2 161,22 1 378,95 

Ogółem wartość brutto (zł):                                                                        808 159,84 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg w 2019 r. 

 

L.p. Rodzaj robót 

Koszty (zł) 

materiały 

(sól+piasek) 
sprzęt GPS UMiG Mrozy Łączne 

1 Zimowe utrzymanie dróg 290 820,02 420 994,26 5 202,90 42 837,00 759 854,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2019 

 

135 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7  PORZĄDEK  

        PUBLICZNY  

        I BEZPIECZEŃSTWO  

        OBYWATELI 
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WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH 

 

W dniu 23 kwietnia 2019  r. Wydział Zarządzania Kryzysowego zorganizował ćwiczenie (w postaci gry 

decyzyjnej) z zakresu zarządzania kryzysowego, dotyczące prowadzenia działań gaśniczych w lasach. 

Celem ćwiczenia było m.in. doskonalenie członków Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

w zakresie rozwiązywania problemów w przypadku wystąpienia wielkopowierzchniowych pożarów lasów. 

W ćwiczeniu udział wzięli: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim, Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Komenda Powiatowa Policji w Mińsku 

Mazowieckim, 53 Batalion Lekkiej Piechoty w Siedlcach, Nadleśnictwo Mińsk, Miasto i Gmina Mrozy. 

 

W dniu 21 listopada 2019 r. Wydział uczestniczył w epizodzie (w formie gry decyzyjnej) w ramach treningu 

Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Celem treningu było doskonalenie sposobu 

przekazywania informacji oraz umiejętności działania uczestników treningu w przypadku wystąpienia skażenia 

stacji uzdatniania wody i wodociągu. W treningu uczestniczyli: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

w Mińsku Mazowieckim, Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach, Urząd Gminy w Cegłowie, Urząd Gminy 

w Latowiczu, Urząd Miasta i Gminy w Mrozach, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Mińsku Mazowieckim, Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, Centralny 

Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie. 

 

Wydział brał udział również w wojewódzkim treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia 

RENEGADE/SAREX-19, 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 lutym 2019 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mińskiego dotyczące 

zatwierdzenia Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mińskiego. 

 

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej WZKiSO propagował zasady bezpieczeństwa poprzez 

organizowanie lub współorganizowanie następujących przedsięwzięć: 

 

 współorganizowanie z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim Turnieju Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego, 

 udział Wydziału w organizowanym przez Jednostkę Wojskową Nr 1131 w Mińsku Mazowieckim pikniku 

prewencyjnym ,,Z nami bezpiecznie”, gdzie zapoznano uczestników tego wydarzenia z zasadami 

bezpieczeństwa pieszych, a także odbył się pokaz ratownictwa drogowego; 

 zakup (dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim) 6 rzutek ratunkowych przeznaczonych 

do wyciągnięcia osoby tonącej z wody, 

 organizacja (wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim) działań profilaktycznych 

w ramach zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. ,,Bądź widoczny, świeć przykładem, 

bądź dla innych drogowskazem” – przekazanie 400 szt. kamizelek odblaskowych i 300 szt. 

samozaciskowych opasek odblaskowych jednośladowym uczestnikom ruchu drogowego oraz pieszym. 

 

 W 2019 roku WZKiSO przeprowadził 4 kontrole problemowe dotyczące realizacji zadań planistyczno-

organizacyjnych z zakresu obrony cywilnej przez Szefa Obrony Cywilnej Miasta/Gminy. 

 

Starosta Miński (poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych) przeprowadza corocznie na 

terenie powiatu kwalifikację wojskową. W tym celu współpracuje z Wojewodą Mazowieckim, który powołuje 

Powiatową Komisję Lekarską.  Kwalifikacja wojskowa jest organizowana w pierwszej połowie każdego roku. 

W 2019 roku Powiatowa Komisja Lekarska wydała 895 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej.W 

2019 roku dokonano zakupu przenośnego zbiornika wodnego 2500l oraz dwa nalewaki do zbiornika 

z przeznaczeniem do wykorzystania przez służby w przypadku wystąpienia pożarów lasów. 
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W 2019 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim odnotowało 481 

zdarzeń oraz otrzymało i przekazało do odpowiednich podmiotów 85 ostrzeżeń meteorologicznych oraz 

komunikatów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWIATU MIŃSKIEGO 

 

W 2109 r. Komisja odbyła 4 posiedzenia, podczas których omówiono, zgodnie z przyjętym uchwałą Komisji 

rocznym planem pracy, 11 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 8 osób, wykonujących zadania 

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

W 2019 roku odnotowano w powiecie mińskim 2325 przestępstw stwierdzonych (w tym 1500 przestępstw o 

charakterze kryminalnym). W analizowanym roku wskaźnik skuteczności ścigania wszystkich przestępstw 

stwierdzonych wyniósł 74,2%. 

 

W 2019 roku odnotowano spadek (w stosunku do roku 2018) w liczbie kradzieży, kradzieży z włamaniem, 

uszkodzeniach rzeczy, uszczerbkach na zdrowiu. Odnotowano wzrost kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży 

samochodów, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić oraz przestępstw wykrytych w kategorii przestępczości 

gospodarczej i narkotykowej. 

 

W 2019 roku na drogach powiatu mińskiego w porównaniu do roku 2018 odnotowano spadek liczby wypadków 

drogowych oraz liczby osób poszkodowanych, wzrost liczby zdarzeń drogowych, kolizji drogowych oraz liczby 

ofiar śmiertelnych. 

 

Ze środków budżetowych Komedy Stołecznej Policji, władz powiatu mińskiego, jednostek organizacyjnych gminy 

w 2019 roku zostały zakupione m.in. trzy pojazdy oznakowane Hyundai I30, samochód Volkswagen Caddy, 

pojazd nieoznakowany z wideorejestratorem – BMW,  pojazd nieoznakowany typu SUV: Hyundai Kona.     

 

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

W 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 

przeprowadzili 144 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (skontrolowano 

79 obiektów użyteczności publicznej, w tym 5 obiektów letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

15 obiektów zamieszkania zbiorowego, 44 obiekty produkcyjno-magazynowe, 1 stację paliw i gazu płynnego, 

5 obiektów mieszkalnych wielorodzinnych). W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień zastosowano 

sankcje karno-administracyjne, w tym wydano 22 decyzje administracyjne z określeniem terminów usunięcia 

nieprawidłowości. Ponadto skierowano 4 wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Mińsku 

Mazowieckim. 

 

Przeprowadzone zostały 44 czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach przekazywanych do użytkowania. 

W stosunku do 6 obiektów wniesiono sprzeciwy lub uwagi w sprawie przystąpienia do ich użytkowania. 

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz ochotnicze straże pożarne 

z terenu powiatu mińskiego uczestniczyły w działaniach prowadzonych przez Nadleśnictwo ,,Mińsk” 

w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego lasów. W wyniku wspólnych działań wykryto 

i zlikwidowano 6 pożarów na terenie lasów państwowych.  
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W 2019 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dokonała modernizacji bezprzewodowej sieci 

radiowej na terenie powiatu mińskiego oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej w budynku 

Komendy. 

 

W celu podnoszenia przygotowania strażaków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych 

 przeszkolonych zostało 226 członków OSP, 

 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim uczestniczyli 

w 16 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 13 ćwiczeniach przeprowadzonych 

na 7 obiektach o różnej specyfice i przeznaczeniu. 

 

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zorganizowano (we współpracy Komendą Powiatową PSP 

oraz ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim) ,,Turniej Wiedzy Pożarniczej” dla szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, zawody sportowo-pożarnicze dla ochotniczych straży pożarnych oraz powiatowe 

obchody ,,Dnia Strażaka”.  

 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE, DELEGATURA W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

 

W 2019 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził 49 kontroli, w tym 22 kontrole 

interwencyjne. W ramach działań pokontrolnych wydano 25 zarządzeń pokontrolnych, zobowiązujących do 

usunięcia naruszeń, stwierdzonych podczas kontroli. Wystawiono 11 decyzji administracyjnych, które dotyczyły 

m.in. rozliczania inwestycji, kar pieniężnych, kosztów kontroli.  

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w analizowanym okresie przeprowadził na terenie powiatu 

mińskiego 4 kontrole planowe z zakresu gospodarki wodnościekowej. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

zostały wydane 3 zarządzenia pokontrolne w celu usunięcia (stwierdzonych podczas kontroli) nieprawidłowości 

oraz skierowano jedno wystąpienie pokontrolne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 

Przeprowadził również dwie kontrole przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania porządku i czystości 

w gminach na terenie powiatu mińskiego. W wyniku przeprowadzonych kontroli zostały wydane dwa 

zarządzenia pokontrolne. 
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Zadania z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami, transportu drogowego 
i publicznego transportu zbiorowego wykonywane są przez Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego 
oraz jego filię w Sulejówku.  Działania Wydziału w 2019 r. sprawy objęły, między innymi, takie sprawy jak: 
 

SPRAWA LICZBA 

SPRAW 
 
Generowanie profilu kandydata na kierowcę 

 
2962 

 
Wydanie prawa jazdy  

 
4197 

 
Wydanie międzynarodowych praw jazdy 

 
130 

 
Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami 

 
395 

 
Zatrzymanie prawa jazdy 

 
995 

 
Przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami 

 
118 

 
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy 

 
527 

 
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 

 
4373 

 
Wydanie karty pojazdu 

 
6475 

 
Rejestracja pojazdów  

 
17869 

 
Wyrejestrowanie pojazdów 

 
1945 

 
Wydane dowody rejestracyjne 

 
21243 

 
Skierowania na badania lekarskie i psychologiczne 

 
423 

 
Potwierdzenia danych pojazdu i właścicieli dla innych organów 

 
6650 

 
Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 

 
46 

 
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 

 
113 

 
Projekty stałej organizacji ruchu 

 
170 

 
Projekty czasowej organizacji ruchu 

 
284 

 

Z przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wynika obowiązek podejmowania przez Radę Powiatu 

uchwał w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

jednostka samorządu terytorialnego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Operator 

lub przewoźnik ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania regularnych przewozów osób, 

nie może uwzględnić w rozkładzie jazdy tych przystanków, w stosunku do których jednostka samorządu 

terytorialnego, będąca właścicielem lub zarządzającym, nie podjęła stosownej uchwały. Rada Powiatu podjęła 

uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w lutym 2013 r. (Uchwała   

Nr XVIII/224/13) W roku 2019 uchwała ta była trzykrotnie zmieniana, uchwałami Rady Powiatu: Nr VI/66/19 z 

dnia 18 czerwca 2019 r., Nr VII/79/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz Nr X/123/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. 

Zmiany polegały na wpisaniu nowych przystanków do wykazu przystanków komunikacyjnych.  

W 2019 r. Wydział wykonywał również uchwałę 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 
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pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.  

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, należy do zadań 

własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub 

powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.  

 

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu 

strzeżonego dla pojazdów usuniętych przeprowadzono w grudniu 2018 r. Zadanie zostało powierzone 

przedsiębiorcy LASKOWSKI F.P.H.U Zbigniew Laskowski ul. Matejki 6, 05-070 Sulejówek. Z Wykonawcą została 

zawarta umowa na okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Zadanie było monitorowane w trybie 

ciągłym. Stwierdzone uchybienia były na bieżąco korygowane. Przedsiębiorca podejmował działania 

zapobiegawcze, mające na celu uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. 

 

 Wykonanie planu finansowego przez Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego w 2019 r. 

 PLAN  WYKONANIE 

§0420 opłaty komunikacyjne 3 273 093,00 3 527 873,55 

§0490 przechowanie pojazdów 83 000,00 113 463,26 

§0590 licencje 120 000,00 9 322,07 

§0650 prawa jazdy 501 000,00 424 036,50 

Razem   3 977 093,00 4 074 695,38 
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7.9  GOSPODARKA  

       NIERUCHOMOŚCIAMI 
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REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI 
 
1. Drogi - według stanu na 1 stycznia 2019 roku na rzecz powiatu mińskiego uregulowana była własność 

2011 działek drogowych o powierzchni 574,45 ha. W 2019 roku uregulowano własność 165 działek o 
powierzchni 9,59 ha, zakupiono 1 działkę o powierzchni 0,0045 ha oraz dokonano zamiany działek 
drogowych z Gminą Stanisławów. Według stanu na 31 grudnia 2019 roku Powiat Miński był właścicielem 
2164 działek drogowych o powierzchni 576,78 ha. 

2. Pozostałe nieruchomości - według stanu na 31 grudnia 2019 roku Powiat Miński był właścicielem 
nieruchomości stanowiących 58 działek o łącznej powierzchni 54,0762 ha (nieruchomości inne niż drogi 
tj. przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie jednostkom organizacyjnym powiatu). 

 

NABYCIE I ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI 

 
Rada Powiatu Mińskiego w 2019 roku podjęła 3 uchwały, a Zarząd Powiatu Mińskiego - 16 uchwał w zakresie 
gospodarki nieruchomościami, w tym: dotyczących przedłużenia umów najmu i dzierżawy nieruchomości, 
obciążenia nieruchomości służebnością służebnością przesyłu, sprzedaży i użyczenia oraz przyjęcia i przekazania 
nieruchomości w drodze darowizny. 
 
Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę Nr VII/72/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie na okres 15 lat części nieruchomości stanowiącej własność powiatu mińskiego będącej 
w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 
 
W wykonaniu uchwały Rady Powiatu Mińskiego Nr V/50/19 z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz uchwały Zarządu 
Powiatu Mińskiego nr 138/19 z dnia 27 maja 2019 roku w dniu 20 sierpnia 2019 roku aktem notarialnym 
Rep. A Nr 4822/2019 Powiat Miński nabył od osób fizycznych działkę nr 7004/8 o powierzchni 0,0045 ha zajętą 
pod drogę powiatową - ulicę Smoleńskiego w Mińsku Mazowieckim za kwotę 4 050 zł. 
 
W wykonaniu uchwały Rady Powiatu Mińskiego Nr VI/65/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w dniu 
25 października 2019 roku aktem notarialnym Rep. A Nr 7254/2019 Powiat Miński dokonał zamiany z Gminą 

Stanisławów nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe i gminne w wyniku której Gmina Stanisławów 
otrzymała nieruchomości stanowiące własność Powiatu Mińskiego, położone w obrębie Zawiesiuchy, oznaczone 
w ewidencji gruntów jako działki nr 117 o powierzchni 0,1300 ha, nr 118 o powierzchni 0,5200 ha i nr 191/4 
o powierzchni 0,0057 ha a Powiat Miński otrzymał nieruchomości, położone w obrębie Zawiesiuchy, oznaczone 
w ewidencji gruntów jako działki nr 194 o powierzchni 0,5600 ha, nr 11 o powierzchni 0,3600 ha, nr 203 
o powierzchni 0,5600 ha, obrębie Stanisławów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 2383/1 
o powierzchni 0,0203 ha i nr 2387/1 o powierzchni 0,0228 ha oraz obrębie Porąb, oznaczone w ewidencji 
gruntów jako działki nr 355/1 o powierzchni 0,0021 ha i nr 364/1 o powierzchni 0,0013 ha. 

 

UMOWY UŻYCZENIA ZAWARTE PRZEZ ZARZĄD POWIATU 
 
1) W wykonaniu uchwały Nr 54/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 3 stycznia 2019 roku w dniu 9 stycznia 

2019 roku, użyczono Gminie Siennica część działki nr 139 w Nowej Pogorzeli z przeznaczeniem 
na wykonanie zadania „Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej 
nr 2245W (ul. Szkolna) w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 802 (ul. Pałacowa) w miejscowości 

Nowa Pogorzel”; 
2) W wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 109/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w dniu 

16 kwietnia 2019 roku, użyczono Gminie Siennica część działki nr 117 w Nowym Zglechowie 
z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi gminnej (skrzyżowanie z drogą powiatową); 

3) W wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 110/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w dniu 
16 kwietnia 2019 roku, użyczono Gminie Dobre część działki nr 2382/1 w Dobrem z przeznaczeniem na 
wykonanie przebudowy skrzyżowania tj. włączenia drogi gminnej - ulicy Przemysłowej do drogi 
powiatowej - ul. K. Laszczki; 

4) W wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 157/19 z dnia 15 lipca 2019 roku w dniu 15 lipca 
2019 roku, użyczono Gminie Siennica część działki nr 340 w Wólce Dłużewskiej z przeznaczeniem 
na wykonanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych i wybudowanie chodnika; 

5) W wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 227/19 z dnia 7 października 2019 roku w dniu 
9 października 2019 roku, użyczono Gminie Cegłów działkę nr 923 w Kiczkach Drugich z przeznaczeniem 
na wykonanie robót polegających na wyrównaniu i podniesieniu nawierzchni oraz utwardzenia jezdni 
tłuczniem; 

6) W wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 236/19 z dnia 21 października 2019 roku w dniu 
22 października 2019 roku, użyczono Gminie Cegłów część działki nr 404 w Kiczkach Pierwszych 
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z przeznaczeniem na wykonanie chodnika wraz ze schodami do zabytkowego młyna wodnego położonego 
na działce nr 157/2; 

7) W wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 272/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w dniu 
25 listopada 2019 roku, użyczono Gminie Mrozy część działkę nr 2301 w Mrozach z przeznaczeniem 
na wykonanie chodnika oraz zjazdów w ulicy Mickiewicza; 

 
 

INNE SPRAWY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI  
 
Zarząd Powiatu podjął w 2019 r. następujące uchwały, dotyczące spraw z zakresu gospodarki 
nieruchomościami:  
 
1) Nr 83/19 z dnia z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wynajęcia pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim; 

2) Nr 107/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Mińskiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim; 

3) Nr 108/19 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wynajęcia części komina usytuowanego w Mińsku 
Mazowieckiem przy ulicy Budowlanej; 

4) Nr 122/19 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Mińskiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim; 

5) Nr 142/19 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Mińskiego, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Budowlanej służebnością przesyłu; 

6) Nr 228/19 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynkach Liceum 
Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim; 

7) Nr 229/19 z dnia 7 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mińskiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim; 

8) Nr 285/19 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Mińskiego, będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 
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7.10  GEODEZJA  

        I KARTOGRAFIA 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2019 

 

146 | S t r o n a  
 

 
Niezmiennym celem działań powiatu mińskiego w zakresie geodezji i kartografii jest kontynuowanie 

informatyzacji  zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  podnoszenie jakości bazy danych, do prowadzenia 

których zobowiązany jest Starosta, automatyzacja procesów udostępniania danych z zasobu, a także ich 

przyjmowania, jak również rozszerzanie oferty usług, świadczonych drogą elektroniczną. W 2019 roku 

w  Wydziale Geodezji i Kartografii dokonano, między innymi: 

 ok. 15 tys. zmian danych  ewidencji gruntów i budynków,  

 wydano ok. 16 tys. wyrysów i wypisów z  ewidencji,  

 skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przedstawionych w 391 projektach.  

 przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ponad 9 tys. opracowań geodezyjnych i 

kartograficznych,  

 dokonano sprzedaży ok. 8 tys.  map i  innych dokumentów z zasobu, 

 w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 794 decyzje   

 udzielono 2995 pisemnych wyjaśnień.  

 

Usługi świadczone w ramach działalności Wydziału Geodezji i Kartografii przyniosły w roku 2019  dochód 

w wysokości 2 129 002,50 zł złotych. 

 

W roku 2019 kontynuowane były prace modernizacyjne państwowej osnowy wysokościowej, niezbędnej 

dla potrzeb inwestycji budowlanych na kolejnym obszarze naszego powiatu, obejmującym gminy Kałuszyn, 

Jakubów, Stanisławów i Dobre. W roku 2020, w którym zaplanowano zakończenie tego projektu, uzyskamy 

zmodernizowaną osnowę wysokościową na terenie całego powiatu, zgodną z obowiązującymi standardami, 

przeliczoną do obowiązującego europejskiego układu odniesienia wysokości. 

     

Serwis internetowego zgłaszania prac geodezyjnych (mapy do celów projektowych, inwentaryzacje 

powykonawcze obiektów budowlanych, mapy prawne i inne), prowadzony w technologii igeomap/epodgik,  

umożliwia stosowanie operatu elektronicznego. Obecnie 99% prac jest zgłaszanych internetowo i ponad 60% 

operatów jest przekazywana do Starostwa w postaci elektronicznej, eliminując konieczność skanowania takich 

dokumentacji w Urzędzie i zabezpieczania dla nich powierzchni archiwalnej. 

 

Dzięki wdrożeniu  w 2019 r. systemu e-property do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wiele informacji 

przekazywanych nam przez inne instytucje zostało zautomatyzowanych. Na przykład zawiadomienie o nadaniu 

numeru porządkowego (adresowego) w każdej gminie z terenu naszego powiatu, jest automatycznie 

rejestrowane w aplikacji e-property i wymaga jedynie  akceptacji, aby został ujawniony nowy numer adresowy 

nieruchomości. Zautomatyzowano również  przekazywanie do ewidencji gruntów i budynków informacji z 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy. Wymiana tych informacji pomiędzy 

urzędami czy jednostkami odbywa się w pełni automatycznie bez udziału pracowników.  Bardzo pomocne i 

usprawniające pracę okazało się połączenie naszego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z 

rejestrem EKW (Elektronicznej Księgi Wieczystej) i PESEL. Nasi operatorzy nie muszą już przepisywać danych 

osobowych właścicieli nieruchomości, a jedynie po wpisaniu nr PESEL wczytać automatycznie niezbędne 

informacje. Eliminuje to wiele błędów pisarskich i jednoznacznie identyfikuje osobę.  W ramach wdrożonych 

usług w 2019 roku za pośrednictwem Internetu obsłużonych zostało: 

 391 spraw dotyczących koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu, co stanowi 100% wszystkich 

spraw, 

 844 zapytań komornika o posiadanie  nieruchomości, co stanowi 64% wszystkich spraw, 

 9084 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, co stanowi  99,4 % wszystkich zgłoszeń, 

 534 zleceń rzeczoznawców  majątkowych , co stanowi 89 % wszystkich spraw, 

 2212  map zakupiono  przez  internet, co stanowi 29 % wszystkich zamówień. 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że 13070 spraw, należących do kompetencji Starosty Mińskiego załatwionych 

zostało bez potrzeby przybycia do Urzędu, w dowolnie wybranym czasie.   
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Dane przestrzenne z terenu naszego powiatu są źródłem danych prezentowanych w serwisie geoportal.gov.pl, 

który jest czwartym z najczęściej odwiedzanych serwisów rządowych. Dzięki temu, że nasze dane publikujemy 

poprzez usługi sieciowe, w geoportalu krajowym możliwe jest wykonanie szeregu analiz przestrzennych 

z wykorzystaniem zarówno naszych danych, jak również danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

 
 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zwyciężył w zorganizowanym przez Główny 

Urząd Geodezji i Kartografii "Plebiscycie na najlepszy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

szczebla powiatowego w roku 2019".  
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7.11  ADMINISTRACJA  

         ARCHITEKTONICZNO  

         - BUDOWLANA 
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Wykonanie zadań w 2019 r. prezentowało się następująco:  
 

LP. RODZAJ SPRAW 
LICZBA 
SPRAW 

LICZBA 

ODWOŁAŃ 
OD 

DECYZJI 

ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU II INSTANCJI 
 

LICZBA 

SKARG  
DO WSA 

UWAGI  
Utrzymanie          

w mocy 

 
Uchylenie 

decyzji 

 
Umorzenie 

postępowania 

1 Pozwolenia  
na budowę 

2297 
 

11 2 2 2 2 5  
w toku 

2 Pozwolenia  
na rozbiórkę 

58 2 
(odmowa) 

1 - - 1 1  
w toku 

3 Umorzenia 
postępowania 

140 1 1 - - -  

4 Odmowa 
zatwierdzenia 

projektu i udzielenia 
pozwolenia 

94 13 12 1 - 1  

5 Stwierdzenie 
wygaśnięcia decyzji 

1 - - - - -  

6 Uchylenie decyzji 
 (art. 36a PB) 

62 1 1 - - -  

7 Zmiana decyzji  
(art. 155 i 163 Kpa) 

178 - - - - -  

8 Przeniesienie 
pozwolenia  
na budowę 

66 - - - - -  

9 Liczba zgłoszeń  
(w tym zmiana 

sposobu użytkowania) 

1545 - - - - -  

10 Sprzeciw wobec 
zamiaru rozpoczęcia 

robót 

60 8 4 3 - - 1  
w toku 

11 Inne sprawy 
budownictwa  

(w tym odstępstwa 
od przepisów 
techniczno-

budowlanych 
oraz współdziałanie) 

375 1  
(decyzja 
wejścia 
w teren) 

1 
 
 

 

- - - 
 
 

 

 

12 Zaświadczenia 
 

681 - - - - -  

13 Dzienniki budowy 
 

1797 - - - - -  

14 Korespondencja 
 - wpływ 

6557 - - - - -  

15 Wnioski  
o udostępnienie 

informacji publicznej 

29 - - - - -  

16 Petycje 0 - - - - -  

 

W 2019 roku wzrosła liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę  (o ponad 200)  oraz zgłoszeń  zamiaru 

wykonania robót budowlanych (o ponad 200). Kolejny rok potwierdza, że wprowadzona instytucja zgłoszeń 

zamiaru budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Inwestorzy 

nadal wybierają tryb pozwolenia na budowę, zamiast zgłoszeń, 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 19a ustawy Prawo budowlane cieszą się dużym powodzeniem.  
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7.12  OCHRONA  

          ŚRODOWISKA 
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Wydział Środowiska i Rolnictwa wykonuje zadania własne powiatu, a także zadania z zakresu administracji 
rządowej, należące do kompetencji Starosty w zakresie: ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa 
i rybactwa śródlądowego, gospodarki odpadami, prawa geologicznego i górniczego, gospodarki leśnej w lasach 
nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz prawa łowieckiego. 
 
W 2019 roku Zarząd Powiatu Mińskiego zaopiniował pozytywnie "Program Ochrony Środowiska dla Miasta 
Sulejówek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku" (uchwała Nr 226/19 Zarządu Powiatu Mińskiego 
z dnia 7 października 2019 r.) oraz przyznał 10 spółkom wodnym dotacje celowe z budżetu Powiatu Mińskiego 
na realizację zadań z zakresu prawa wodnego (uchwała Nr 144/19 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 
17 czerwca 2019 r.).  
 
Na podstawie przepisów: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, Wydział sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością podmiotów w zakresie 
gospodarowania (wytwarzania, przetwarzania, zbierania) odpadami. Wg stanu na 31.12.2019 r. w obrocie 
prawnym znajdowało się 97 zezwoleń wydanych podmiotom w zakresie gospodarowania odpadami. W samym 
roku 2019 wydano 11 nowych zezwoleń. 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska podjęto również 
następujące działania: 

 wydano, w formie decyzji, 5 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego 
z instalacji, 

 rozpatrzono 85 zgłoszeń 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.  

Na terenie powiatu mińskiego występują zjawiska hałasu komunikacyjnego i hałasu przemysłowego (rodzaje 
hałasu wyróżnia się w zależności od źródeł i miejsc występowania).  Dzięki wykonaniu obwodnicy dla miasta 

Mińsk Mazowiecki ograniczono znacząco emisję hałasu komunikacyjnego.  
 
Realizując zadania, wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
w omawianym okresie przeprowadzono: 

 771 postępowań w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy lub projektów decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 1280 postępowania w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w tym 
185 postępowań zakończonych wydaniem decyzji administracyjnej. 

Wykonując w 2019 r. zadanie, wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, wypłacono 
ekwiwalenty za zalesione grunty porolne w kwocie 178 345 zł. Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów 
pochodziły z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa na powierzchni 14 588 ha na podstawie podpisanych porozumień ze Starostą Mińskim 
sprawuje Nadleśnictwo Mińsk Mazowiecki i Nadleśnictwo Drewnica. Wydział Środowiska i Rolnictwa 
współpracuje z Policją w zakresie spraw związanych z nielegalną wycinką drzew i wyceną drzew 
usuniętych niezgodnie z przepisami.  

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody prowadzony jest rejestr 
posiadaczy zwierząt, należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów 
prawa Unii Europejskiej (CITES), zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i  ssaków. W omawianym okresie 
wydano 29 zaświadczeń dla 69 zwierząt o dokonaniu zgłoszenia do rejestru oraz przeprowadzono 
3 postępowania w sprawie wykreślenia zwierząt z w/w rejestru.  

Wydział realizuje także działania z zakresu ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. 
Obecnie na terenie powiatu znajduje się 18 obwodów łowieckich o łącznym obszarze 75421 ha, 
dzierżawionych przez 15 kół łowieckich. Umowy dzierżawy zawarte zostały do 2026 r. Ponadto 
przeprowadzono 1 postępowanie zakończone wydaniem decyzji zezwalającej na hodowanie 
lub utrzymywanie chartów oraz ich mieszańców. 
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Starosta Miński realizuje także zadania z zakresu administracji geologicznej w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.  W 2019 r. w tym zakresie:  

 wydano 14 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, 8 projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 

 wydano 6 decyzji 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 dodatkowej za wykonywanie 
działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża z rażącym naruszeniem warunków określonych 
w koncesji, 

 załatwiono łącznie 14 spraw związanych ze zgłoszeniami projektów robót geologicznych, dotyczących 
wykorzystania ciepła Ziemi, likwidacji otworów wiertniczych i przedłożenia dokumentacji geologicznych 
dotyczących innych prac geologicznych. 

 
Starosta Miński współpracuje w zakresie administracji geologicznej, w tym zadań związanych z zatwierdzaniem 

projektów geologicznych, z wójtami/burmistrzami właściwymi ze względu na miejsce wykonywania robót 

geologicznych.  

 

Ponadto w 2019 r. Starosta Miński, jako organ koncesyjny wydawał m.in. decyzje dotyczące koncesji 

dla podmiotów spełniających jednocześnie następujące wymagania: obszar udokumentowanego złoża 

nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym 

nie przekroczy 20 000 m3, działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków 

strzałowych. W tym zakresie Starosta Miński:  

 udzielił 3 koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopaliny,  
 wydał 4 decyzje stwierdzające wygaśnięcie koncesji,  

 wydał 3 decyzje zmieniające koncesję oraz 3 decyzje przenoszące koncesje na rzecz innego 
przedsiębiorcy.  

 wydał 3 decyzje w związku z naruszeniem przez przedsiębiorców warunków koncesji.  
 
W stosunku do przedsiębiorców posiadających koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż było prowadzone 
1 postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia koncesji oraz 1 postępowanie zakończone wydaniem 
decyzji wstrzymującej działalność.  

Postępowania administracyjne o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż także prowadzone są 
we współpracy z wójtami/burmistrzami właściwymi ze względu na miejsce wykonywania planowanej  
działalności oraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.  

W 2019 roku przeprowadzono 2 kontrole zakładów górniczych, których zakresem objęto zgodność wykonywanej 
przez przedsiębiorcę działalności z posiadaną koncesją.  
 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu mińskiego obowiązywały łącznie 
41 koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, dla których organem koncesyjnym jest Starosta Miński. Najwięcej 
zakładów górniczych zlokalizowanych jest na terenie gmin: Jakubów (15 zakładów), Mrozy (10 zakładów) 
i Kałuszyn (8 zakładów).  Dane przestrzenne dotyczące m.in. złóż kopalin i obszarów górniczych ustanowionych 
koncesjami na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin ze złóż dostępne są w 
serwisie minski.e-mapa.net. 
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Rzut ekranu przedstawiający dane przestrzenne dotyczące złóż kopalin i obszarów górniczych 
 

Starosta prowadzi również nadzór nad zakładami górniczymi, które zakończyły eksploatację kopaliny. Wg stanu 
na 14.02.2020 r. na terenie powiatu mińskiego w trakcie rekultywacji (w celu przywrócenia gruntom wartości 
użytkowej) było 38 wyrobisk. 
 
Na podstawie przepisów ustawy prawo wodne sprawowany jest nadzór i kontrola nad działalnością gminnych 
spółek wodnych, działających na terenie powiatu mińskiego. Są nią objęte następujące Gminne Spółki Wodne: 
Halinów, Mrozy, Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i Siennica. 
W  okresie sprawozdawczym nadzorowi i kontroli poddawane są podjęte uchwały i roczne budżety. 
 
Realizując uchwałę nr IV/33/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji oraz sposobu jej rozliczania, w roku 2019 przyznana została dotacja celowa w kwocie 35 000 zł, z której 
została wykorzystana kwota w wysokości 24 670 zł.  
 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, w celu skutecznej kontroli przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym, 
współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką, utworzoną przez Radę Powiatu na wniosek Starosty i Polskiego 
Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Siedlcach. Głównym zadaniem SSR jest kontrola przestrzegania 
przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym przez wędkarzy, dokonujących połowu ryb na śródlądowych 
wodach powierzchniowych powiatu mińskiego, w tym weryfikowanie uprawnień wędkarskich. W  2019 roku 
wydano 289 kart wędkarskich i 1 kartę łowiectwa podwodnego, upoważniających do amatorskiego połowu ryb 
w śródlądowych wodach powierzchniowych, oraz zarejestrowano 77 nowych jednostek sprzętu pływającego 

służącego do połowu ryb. Na koniec 2019 r. łączna ilość wydanych kart wędkarskich wynosiła 5283 sztuk, 
a ilość zarejestrowanych jednostek sprzętu pływającego służącego do połowu ryb wynosiła 1062 sztuk. 
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7.13  OCHRONA PRAW 

KONSUMENTÓW  
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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. 
 

Zestawienie spraw załatwianych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2019 r. 
 

 

 

 

 

 

 

LP. 

 

RODZAJ SPRAW 

 

LICZBA 

SPRAW            

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAW ROZPOCZĘTYCH W 2019 R. 
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1 Wystąpienia  

do przedsiębiorców w 

sprawach o ochronę 

interesów konsumentów 

(postępowania) 

212  

(w tym  

74 sprawy 

z lat 

ubiegłych) 

 

78 

 

22 

 

7 

 

24 

 

7 

 

8 

2 Zapewnienie bezpłatnego 

poradnictwa 

konsumenckiego 

i informacji prawnej w 

zakresie ochrony 

konsumentów w formie 

pisemnej 

 

101 

 

101 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3 Zapewnienie  

bezpłatnego poradnictwa 

konsumenckiego  

i informacji prawnej  

w zakresie ochrony 

konsumentów 

 

1465 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4 Wyjaśnienia, interpretacje,  

opinie, akty prawne 

dotyczące zagadnień 

z zakresu ochrony  

praw konsumenckich  

 

43 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

5 Wnioski o udostępnienie 

informacji publicznej 

- - - - - - - 

6 Petycje  - - - - - - - 

RAZEM 1821 179 22 7 24 7 8 
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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 oprócz występowania na rzecz konsumentów do przedsiębiorcy, 

może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się 

postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Ze względu na ograniczenia finansowe 

i kadrowe, Rzecznik ostrożnie korzysta z tego uprawnienia. W 2019 r. Rzecznik aktywnie pomagał 

konsumentom w 7 sprawach sądowych, wobec braku polubownego zakończenia sporu. Duża część spraw 

z 2019 r. nie jest jeszcze zakończona i ostatecznie nie można przesądzić, czy nie znajdą swojego zakończenia 

na drodze postępowania sądowego. 

 

Udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów w 2019 r. 
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SPRZEDAŻ: 

artykuły żywnościowe  5 
  

11 
           

16 

odzież i obuwie  5 29 
 

165 9 
          

208 

meble, artykuły 
wyposażenia wnętrz, 
utrzymania domu 

8 15 10 124 12 2 
     

2 
 

5 
 

178 

urządzenia 
gospodarstwa 
domowego, 
urządzenia 
elektroniczne  
i sprzęt komputerowy 

16 37 80 165 18 2 
     

9 2 
 

7 336 

samochody i środki 
transportu osobistego  

12 6 
 

34 9 
          

61 

kosmetyki, środki 
czyszczące 
i konserwujące 

 
3 

             
3 

produkty związane  
z opieką zdrowotną  

2 
 

3 1 
           

6 

artykuły rekreacyjne, 
zabawki i artykuły 
dla dzieci 

1 5 
 

7 9 
     

2 
    

24 

inne 
 

4 2 8 2 
          

16 

USŁUGI: 

związane z rynkiem 
nieruchomości 

6     35     9                 50 

bieżąca konserwacja, 
utrzymanie domu, 
drobne naprawy, 
pielęgnacja 

      12   3             3     18 

czyszczenie i naprawa 
odzieży i obuwia 

      34                       34 
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Konserwacja 
i naprawa pojazdów  
i innych środków 
transportu 

      27                       27 

finansowe     2 23     9           29     63 

ubezpieczeniowe 8     16     6     2 1   9     42 

pocztowe i kurierskie       22                 3     25 

telekomunikacyjne 6 10 6 41 8 1   2     5 19 1     99 

transportowe       7                       7 

turystyka i  rekreacja 3     44 8     4   2 2         63 

sektor energetyczny 
i wodny 

    16 18   2           11 7     54 

związane z opieką 
i opieką zdrowotną 

2     3                 1     6 

inne 1 9   3                       13 

RAZEM 75 118 119 800 75 10 24 6 0 4 10 41 55 5 7 1349 

informacje ogólne  33 

niekonsumenckie  83 

1465 
 

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów 

 

 

ROZWIĄZANIE 
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SPRZEDAŻ:  

artykuły 
żywnościowe  

                              0 

odzież i obuwie    3   27 4         1           35 

meble, artykuły 
wyposażenia wnętrz, 
utrzymania domu 

  4   8 1                     13 

urządzenia 
gospodarstwa 
domowego, 
urządzenia 
elektroniczne 
i sprzęt 
komputerowy 

  6 2 9 4                     21 

samochody i środki 
transportu 
osobistego  

  1   1                       2 

kosmetyki, środki 
czyszczące  

                              0 
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i konserwujące 

produkty związane  
z opieką zdrowotną  

                              0 

artykuły rekreacyjne, 
zabawki i artykuły 
dla dzieci 

  1   1 2                     4 

inne   1   4 1         1           7 

USŁUGI: 

związane z rynkiem 
nieruchomości  

      5                       5 

bieżąca konserwacja, 
utrzymanie domu, 
drobne naprawy, 
pielęgnacja  

      3 1                     4 

Czyszczenie 
i naprawa odzieży  
i obuwia  

      3                       3 

konserwacja i 
naprawa pojazdów  
i innych środków 
transportu 

      2                       2 

finansowe        2 1         1     2 1   7 

ubezpieczeniowe        2   1                   3 

pocztowe i kurierskie                                0 

telekomunikacyjne   3   4 2         2   2       13 

transportowe                                0 

turystyka i  rekreacja    1   5             1   1     8 

sektor energetyczny 
i wodny 

      1               1 1     3 

związane z opieką 
i opieką zdrowotną 

      1                       1 

edukacyjne 1                 1           2 

inne        5                       5 

RAZEM 1 20 2 83 16 1 0 0 0 6 1 3 4 1 0 138 

SPRAWY Z LAT UBIEGŁYCH  74 

RAZEM 212 

 

W 8 przypadkach Rzecznik wystąpił o ukaranie przedsiębiorcy za nieudzielenie odpowiedzi i informacji.  

 

Rzecznik podejmował również działania o charakterze edukacyjno – informacyjnym. Najczęściej stosowaną 

formą edukacji jest wskazanie konsumentom, w ramach porady, informacji o przysługujących im prawach 

oraz sposobie postępowania w konkretnej sprawie. W ramach tej działalności Rzecznik Konsumentów: 

 brał udział w 3 spotkaniach adresowanych do seniorów,  

 przeprowadził lekcje edukacji konsumenckiej w jednej ze szkół ponadpodstawowych w Mińsku 

Mazowieckim, 

 w ramach edukacji konsumenckiej, wraz z Fundacją Konsumentów, zorganizował dla przedsiębiorców 

z terenu powiatu mińskiego, bezpłatne szkolenie z prawa konsumenckiego. Edukacja dla przedsiębiorców 

oparta jest na założeniu, że bez świadomego przedsiębiorcy, nie osiągnie się wysokiego poziomu ochrony 

praw konsumenta w powiecie mińskim, 

 brał udział w programie telewizyjnym „Interwencja” w Polsacie, przedstawiając sprawę konsumencką.  
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W 2019 roku Rzecznik brał, podobnie jak w latach ubiegłych, udział w posiedzeniach Krajowej Rady Rzeczników 

Konsumentów, jako członek zaproszony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Był również 

członkiem zespołu – grupy roboczej przy Prezesie UOKiK, opracowującej założenia ustawy o rzeczniku 

konsumentów. 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mińsku Mazowieckim reprezentował Rzeczników Konsumentów z ramienia 

Związku Powiatów Polskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas posiedzeń Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Regionalnego, Polityki 

Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Jest to powód do zadowolenia z działalności Rzecznika, który dzięki 

swojej wiedzy i wysokim kwalifikacjom, promuje w ten sposób również powiat miński. Rzecznik kontynuował 

współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Europejskim 

Centrum Konsumenckim, Federacją Konsumentów – uczestnicząc w organizowanych konferencjach, 

seminariach oraz współdziałając na rzecz konsumentów poprzez wymianę poglądów, doświadczeń i spraw, 

niekiedy sygnalizując niekorzystne dla konsumentów zjawiska rynkowe.  
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7.14  PROMOCJA   

          POWIATU 
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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. Jednym 

z kluczowych narzędzi polityki promocji jest Internet. Prowadzona jest strona powiatu mińskiego 

www.powiatminski.pl, oficjalny profil na Facebooku i Twitterze.  

W 2019 roku Starosta objął patronatem 74 wydarzenia. 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 prowadzi zbiorczy kalendarz wydarzeń, do którego rocznie zgłaszanych jest ponad 200 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”,  

- 70-lecie Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych oraz Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej, 

- VIII 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.  W 2019 roku zaprojektowano znak graficzny z okazji 20-lecia powiatu 

mińskiego oraz przygotowano pakiet promocyjny złożony, m.in. z: publikacji, medali okolicznościowych, 

rollupów, banerów, papieru firmowego, okolicznościowego butona, folderu z wykazem imprez, ścianki 

promocyjnej przed budynkiem Starostwa. 
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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. 

Materiały promocyjne były wręczane, m.in. podczas corocznych Dni Powiatu Mińskiego, Festynu "Sójka 

Mazowiecka”, a także podczas Forum Kultury. 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 



 

 

   RAPORT O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2019 

 

164 | S t r o n a  
 

 

W 2019 roku Zarząd Powiatu Mińskiego wykonywał uchwały Rady Powiatu Mińskiego dotyczące powiatowych 

strategii, planów i programów. W omawianym okresie obowiązywały następujące dokumenty:  

 

I. Strategia Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 – 2020 (przyjęta uchwałą 

Nr XVI/133/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 3 września 2008 r.), 

  

II. Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 (przyjęty uchwałą Nr XXV/302/17 Rady 

Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r.), 

 

III. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mińskiego na lata 

2017 – 2022 (przyjęta uchwałą Nr XVIII/223/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.),  

 

IV. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Mińskiego na lata                               

2017 – 2022  (przyjęty uchwałą Nr XVIII/224/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2016 r.), 

 

V. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Mińskim na lata 2018 – 2020 

(przyjęty uchwałą Nr XXV/320/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 20 grudnia 2017 r.), 

 

VI. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2022 (przyjęty uchwałą Nr XVIII/225/16 Rady 

Powiatu Mińskiego  z dnia 20 grudnia 2016 r.), 

 

VII. Program Budowy Lokalnego Systemu Wspierania Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie 

Mińskim na lata 2014 – 2019 (przyjęty uchwałą Nr XXV/295/14 Rady Powiatu Mińskiego 

z dnia 5 marca 2014 r.), 

 

VIII. Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2017 – 2022 

(przyjęty uchwałą Nr XXIV/286/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r.), 

 

IX. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego 

(przyjęty uchwałą Nr XIII/160/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r.), 

 

X. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego Powiatu Mińskiego na lata 2019-2023 (przyjęty uchwałą nr VIII/101/19 z dnia 23 

października 2019 r.)  

 

XI. "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 2019 roku" (przyjęty uchwałą Nr XXXI/374/18 Rady 

Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r.), 

 

XII. „Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019 – 2022” (przyjęty uchwałą  

Nr XXXI/375/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r.).  

 

XIII. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim 

(przyjęty uchwałą nr VII/74/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.)  
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I . STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2008 -2020  
 

 

CEL STRATEGICZNY NR 1  - Zwiększanie efektywności lokalnej gospodarki 

 

WSKAŹNIKI: 

1) Liczba gospodarstw agroturystycznych - 35 

2) Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych - 3 

3) Liczba nowych podmiotów gospodarczych - 1068 

4) Liczba utworzonych nowych miejsc pracy  - 102 

5) Stopa bezrobocia – grudzień 2019 – 4,9 % 

6) Liczba bezrobotnych podnoszących kwalifikacje w ramach środków przeznaczonych na aktywne formy 

zwalczania bezrobocia: do 30 r. ż. – 11; powyżej 30 r. ż. - 5 

7) Liczba bezrobotnych w pierwszym przedziale wiekowym tj. do 25 roku życia - 553 

8) Ilość zorganizowanych imprez promujących zatrudnienie: 4 

 

CEL STRATEGICZNY NR 2 - Poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki 

 

WSKAŹNIKI: 

 

1) Długość dróg powiatowych wybudowanych i przebudowanych na terenie powiatu 

 

Przebudowa i modernizacja głównych 
ciągów dróg powiatowych łączących 

siedzibę powiatu z siedzibami gmin i 
siedzib gmin między sobą oraz dróg 

powiatowych łączących się z drogami 
wyższej kategorii  

liczba kilometrów 
nowych/przebudowanych 

/odnowionych  dróg 

5,71 

 
Rozbudowa sieci chodników i ciągów 

pieszo-rowerowych  

liczba kilometrów 
nowych/przebudowanych/o

dnowionych chodników i 
ciągów pieszo – 

rowerowych 

4,6 

 
Odnowy nawierzchni bitumicznych 

liczba kilometrów 
odnowionych nawierzchni 

bitumicznych 

10,604 

 
Przebudowa obiektów mostowych i 

przepustów  

liczba przebudowanych 
obiektów mostowych 

i przepustów 

1 szt. przejście pod torami - 

tunel  

1 szt. obiekt mostowy                                               

1 szt. kładka przez rzekę 

 
Przebudowa skrzyżowań  

liczba przebudowanych 
skrzyżowań 

7 

1.  
Współpraca z urzędami gmin i miast przy 

realizacji inwestycji drogowych 
 

liczba podpisanych 
porozumień z urzędami 

miast i gmin przy realizacji 
inwestycji drogowych 

11 

 

2) Ilość miejsc noclegowych na terenie powiatu – 20 

3) Długość oznakowanych szlaków rekreacyjno- turystycznych  

 trasa rowerowa Marysin Wawerski – Wesoła – Sulejówek – Długa Szlachecka – Długa Kościelna – 

Halinów o długości 19 km,  

 trasa rowerowa Kołbiel – Siennica – Cegłów o długości 30 km,  

 trasa rowerowa na terenie rezerwatu „Jedlina”, start przy stacji PKP Mienia,  
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 szlak niebieski na terenie gmin Cegłów – Mrozy – Kałuszyn (trasa nr 1 Cegłów – Woźbin – 

Sokolnik – Wola Rafałowska – Mrozy – rezerwat „Rudka Sanatoryjna” – Mrozy, trasa nr 2 Mrozy – 

Rudka Sanatoryjna – Grodzisk – Gójszcz – rezerwat „Przełom Witówki” – Gołębiówka – 

Podskrudzie – Grodziszcze Mazowieckie, trasa nr 3 Cegłów – Skwarne – Kuflew – rezerwat 

„Florianów” – Porzewnica – Choszcze – Grodziszcze Mazowieckie),  

 szlak niebieski na terenie gminy Halinów (Okuniew – Długa Szlachecka – Długa Kościelna – 

Józefin – Halinów – Hipolitów – Stary Konik),  

 szlak zielony na terenie gminy Cegłów (Mienia – rezerwat „Jedlina” – Skwarne – Cegłów),  

 szlak zielony na terenie gmin Cegłów i Siennica (Kiczki – Dzielnik – Drożdżówka – Kulki – Ptaki – 

Świderszczyzna – Starogród),  

 ścieżka spacerowa na terenie rezerwatu „Rudka Sanatoryjna”  

4) Wielkość środków finansowych przeznaczonych w powiecie na promocję – 57 000 zł 

5) Ilość imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i gospodarczych na terenie powiatu – 455,  

6) Ilość wydanych materiałów reklamowych (folderów, informatorów, map, itp.) – 2 200 

7) Liczba organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu - 425 

8) Ilość środków finansowych przekazanych do realizacji w drodze konkursów dla organizacji 

pozarządowych – 1 915 681,44 zł (łącznie z konkursami sprzed 2019 r., na podstawie których zawarto 

umowy wieloletnie w zakresie pomocy społecznej) 

9) Ilość powstałych związków międzygminnych i podpisanych porozumień w celu realizacji zadań 

publicznych – 11 umów z gminami w zakresie realizacji zadań powiatu 

 

CEL STRATEGICZNY NR 3 -  Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie 

 

WSKAŹNIKI: 

1) Powierzchnia wybudowanych i zmodernizowanych  

 sal gimnastycznych - 1 (remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych 

w Mińsku Mazowieckim) 

 boisk sportowych - 1 (przebudowano boisko do piłki nożnej na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. 

Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię ze sztucznej 

trawy z wykonaniem ogrodzenia i oświetlenia) 

2) Liczba słuchaczy w ramach szkolnictwa ustawicznego – szkoły dla dorosłych – 304 osoby, KKZ - 467 

3) Liczba uczniów z terenu powiatu objętych współpracą międzynarodową – 8 szkół 

4) Ilość obiektów dziedzictwa narodowego poddanych zabiegom remontowym - 5 

 

 

CEL STRATEGICZNY NR 4  - Zwiększanie poziomu integracji społecznej oraz bezpieczeństwa 

publicznego i zdrowotnego 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 

- 171 osób, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 1558 osób, 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 308 osób, 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 30 osób, 

 zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 60 osób. 

2) Liczba obiektów użyteczności publicznej przystosowanych lub wybudowanych z uwzględnieniem potrzeb 

osób niepełnosprawnych: 
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 Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni – realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, 

przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Nr 2 Domu Pomocy Społecznej "Jedlina” o szyb 

windy dla osób niepełnosprawnych, maszynownię oraz pomieszczenie palarni z jednoczesną zmianą 

sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń”, zbudowano windę w budynku dla ok 40 osób. 

3) Ilość miejsc pracy przygotowana dla osób niepełnosprawnych - 18 

4) Liczba osób hospitalizowanych – 8 696, SOR – 18 789 

5) 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 w 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 

6) Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zakupy aparatury i urządzeń medycznych:  

 zakup cyfrowego aparatu mammograficznego - sfinansowany z dotacji budżetu Powiatu 

Mińskiego, Gmin oraz Miast . Kwota dofinansowania z budżetu dotacji Powiatu - 789 480 zł  

 modernizacja Pracowni Mammograficznej – wartość całego zadania 184 746 zł. 

 modernizacja oddziału wewnętrznego – Remont zewnętrznej część budynku oddziału. 

Odnowiona została elewację wraz z dociepleniem. Dach budynku został ocieplony materiałem 

izolacyjnym oraz wykonane zostały remonty zadaszeń budynku. Zamontowano nowe rury spustowe, 

zaimpregnowano biobójczą substancją ściany budynku oraz nałożony został tynk mozaikowy. 

Stolarka okienna i drzwiowa uległa wymianie, a zewnętrzna część budynku została doświetlona. 

Remont został finansowany z budżetu Powiatu Mińskiego. Wartość projektu: 1 195 006,50 zł. 

 modernizacja Szpitala Powiatowego – Etap II Doposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt 

i aparaturę medyczną w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki 

Zdrowotnej. Do Pracowni Endoskopii zakupiono Videogastroskop, Videokolonoskop, tor wizyjny, 

diatermię endoskopową oraz myjnię do endoskopów. Pracownia Diagnostyki Obrazowej doposażona 

została w nowej generacji aparat RTG oraz ucyfrowieniu poddano istniejący aparat. Poradnia 

Położniczo-Ginekologicznej wyposażona została w nowe aparaty KTG i USG. Całkowita wartość 

projektu:  4 242 031,41 zł. 

 Dzienny Dom Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim – Zadaniem projektu jest poprawa 

jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, 

w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych 

umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych. Wartość całkowita projektu: 1 357 799, 04 zł, 

wkład budżetu Państwa: 199 649,76 zł, wkład własny: 139 800,00 zł  

7) Liczba personelu medycznego podnoszącego swoje kwalifikacje - 23 

8) Liczba zdarzeń wymagająca interwencji PSP z podziałem na:   

 pożary - 603  

 inne zdarzenia - 1152 

9) Liczba przestępstw popełnionych i wykrytych (dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim) 

 

Ograniczenie przestępczości narkotykowej     - postępowania wszczęte - 144       
    - przestępstwa stwierdzone 169       
    - wykrywalność 96,45% 

Ograniczenie przestępczości samochodowej     - postępowania wszczęte - 37             
    - przestępstwa stwierdzone 38             
    - wykrywalność 10,57% 
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Ograniczenie przestępczości gospodarczej, 
 ze szczególnym uwzględnieniem 

przestępczości akcyzowej 

    - postępowania wszczęte - 414            
    - przestępstwa stwierdzone 346           
    - wykrywalność 70,52% 

Ograniczenie przestępczości w 7 kategoriach 
przestępstw, w tym włamań i kradzieży 

    - postępowania wszczęte - 599            
    - przestępstwa stwierdzone 612            
    - wykrywalność 35,7% 

 

10) Liczba i ilość uczestników imprez propagujących bezpieczne zachowania u dzieci i młodzieży – ilość 

zorganizowanych spotkań edukacyjnych w szkołach – 197, liczba uczestników – 5 700 
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II . PROGRAM ROZWOJU POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2017 - 2020  
 

 

CEL STRATEGICZNY: Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej  

 

Cel operacyjny: poprawa jakości i dostępności usług w sferze ochrony zdrowia 

 

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 2019 roku 

oraz zadania  

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 

692 373,70 zł 

 
W ramach modernizacji SPZOZ 
zrealizowano następujące 
podzadania: 
1) Modernizacja Szpitala 

Powiatowego - etap II - 
ucyfrowienie - dostosowanie 
pomieszczeń RTG 

2) Modernizacja Szpitala 
Powiatowego - etap II - prace 
modernizacyjne pomieszczeń 
Pracowni Mammografii 

3) Przyłączenie budynku 
Pogotowia do kanalizacji 
sanitarnej 

2) Wyposażenie szpitala 
powiatowego i przychodni 
lekarskiej w specjalistyczny 
sprzęt medyczny 

liczba nowej aparatury 
medycznej w którą zostanie 

zaopatrzony szpital powiatowy 
i budynek przychodni 

 
 

53 sztuki 
 
 

3) Budowa parkingu oraz 
rewitalizacja terenu wokół 
budynku szpitala powiatowego 

liczba powstałych miejsc 
parkingowych wokół budynku 

szpitala powiatowego 

Zostało wykonanie utwardzenie 
terenu w lokalizacji Mińsk 
Mazowiecki ul. Szpitalna 37 

4) Ucyfrowienie RTG, integracja 
sprzętu medycznego z 
systemem HIS wraz z 
zakupem systemu PACS 

liczba wykonanych badań przy 
użyciu nowego systemu 

 
4 486 

 
 

 

 

Cel operacyjny: budowa i rozwój infrastruktury społecznej 

 

1) Budowa nowego Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim 
  

Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego  na lata 2017 - 2020: 
liczba dzieci przebywających w nowo wybudowanym Domu Dziecka.  W 2019 r. zakończono budowę Domu 
Dziecka, przewidzianego dla 14 dzieci.  
 

2) 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: 
wysokość środków przeznaczonych na przebudowę, rozbudowę i wyposażenie poszczególnych elementów 
infrastruktury oświatowej i socjalnej   
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L.p. 

 

 
Placówka 

Wysokość środków przeznaczonych w 2019 roku 
na przebudowę, rozbudowę i wyposażenie 
poszczególnych elementów infrastruktury 

oświatowej i socjalnej  

1. 
Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Mińsku Mazowieckim 

 
346 586,79 zł 

 

2. 
Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  

w Mińsku Mazowieckim 
Brak danych 

3. 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 

im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim 

108 431,00 zł 

4. 
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Mińsku Mazowieckim 
103 865,56 

5. 
Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim 
135 686,89 zł 

6. 
Dom Pomocy Społecznej Jedlina  w Mieni 387 430,00 zł 

8. 

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni 75 140,83 zł 

9. 
Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie 12 500,00 zł 

10. 
DPS Kąty 126 115,64 zł 

 
 
3) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej  

 
Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020: 
liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowej. W 2019 r.: 

 wykonano Otwartą Strefę Aktywności w ZSA w Mińsku Mazowieckim – budowa infrastruktury 
sportowo – rekreacyjnej, 

 wykonano Otwartą Strefę Aktywności w ZS im. M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim                  

– budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, 

 przebudowano boisko do piłki nożnej na terenie LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim 
z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię ze sztucznej trawy z wykonaniem ogrodzenia 
i oświetlenia, 

 remont sali gimnastycznej w ZS T-G w Mińsku Mazowieckim, 
 został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania "Budowa 

hali sportowej w ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim z infrastrukturą towarzyszącą”- Powiat                            
nie uzyskał dofinansowania.  

 
4) Dostosowanie powiatowych budynków użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

 
Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020: 
liczba ułatwień dla osób niepełnosprawnych zamontowanych w budynkach użyteczności publicznej.  
W 2019 r. wykonano następujące zadanie: 

 Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni – realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, 
przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego Nr 2 Domu Pomocy Społecznej "Jedlina” o szyb 
windy dla osób niepełnosprawnych, maszynownię oraz pomieszczenie palarni z jednoczesną 
zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń”. Zbudowano windę w budynku dla ok 40 
osób 
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5) 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 – 202- 
liczba nowoutworzonych placówek pomocy społecznej.  W 2019 r. nie utworzono nowej placówki pomocy 
społecznej. 
 

Cel operacyjny: modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej  

 

1) Rozwój e-administracji, współpraca w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla 
aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) 

 
Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 
- wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu. W 2019 roku nie wydatkowano środków 
na realizację projektu. 

 
2) Modernizacja infrastruktury informatycznej jednostek powiatowych, w szczególności wykonanie sieci 

internetowej w technologii światłowodowej  
 
Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 
- liczba jednostek powiatowych podłączonych do sieci światłowodowej 

 

L.p. Jednostki powiatowe podłączone do sieci światłowodowej  w 2019 roku 

1. Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie – wykonanie instalacji FTTH oraz podłączenie 
światłowodu (1 łącze o przepustowości 10-100Mbit) 

2. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim – wykonanie sieci LAN 

3. Podłączenie światłowodu w ZS T-G w Mińsku Mazowieckim 

 
3) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.  

Wskaźnik stopnia realizacji przewidziany w Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 – 2020 
- wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania. W 2019 r nie zrealizowano zadań w tym 
zakresie. 

 
Cel operacyjny: modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej 

 

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 2019 roku 

1) 
Organizacja publicznego 
transportu zbiorowego na 
terenie powiatu mińskiego 

liczba uruchomionych linii 
transportu zbiorowego 

 
0 

(unieważnienie postępowania) 

2) 

Przebudowa i modernizacja 
głównych ciągów dróg 

powiatowych łączących siedzibę 
powiatu z siedzibami gmin i 

siedzib gmin między sobą oraz 
dróg powiatowych łączących się 

z drogami wyższej kategorii  

liczba kilometrów 
nowych/przebudowanych/odno

wionych  dróg 
5,71 
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3) 
Rozbudowa sieci chodników i 
ciągów pieszo-rowerowych  

liczba kilometrów 
nowych/przebudowanych 
/odnowionych chodników 

i ciągów pieszo – rowerowych 

4,6 

4) 
Odnowy nawierzchni 

bitumicznych 
liczba kilometrów odnowionych 

nawierzchni bitumicznych 
10,604 

5) 
Przebudowa obiektów 

mostowych i przepustów  

liczba przebudowanych 
obiektów mostowych i 

przepustów 

1 szt. przejście pod torami - tunel               
1 szt. obiekt mostowy                                               
1 szt. kładka przez rzekę 

6) Przebudowa skrzyżowań  
liczba przebudowanych 

skrzyżowań 
7 

7) 

Współpraca z urzędami gmin i 
miast przy realizacji inwestycji 

drogowych 
 

liczba podpisanych porozumień 
z urzędami miast i gmin przy 

realizacji inwestycji drogowych 
11 

 

W ramach celu operacyjnego „Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej” w 2019 r. zrealizowano 
następujące zadania: 
 
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy na odc. od km 8+520 do km 

10+500 i na odc. od km 10+500 do km 10+620 z wykonaniem drenażu na odc. od km 10+500 do km 
10+880 (2018-2019) (dł. 1110m) 

2) Przebudowa drogi 2239W Wielgolas-Kamionka od km 0+020 do km 0+955 (2018-2019) (dł. 935m) 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy na odc. od km 4+840 do km 
5+406,62 (dł. 567m) 

4) Przebudowa drogi 2222W Dębe Wielkie-Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak od km 9+905 do km 10+300 wraz z 
odwodnieniem (dł. 395m) 

5) Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie-(gr.powiatu) od 
km 2+360 do km 2+690, etap I (dł. 330m) 

6) Przebudowa (modernizacja) drogi 2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka do km 11+080 do km 11+920,25 
(dł. 840m) 

7) Przebudowa drogi nr 2224W Stara Niedziałka-Mistów-Libertów do drogi (Stanisławów-Mlęcin-Kamionka) od 
km 9+065,60 do km 9+850 (dł. 784m) 

8) Przebudowa drogi 2232W w msc. Latowicz od km 0+542 do km 0+884 oraz wykonanie warstwy ścieralnej 
od km 0+135 do km 0+542 (2019-2020) (dł. 749m, chodnik 0+542-0+842 dł. 300m) 

9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2224W Stara Niedziałka-Mistów-Libertów do drogi (Stanisławów-Mlęcin-
Kamionka) w msc. Mistów polegająca na budowie chodnika oraz zatoki parkingowej od km 2+444 do km 
2+658 (dł. 214m) 

10) Przebudowa drogi powiatowej nr 2219W Arynów-Cyganka-Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński-Kąty 
Goździejewskie Drugie) polegająca na budowie chodnika w msc. Cyganka od km 2+990 do km 3+485 etap 
II (dł. 495m) 

11) Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów polegająca na budowie 
chodnika w msc. Starogród od km 6+640 do km 6+717 oraz od km 6+873 do km 7+020 (dł. 224m) 

12) Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+765 do km 
3+090 (dł. 325m) 

13) Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz.-Niedziałka-Jakubów do drogi (Jędrzejów-Dobre) w 
msc. Jakubów polegająca na budowie chodnika, wykonaniu krytego rowu oraz wpustów ulicznych (dł. 
100m) 

14) Budowa przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP PLK linii 13 Krusze-Pilawa w msc. Mińsk Mazowiecki 
w ciągu ul. Gen. K. Sosnkowskiego i Aureliusza Chróścielewskiego (2018-2019) 

15) Przebudowa/rozbudowa mostu w ciągu drogi nr 2204W Halinów-Krzewina-Desno w km 0+530 z dojazdami 
od km 0+440 do km 0+752 

16) Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy i budowa kładki dla ciągu 
pieszo-rowerowego w km 9+440 przez rzekę Mienia 

17) odnowy nawierzchni bitumicznych: 
- Droga nr 2219W Arynów - Cyganka - Cięciwa (dł. 1050m) 
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- Droga nr 2246W Stara Wieś - Wólka Dłużewska - Parysów (dł. 854m) 
- Droga nr 2235W Redzyńskie - Laliny (dł. 975m) 
- Droga nr 2244W Siennica - Łękawica - Cegłów (dł. 570m) 
- Droga nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew (dł. 330m) 
- Droga nr 2259W Jeruzal - Dębowce - gr.powiatu (dł. 420m) 
- Droga nr 2256W Wola Rafałowska -Guzew - Mała Wieś - Kuflew (dł. 550m) 
- Droga nr 2251W Kałuszyn - Milew - Falbogi (dł. 980m) 
- Droga nr 2213W Rudzienko - Rakówiec - Gęsianka (dł. 1800m) 
- Droga nr 2219W Arynów - Cyganka - Cięciwa (dł. 900m) 
- Droga nr 2229W Jędrzejów - Cegłów - Kuflew (dł. 1020m) 
- Droga nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie - DW nr 637 (dł. 510m) 
- Droga nr 4333W Ołdakowizna - Stanisławów (dł. 400m) 
- Droga nr 2214W Stanisławów - Mlęcin - Kamionka (dł. 245m) 

 
CEL STRATEGICZNY: Zwiększanie poziomu integracji społecznej 

 

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 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 
osiągnięte w 2019 roku 

1) 
Wspieranie funkcjonujących 

rodzin zastępczych  
liczba dobrze funkcjonujących rodzin 

zastępczych 
144 

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 - 144, 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 

 

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 2019 roku 

1) 

Promocja i rozwój usług 
specjalistycznych 

świadczonych przy 
Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie  
w Mińsku Mazowieckim  

liczba pozyskanych wolontariuszy, ilość 
udzielonych porad, ilość 

przeprowadzonych terapii 

- Wolontariusze - 4 osoby. Udzielone 
porady udzielone przez prawników, 
policjanta, psychologów, 
mediatorów, doradcy ds. rodziny, 
doradcy ds. osób 
niepełnosprawnych, terapeuty ds. 
uzależnień, pedagoga - 1671. 
Przeprowadzone terapie 
psychologiczne - 101. 

2) 
Promocja rodzicielstwa 

zastępczego  

liczba kampanii promocyjnych 

rodzicielstwa zastępczego 

3 
 (broszury, strona internetowa, 

informacje wysyłane e-mailem i 
listownie) 
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3) 
Współpraca z 
organizacjami 

pozarządowymi  

realizacja wyznaczonych celów przy 
współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Współpraca z 5 organizacjami 
Realizacja zadania publicznego w 
ramach otwartego konkursu ofert na 
dofinansowanie integracji społecznej 
osób niepełnosprawnych. 

 

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 2019 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 - 171 
osób.  
- Dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych - 1558 osób.  
- Dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne  i środki pomocnicze 
przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów - 308 osób.  
- Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych,  
w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych 
- 30 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 

Nie powołano 
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CEL STRATEGICZNY: Rozwój zasobów ludzkich  

 

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 

Wskaźniki oceny stopnia 
realizacji osiągnięte                         

w 2019 roku 

1) 
Upowszechnienie informacji  
na temat oferty edukacyjnej,  

w tym szkolnictwa zawodowego  

liczba informacji  60 

2) 
Tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości wśród uczniów 

 i słuchaczy  
liczba projektów 

2 projekty 
("Umiejętności kwalifikacje 

praca" oraz "Inwestycja                       
w przyszłość") 

3) 
Wsparcie szkół we współpracy  
z uczelniami, pracodawcami, 

instytucjami rynku pracy  

liczba podpisanych 
porozumień/listów intencyjnych  

14 

4) 
Wspieranie udziału szkół  
w programach  wymiany 

międzynarodowej  

liczba szkół/osób biorących udział 
 w programach wymiany 

międzynarodowej 
8 szkół 

 

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 

Wskaźniki oceny stopnia 
realizacji osiągnięte                             

w 2019 roku 

1) Upowszechnienie oferty  kulturalnej  
liczba ofert kulturalnych w 

powiatowym kalendarzu imprez 
455  

2) 
Organizacja i współorganizacja imprez 

o zasięgu ponadlokalnym  

liczba zorganizowanych i 
współorganizowanych  imprez o 

zasięgu ponadlokalnym 
12  

3) Promocja lokalnych twórców  
liczba kampanii promocyjnych 

dotyczących lokalnej twórczości 
4 

4) 
Ochrona i promocja dziedzictwa 

kulturowego  

wysokość środków wydatkowanych 
na ochronę i promocję dziedzictwa 

kulturowego 
80 000 zł 
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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 

Wskaźniki oceny stopnia 
realizacji osiągnięte                                 

w 2019 roku 

1) 
Tworzenie warunków do organizacji 

powiatowego systemu 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży  

miejsce w rankingu województwa 
22 miejsce w klasyfikacji 

powiatów 

2) 

Wspieranie działań zmierzających do 
poszerzenia oferty sportowych zajęć 
pozalekcyjnych i rekreacyjnych wśród 

młodzieży  

liczba godzin zajęć 12 godziny tygodniowo 

3) 

Współpraca z organizacjami 
sportowymi i instytucjami w zakresie 

organizacji imprez i zawodów 
sportowych w różnych dyscyplinach  

liczba zorganizowanych i 
współorganizowanych  wydarzeń 

sportowych 
14  

4) 
Promocja aktywności fizycznej w 

społeczeństwie  
liczba promowanych imprez 35 

 

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 

Wskaźniki oceny stopnia 
realizacji osiągnięte                                

w 2019 roku 

1) 
Współpraca z partnerami społecznymi 
w tworzeniu tematycznych produktów 

turystycznych  
liczba produktów 1  

2) 
Integrowanie  działań podmiotów, 
zainteresowanych rozwojem branży 

turystycznej na terenie powiatu  

liczba zaangażowanych 
podmiotów 

2  

3) 
Popularyzowanie pakietów 

turystycznych, skierowanych 
do określonych grup docelowych  

liczba informacji 1 publikacja 

4) 
Aktywizacja turystyczna młodzieży  

na terenie powiatu mińskiego 
liczba kampanii 3 
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CEL STRATEGICZNY: Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

 

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 

2019 roku 

1) 
Uaktualnienie i udostępnienie bazy 

terenów inwestycyjnych 

 liczba zgłoszonych  nowych 
terenów inwestycyjnych 

- 

liczba dokonanych odsłon bazy 
terenów inwestycyjnych 

- 

2) 

Rozwój inwestycji wspomagających 
przedsiębiorców                             

(uzbrojenie terenów, doprowadzenie 
infrastruktury) 

powierzchnia nowouzbrojonych 
terenów należących do gmin 

- 

3) 
Inicjowanie tworzenia                              

"Stref Aktywności Gospodarczej" 
Powierzchnia wyznaczonych 

stref aktywności gospodarczej 
- 

 

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego udostępniona została zakładka „Baza Terenów Inwestycyjnych” 

z odnośnikiem prowadzącym do bazy prowadzonej przez Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Agencji 

Rozwoju Mazowsza S.A. 

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 

Wskaźniki oceny stopnia 
realizacji osiągnięte w 2019 

roku 

1) 
Wspieranie tworzenia nowych 

miejsc pracy 

    liczba podmiotów, które utworzyły 
nowe miejsca pracy 

89 

       liczba utworzonych miejsc pracy                                                                     102 

2) 
Wspieranie  samozatrudnienia  

 postaw przedsiębiorczych    

     liczba osób podejmujących własną 
działalność gospodarczą 

1376 

liczba udzielonych dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 

73 

3) 
Informacja i promocja 

przedsiębiorczości 

   liczba zorganizowanych spotkań, 
warsztatów z pracodawcami i 

bezrobotnymi.  
4 
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liczba bezrobotnych korzystających z 
doradztwa zawodowego przed 

rozpoczęciem działalności 
gospodarczej 

129 

4) Promocja lokalnych marek 

liczba wypromowanych marek. 
Utworzenie lokalnej sieci sprzedaży 

- 

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 

1 

 

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 2019 

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 
- 

 

Cel operacyjny: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych dla potrzeb 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 

Wskaźniki oceny stopnia 
realizacji osiągnięte  

w 2019 roku 

1) 

Aktywizacja osób 
młodych pozostających 
bez pracy w Powiecie 

Mińskim 

     Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  
do 30 roku życia 

553 

    Liczba uczestników projektu, którzy podnieśli 

lub nabyli kwalifikacje zawodowe poprzez udział 
w szkoleniach 

11 
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   Liczba uczestników projektu, którzy podjęli 
zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie 

76 

   Liczba utworzonych miejsc pracy 55 

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 

1857 

   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 

0 

    Liczba bezrobotnych, którzy w wyniku działań 
realizatora podjęli i utrzymali odpowiednią pracę 

przez okres co najmniej 14 dni 
- 

    Liczba bezrobotnych, którzy po upływie 90 dni 
od dnia podjęcia odpowiedniej pracy, podjętej 
 w wyniku działań realizatora, nadal pozostają  

w zatrudnieniu (odpowiedniej pracy) 

- 

     Liczba bezrobotnych, którzy po upływie 180 
dni od dnia podjęcia odpowiedniej pracy, podjętej 

w wyniku działań realizatora, nadal pozostają  
w zatrudnieniu (odpowiedniej pracy) 

- 

    Osiągnięty przez realizatora wskaźnik 
skuteczności zatrudnieniowej 

- 

    Osiągnięty przez realizatora wskaźnik 
utrzymania w zatrudnieniu 

- 

4) 

Rozwój doradztwa  
zawodowego dla 

potrzeb lokalnego rynku 
pracy 

    Liczba osób objętych doradztwem zawodowym   232 

   Liczba udzielonych porad grupowych   
i indywidualnych 

228 

5) 

Wspieranie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

osób z 
niepełnosprawnościami 

     Liczba osób niepełnosprawnych objętych 
poszczególnymi formami wsparcia                                                                                                                           

30 

   Liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły 
pracę po ukończeniu udziału w danej formie 

aktywizacji 
18 
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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 

Wskaźniki oceny 
stopnia realizacji 

osiągnięte                                    
w 2019 roku 

1) 

Organizacja i finansowanie szkoleń 
zawodowych oraz studiów 

podyplomowych dla osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy lub pracowników w 

wieku 45 lat i więcej 

Liczba osób bezrobotnych którzy 
podnieśli kwalifikacje lub nabyli nowe 

kwalifikacje, ukończyli studia 
podyplomowe                                                                                       

28 

Liczba  osób bezrobotnych 
skierowanych na szkolenia                                                                              

24 

Liczba osób bezrobotnych, którzy 
podjęli zatrudnienie po zakończeniu 

szkolenia 
31 

2) 
Finansowanie kształcenia ustawicznego 

kadr zarządzających i  pracowników 
lokalnych firm 

Liczba pracodawców i pracowników 
podnoszących kwalifikacje. 

392 

3) Organizacja staży zawodowych 

Liczba przedsiębiorstw, pracodawców 
u których zorganizowano staże.                                                                          

63 

Liczba  osób bezrobotnych 
skierowanych na staż.        

88 

Liczba osób bezrobotnych,  
którzy podjęli zatrudnienie  

po zakończeniu stażu. 
79 

4) 
Rozwój doradztwa zawodowego  

we współpracy ze szkołami 

Liczba odbytych spotkań w szkołach                             2 

Liczba uczniów uczestniczących w 
spotkaniach 

ok. 200 

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 

 

 

CEL STRATEGICZNY: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego 

 

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 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 
osiągnięte w 2019 roku 

1) 
Ograniczenie przestępczości 

narkotykowej 
dane statystyczne Komendy 
Powiatowej Policji w Mińsku 

Mazowieckim 

- postępowania wszczęte  144      - 
przestępstwa stwierdzone 169       
- wykrywalność 96,45% 

2) 
Ograniczenie przestępczości 

samochodowej 

- postępowania wszczęte  37            
- przestępstwa stwierdzone 38           
- wykrywalność 10,53% 
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3) 

Ograniczenie przestępczości 
gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestępczości 

akcyzowej 

- postępowania wszczęte 414            
- przestępstwa stwierdzone 346            
- wykrywalność 70,52% 

4) 
Ograniczenie przestępczości                   

w 7-iu kategoriach przestępstw, w 
tym włamań i kradzieży 

- postępowania wszczęte 599            
- przestępstwa stwierdzone 612            
- wykrywalność 35,7% 

 

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 

Wskaźniki oceny stopnia realizacji 
osiągnięte w 2019 roku 

1) 
Profilaktyka bezpieczeństwa 

ruchu drogowego - organizacja 
sympozjum, turniejów 

liczba zorganizowanych 
przedsięwzięć profilaktycznych 

z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego     

36 

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 edukacyjno-
profilaktycznych w zakresie 
promowania bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym 

34 

3) 

Ograniczenie liczby zdarzeń 
drogowych z udziałem pieszych, 

egzekwowanie obowiązku 
noszenia odblasków 

 liczba zdarzeń drogowych  
z udziałem pieszych                                                                     

65 

liczba przeprowadzonych 
kontroli związanych z 

profilaktyką bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

24 204 

4) 
Ujawnianie osób kierujących pod 

wpływem alkoholu poprzez 
kontrole trzeźwości 

  liczba przeprowadzonych 

kontroli trzeźwości                                                               
34 650 

liczba ujawnionych osób 
kierujących pod wpływem 

alkoholu 
472 

5) 

Ujawnianie kierujących 
przekraczających dozwoloną 
prędkość poprzez kontrole 

prędkości 

   liczba ujawnionych 
kierujących przekraczających 

dozwoloną prędkość                    
8 370 

liczba przeprowadzonych 
kontroli prędkości 

Dane nie gromadzone 
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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 2019 roku 

1) Doposażenie Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim w sprzęt 
ratowniczo - gaśniczy 

 liczba zakupionego sprzętu 
ratowniczo - gaśniczego           

1. Modernizacja systemu łączności;                            
2. Modernizacja sieci 
teleinformatycznej w budynku 
Komendy;                                                               
3. Pozyskanie łodzi ratowniczej.   

wysokość dofinansowanych 
środków 

205 000 (dot. pkt 1 i 2),  
49 000 (dot. pkt 3) 

2) 
Organizacja przez Starostę 

Mińskiego ćwiczeń z zakresu 
zarządzania kryzysowego 

    liczba zrealizowanych 
ćwiczeń z zakresu zarządzania 

kryzysowego            
2 

liczba podmiotów oraz osób 
uczestniczących w ćwiczeniu 

1. Ćwiczenie z zakresu zarządzania 
kryzysowego - 6/12                                                                                                                  
2. Trening KSWiSA 11/18 

3) 

Organizacja przez Komendanta 
Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku 

Mazowieckim ćwiczeń jednostek 
ochrony przeciwpożarowej 

 liczba zorganizowanych 
ćwiczeń jednostek ochrony 

przeciwpożarowej                               
9  

   liczba podmiotów oraz osób 
uczestniczących w ćwiczeniu 

4/188 

4) 

Organizacja przez Komendanta 
Powiatowego Policji w Mińsku 

Mazowieckim ćwiczeń z zakresu 
zarządzania kryzysowego 

 liczba zorganizowanych 
ćwiczeń z zakresu zarządzania 

kryzysowego                                        
2 

   liczba podmiotów oraz osób 
uczestniczących w ćwiczeniu 

11 podmiotów                                                             
18 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 

8 szt. 
 Zbiornik wodny 2500l;                                                                     
 Nalewak 75 - 2 szt.                                                                                    
 Akumulator żelowy 12V-12Ah-1 

szt.                                                                    
 Akumulator 12V 45 CENTRA 

PLUS (P+) - 1 szt.                                                  
 Żarnik halogenowy (400W)  

do zestawu oświetleniowego - 3 
szt.     

wysokość wydatkowanych 
środków 

1 613,20 

6) 

Bieżąca poprawa warunków 
sprzętowo-lokalowych Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i 
Spraw Obronnych, w tym 

Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

  liczba zakupionego sprzętu                   - 

 wysokość wydatkowanych 
środków 

-  
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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 2019 roku jednostki nie doposażały 
się w sprzęt hydrauliczny gdyż 
wszystkie jednostki posiadają już na 
swoim wyposażeniu taki sprzęt. 

8) 

Doskonalenie zawodowe 
funkcjonariuszy KP PSP oraz 

szkolenie dla strażaków z 
jednostek OSP 

   liczba wszystkich 
funkcjonariuszy w JRG do 

ilości wyszkolonych,                            
51/51 

liczba jednostek OSP z 
przeszkoleniem podstawowym 

co najmniej 12 druhów w 
stosunku do ilości jednostek 

OSP nie spełniających tych 
norm 

21 jednostek spełnia warunek 

9) 

Inspirowanie samorządów w 
zakresie wymiany pojazdów w 
jednostkach OSP włączonych 

do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego 

Ilość wszystkich samochodów 
będących na wyposażeniu 

Ochotniczych Straży 
Pożarnych wchodzących w 
skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego w 

stosunku do ilości 
samochodów nowych np. 

mających nie więcej niż 10 lat 

                    
Wszystkie samochody (57) w 19 
jednostkach z KSRG mają mniej niż 10 
lat.   
 
W 2019 roku gmina Halinów zakupiła 
1 nowy pojazd dla jednostki OSP 
Długa Kościelna. 

10) 

Realizowanie szkoleń  
przez Komendę Powiatową 

Policji w Mińsku Mazowieckim  
w szkołach dotyczących 

zagrożeń terrorystycznych 

    liczba zrealizowanych 
szkoleń w szkołach 

dotyczących zagrożeń 

terrorystycznych  

1 

liczba osób uczestniczących w 
ww. szkoleniach 

ok 30 

 

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 2019 

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                        
197 

liczba uczestników spotkań 
edukacyjnych 

5 700 

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 

8 
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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. 
 73 wspólne patrole 
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 
  

6 

liczba nauczycieli, pedagogów i 
psychologów uczestniczących w 

spotkaniach i szkoleniach z 
zakresu prowadzenia 

działalności profilaktycznej 

ok. 80 

 

 
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 – 201 , 

2) liczba dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej – 49, 

3) liczba dzieci skierowanych do rodzinnej 

pieczy zastępczej w 2019 r. – 41, 

4) liczba dzieci skierowanych do 

instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w 2019 r. – 11, 

5) liczba dzieci wracających z pieczy 

zastępczej do rodzin biologicznych lub 

rodzin adopcyjnych – 11, 

6) liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 

zastępczych – 1 szkolenie PRIDE –  9 osób 

przeszkolonych. 

7) przekształcenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej na terenie powiatu –  

nowego domu dziecka. 

8) liczba rodzin zastępczych - 144, 

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. 
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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. 

 

 

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 

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. 
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dot. przemocy w rodzinie – 26, 

7) liczba osób które otrzymały schronienie 

w ośrodku interwencji kryzysowej – 17. 

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 – 105, 

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: 

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  
      POWIATU MIŃSKIEGO 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. 

Zapewnienie całodobowej opieki 

osobom niepełnosprawnym 

poprzez umieszczanie w domach 

pomocy społecznej.  

1) zapewnienie niepełnosprawnym opieki poprzez umieszczenie ich w 

DPS– 35 osób przyjęte do DPS w 2019 roku,  

2) zaspokojenie codziennych podstawowych potrzeb życiowych, 

integracja społeczna, pobudzenie do zainteresowania otaczającym 

światem, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
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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 – 371 osoby korzystały z usług DPS w 2019 

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, 

- 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 – 96 

osób 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, 
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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. 

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. 
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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, 

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 

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej - brak osób korzystających ze wsparcia. 
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(dziennego opiekuna, niani lub w 

ramach klubu dziecięcego, punktu 

przedszkolnego, zespołu 

wychowania przedszkolnego) 

w ramach Pilotażowego programu 

„Aktywny Samorząd”. 

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). 
 

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 171 osób niepełnosprawnych  (w tym 42 

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 308 osób niepełnosprawnych (w tym 45 

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 30 osób niepełnosprawnych (w tym 3 

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 – 2 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 

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 - 9 osób, 
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Pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”. 

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 - 10  osób  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 

sprawności technicznej 

posiadanej protezy w ramach 

Pilotażowego programu „Aktywny 

Samorząd”. 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów 

programu w życiu społecznym i zawodowym - liczba osób objętych 

wsparciem - 2 osoby, 

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 26 imprez dla osób 

niepełnosprawnych: 
 

1) Kampania Społeczna „Nasz Wspólny Świat” Powiatowe Obchody 
Dnia Osób Niepełnosprawnych i Światowego Dnia Zespołu Downa ;  

2) X Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki – 
Ignaców 2019;  

3) Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych Ignaców 
2019;  

4) XIV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki”;   
5)  „Lato czeka!”– piknik integracyjny z okazji zakończenia roku 

terapeutycznego 2018/2019;  
6) Impreza integracyjna „Śpiewać każdy może”;  
7) Wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Kazimierza Dolnego;  
8) VII Integracyjny Piknik z okazji Dnia Dziecka;  
9) Wyjazd integracyjny do Ustronia Morskiego;   
10) Impreza integracyjna Powitanie Lata „Hawajskie rytmy i smaki”; 
11) „W Krainie Księcia Kraka”– wycieczka edukacyjno-integracyjna;   
12) Integracyjny wyjazd wakacyjny „Okuninka 2019”;  
13) Spotkanie integracyjne z okazji Jubileuszu 10-lecia Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim;  
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14) Impreza integracyjna „Magiczna Jesień w Kątach”;  
15) Wyjazd turystyczno-krajoznawczy do Krakowa;   
16) Spotkanie integracyjne z okazji Światowego Dnia Seniora, Osób 

Niepełnosprawnych, Osób Starszych;  
17) XX Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe Ignaców 2019;  
18) Spotkanie integracyjne „Dzień Białej Laski”;  
19) Integracyjna Spartakiada „Możesz więcej”;  
20) XII Integracyjny Koncert Mikołajkowy;  
21) „Ho! Ho! Ho!– kubusiowe spotkanie mikołajkowe;   
22) XIV Integracyjny Turniej Warcabowy;  
23) Spotkanie integracyjne „Wigilia 2019”, Stowarzyszenie „Krok Dalej”;  
24) „Wigilijne spotkanie opłatkowe”, Stowarzyszenie „Możesz Więcej”;  
25) „Kolacja Wigilijna” spotkanie integracyjno-kulturalne Polskiego 

Związku Niewidomych;  

26) Spotkanie opłatkowe 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, 

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, 
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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.  

W ramach umowy zawartej pomiędzy PFRON a Powiatem Mińskim na 

realizację projektu w zakresie programu „Wyrównywanie różnic między 

regionami III” w obszarze  

D pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości 80 000 zł na zakup 

dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 

dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 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,  

 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 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, 
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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 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 – 201, 

2) liczba dzieci umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej – 49, 

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 – 10. 

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 2019r. – 41, 

2) liczba dzieci skierowanych 

do instytucjonalnej pieczy zastępczej w 

2019 r. – 11, 

3) liczba dzieci wracających z pieczy zastępczej 

do rodzin biologicznych lub rodzin 

adopcyjnych – 11, 

4) liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 

zastępczych – 1 szkolenie PRIDE – 9 osób 

przeszkolonych, 
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Cel 3 Zapewnienie dostatecznej liczby miejsc dla dzieci w rodzinnych formach opieki 

Działania 
Realizacja założonych celów według 

wskaźników zawartych w programie: 

1. Systematyczne podnoszenie świadomości 

społeczności lokalnej w zakresie wiedzy o rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

2. Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka, rodziny pomocowej oraz wolontariuszy. 

3. Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, rodziny pomocowej, w tym: 

organizowanie stosownych szkoleń. 

 

1) liczba pozyskanych kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej - 9 rodzin, 

2) liczba rodzin, które otrzymały świadectwo 

kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej - 9 rodzin, 

3) liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej 

pieczy zastępczej – 201, 

4) liczba rodzin zastępczych - 144, 

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 – 7 wychowanków – 41 296,00 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 – 23 

wychowanków, usamodzielnienie – 7 

wychowanków, pomoc na zagospodarowanie 

– 6 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 – 17 osób 

(6 kobiet, 1 mężczyzna i 10 dzieci), 

3) liczba osób, które skorzystały z pomocy 

ośrodka interwencji kryzysowej – 52 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 

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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przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. 

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 2019 roku – 23 rodzin zastępczych, 

w tym 1 rodzina zawodowa, 

2) liczba powstałych rodzinnych domów 

dziecka w 2018 r.– 1 dom, 

3) liczba przeszkolonych rodzin zastępczych w 

2019r. – 9 rodzin, 

4) liczba przyznanej pomocy wychowankom 

rodzin zastępczych w 2019r. w formie:  

- usamodzielnienia  – 7 wychowanków,  

- kontynuowania nauki  – 23 Wychowanków,  

- zagospodarowania – 6 wychowanków, 

5) liczba przyznanej pomocy wychowankom 

placówek opiekuńczo-wychowawczych w 

2019r. w formie: 

- usamodzielnienia – 2 wychowanków,  

- kontynuowania nauki – 9 wychowanków,  

- zagospodarowania – 2 wychowanków, 

6) liczba placówek opiekuńczo 

wychowawczych na terenie powiatu 

mińskiego – 2 placówki, 

7) liczba szkoleń przeprowadzonych 

dla rodzin zastępczych – 4 szkolenia. 
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VIII.  PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY  
         NA LATA 2017-2022 
 

 

W pierwszej części niniejszego opracowania, dotyczącego realizacji w 2019 r. "Programu promocji zatrudnienia 

i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2017-2022" 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 zestawienie wskaźników monitorowania oraz 

rezultatów osiągniętych w 2019 roku. 

 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 

 

Podmioty gospodarcze 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu mińskiego 

zarejestrowanych było 15511 różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. W strukturze podmiotów 

gospodarczych największy odsetek stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 80,8% 

ogółu zarejestrowanych podmiotów. W stosunku do roku poprzedniego liczba podmiotów gospodarczych 

zwiększyła się o 492. 

 

Podmioty gospodarki narodowej (źródło: GUS) 

Rodzaje podmiotów gospodarczych 
Liczba podmiotów 

Rok 2018 Rok 2019 

Ogółem 15019 15511 

- osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 2877 2984 

w tym:  spółki handlowe 862 935 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 12142 12527 

 

Pod względem wielkości zdecydowanie przeważają mikroprzedsiębiorstwa (96,57% ogółu podmiotów). Małe i 

średnie firmy stanowią 3,39%, a duże zaledwie 0,04%. 

 

Podmioty gospodarki narodowej według klas wielkości (źródło: GUS) 

Klasa wielkości 
Liczba podmiotów 

Rok 2018 Rok 2019 

0-9 14488 14979 

10-49 449 449 

50-249 74 76 

250-999 8 7 

Ogółem 15019 15511 

 

W strukturze podmiotów według rodzajów działalności określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności najwięcej 

podmiotów działało w sekcjach: G (23,3%), F (14,1%), M (10,6%) i C (9,3%). 

 

Podmioty gospodarki narodowej według sekcji PKD 2007 (źródło: GUS) 

Sekcja PKD 2007 
Liczba podmiotów 

Rok 2018 Rok 2019 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 211 217 

B – Górnictwo i wydobywanie 32 32 

C – Przetwórstwo przemysłowe 1421 1447 

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 
8 10 
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E – Dostawa wody; Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją 
68 69 

F – Budownictwo 2058 2193 

G – Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
3635 3617 

H – Transport i gospodarka magazynowa 977 987 

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 334 335 

J – Informacja i komunikacja 639 725 

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 350 361 

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 427 464 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1587 1645 

N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 628 607 

O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 
140 139 

P – Edukacja 595 593 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 734 790 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 232 237 

S – Pozostała działalność usługowa, 

T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

943 1043 

Ogółem 15019 15511 

 

Liczba osób pracujących i wynagrodzenia 

W powiecie mińskim liczba pracujących na koniec 2018 roku wynosiła 32447 osoby  

i w porównaniu do 2017 roku zmalała o 47 osób. Wśród pracujących największą grupę stanowili pracujący 

w przemyśle i budownictwie (27,8% ogółu pracujących). Według danych GUS, przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie brutto w powiecie mińskim (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) 

wyniosło w 2018 roku 4084,49 zł (84,5% średniej krajowej). Jest to kwota niższa od średniego wynagrodzenia 

w kraju, które w 2018 roku wynosiło 4834,76 zł.  

 

Liczba osób pracujących (źródło: GUS) 

Pracujący łącznie z rolnictwem indywidualnym* 
Liczba osób 

Rok 2017 Rok 2018 

Ogółem 32494 32447 

mężczyźni 16540 16477 

kobiety 15954 15970 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  8178 8122 

przemysł i budownictwo 9138 9020 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka 

magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia;  

informacja i komunikacja 

6422 6554 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości 592 554 

pozostałe usługi 8164 8197 

 

* 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 2019 roku. 
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Poziom i stopa bezrobocia 

Na koniec grudnia 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2410 bezrobotnych (w tym 

1269 kobiet) oraz 20 osób ze statusem poszukujących pracy (w tym 7 kobiet). Stopa bezrobocia rejestrowanego 

w powiecie mińskim na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 4,9% (w kraju było to 5,2%, a w województwie 

mazowieckim 4,4%). W grudniu 2018 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu była o 0,3 punktu proc. wyższa 

i wynosiła 5,2%. 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie mazowieckim i powiecie mińskim w 2018 i 2019 roku. 

Miesiąc 
Polska Woj. mazowieckie Powiat miński 

2018 rok 2019 rok 2018 rok 2019 rok 2018 rok 2019 rok 

Styczeń 6,8% 6,1% 5,7% 5,1% 5,7% 5,4% 

Luty 6,8% 6,1% 5,7% 5,0% 6,0% 5,4% 

Marzec 6,6% 5,9% 5,5% 4,9% 5,8% 5,3% 

Kwiecień 6,3% 5,6% 5,3% 4,7% 5,7% 5,2% 

Maj 6,1% 5,4% 5,2% 4,6% 5,5% 5,0% 

Czerwiec 5,8% 5,3% 5,0% 4,5% 5,2% 4,9% 

Lipiec 5,8% 5,2% 5,0% 4,5% 5,3% 4,9% 

Sierpień 5,8% 5,2% 5,0% 4,5% 5,4% 5,0% 

Wrzesień 5,7% 5,1% 4,9% 4,4% 5,3% 4,9% 

Październik 5,7% 5,0% 4,8% 4,3% 5,2% 4,7% 

Listopad 5,7% 5,1% 4,8% 4,3% 5,3% 4,7% 

Grudzień 5,8% 5,2% 4,9% 4,4% 5,2% 4,9% 

 

W ujęciu rok do roku spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 8 gminach powiatu mińskiego. W 5 gminach liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych była minimalnie większa od tej notowanej na koniec 2018 roku. 

 

Bezrobotni według gmin na koniec 2018 i 2019 roku. 

Gmina 

Liczba bezrobotnych 

2018 

rok 
2019 rok z ogółem na koniec 2019 r. 

razem razem kobiety 

do 30 

roku 

życia 

powyżej 

50 roku 

życia 

długotrwale 

bezrobotni 

z prawem 

do zasiłku 

Mińsk Maz. (miejska) 772 748  411 147 242 375 122 

Cegłów 101 104  47 27 27 55 15 

Dębe Wielkie 157 158  79 33 55 88 29 

Dobre 92 88  55 28 21 48 11 

Halinów 247 223  119 43 65 118 30 

Jakubów 76 77  44 21 20 44 8 

Kałuszyn 126 115  59 28 35 61 15 

Latowicz 78 77  41 26 19 40 8 

Mińsk Maz. (wiejska) 287 255  132 67 89 118 32 

Mrozy 126 129  65 40 34 64 21 

Siennica 116 117  55 33 40 59 13 

Stanisławów 124 109  58 30 30 58 17 

Sulejówek 252 210  104 30 82 108 44 

Ogółem 2554 2410  1269 553 759 1236 365 

 

Zmiany poziomu bezrobocia 

 

W 2019 roku w PUP zarejestrowało się ogółem 3337 osób bezrobotnych, a w tym samym okresie z ewidencji 

wyłączono 3481 osób. Dla porównania w 2018 roku napływ do bezrobocia wyniósł 4197 osób, a z ewidencji 

wyłączonych zostało 4257 osób.   
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Napływ, odpływ bezrobotnych i poszukujących pracy w 2018 i 2019 r. 

Miesiąc 

2018 rok 2019 rok 

Napływ Odpływ Napływ Odpływ 

Bezrobotni 
Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 
Bezrobotni 

Poszukujący 

pracy 

Styczeń 457 7 286 7 409 4 262 5 

Luty 431 7 238 6 294 5 306 5 

Marzec 306 8 409 9 311 3 366 5 

Kwiecień 397 7 441 5 245 7 309 5 

Maj 278 5 395 7 235 5 311 5 

Czerwiec 265 5 421 4 212 4 279 5 

Lipiec 359 6 318 7 321 2 296 8 

Sierpień 339 5 300 5 261 4 245 5 

Wrzesień 332 8 358 10 300 6 333 5 

Październik 416 4 449 2 255 3 340 4 

Listopad 381 7 338 5 250 4 258 5 

Grudzień 236 7 304 5 244 5 176 5 

Ogółem 4197 76 4257 72 3337 52 3481 62 

 

 
 

Do najczęściej występujących powodów, które w 2019 roku decydowały o wyłączeniu osób z ewidencji 

bezrobotnych można zaliczyć: 

 podjęcie pracy – 1862 osoby, co stanowiło 53,5% rocznego odpływu z bezrobocia; 

 niepotwierdzenie gotowości do pracy – 827 osób – 23,8% odpływu; 

 inne przyczyny – 258 osób – 7,4% odpływu; 

 odmowę bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 

184 osoby – 5,3% odpływu; 

 dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 122 osoby – 3,5% odpływu; 

 rozpoczęcie stażu – 88 osób – 2,5% odpływu; 

 osiągnięcie wieku emerytalnego – 75 osób – 2,2% odpływu; 

 rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 41 osób – 1,2% odpływu; 

 rozpoczęcie szkolenia – 24 osoby – 0,7% odpływu. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Napływ 409 294 311 245 235 212 321 261 300 255 250 244

Odpływ 262 306 366 309 311 279 296 245 333 340 258 176
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Przyczyny odpływu z bezrobocia w 2019 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: 

262 306 366 309 311 279 296 245 333 340 258 176 3481 

- podjęcia pracy 137 158 187 140 191 162 154 128 199 174 141 91 1862 

-niesubsydiowanej 128 135 155 128 136 119 126 121 188 160 133 84 1613 

-subsydiowanej 9 23 32 12 55 43 28 7 11 14 8 7 249 

- rozpoczęcia 

szkolenia 
0 1 3 2 5 1 2 3 4 1 2 0 24 

- rozpoczęcia stażu 1 13 40 14 3 6 3 0 2 4 1 1 88 

- rozpoczęcia prac 

społecznie 

użytecznych 

0 0 20 12 1 0 1 0 5 1 1 0 41 

- odmowy bez 

uzasadnionej 

przyczyny przyjęcia 

propozycji 

odpowiedniej pracy 

lub innej formy 

pomocy 

13 15 25 15 7 11 11 10 18 32 18 9 184 

- niepotwierdzenia 

gotowości do pracy 
59 70 48 88 70 68 83 74 70 92 54 51 827 

- dobrowolnej 

rezygnacji ze statusu 

bezrobotnego 

14 16 8 9 4 11 10 11 11 12 13 3 122 

- osiągnięcie wieku 

emerytalnego 
8 8 8 5 7 5 10 6 4 6 4 4 75 

- inne przyczyny (w 

tym m.in. podjęcie 

nauki, nabycie praw 

emerytalnych lub 

rentowych) 

30 25 27 24 23 15 22 13 20 18 24 17 258 
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Struktura bezrobocia 

Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie na koniec 2019 roku to osoby poprzednio 

pracujące (91,4%). Większość zarejestrowanych osób nie posiadała prawa do zasiłku (84,9%). Pod względem 

płci, podobnie jak przed rokiem, przeważały kobiety (52,7%), choć ich odsetek w porównaniu do 2018 roku 

zmalał o 1,5 pkt. proc. Ponad połowa zarejestrowanych (53,7%) to bezrobotni zamieszkujący na wsi. 

 

Struktura wybranych grup bezrobotnych na koniec 2018 i 2019 roku. 

Wyszczególnienie 

2018 rok 2019 rok Wzrost / spadek 

procentowy  

w porównaniu  

do 2018 r. 

Ogółem 
Udział % 

2554=100% 
Ogółem 

Udział % 

2410=100% 

Kobiety 1383 54,2% 1269 52,7% - 8,2% 

Mężczyźni 1171 45,8% 1141 47,3% - 2,6% 

Poprzednio pracujące 2300 90,1% 2202 91,4% - 4,3% 

Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 121 4,7% 111 4,6% - 8,3% 

Dotychczas niepracujące 254 9,9% 208 8,6% - 18,1% 

Z prawem do zasiłku 410 16,1% 365 15,1% - 11,0% 

Zamieszkali na wsi 1361 53,3% 1295 53,7% - 4,8% 

Cudzoziemcy 10 0,4% 10 0,4% bez zmian 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od 

dnia ukończenia nauki 
88 3,4% 91 3,8% + 3,4% 

Osoby do 30 roku życia 602 23,6% 553 22,9% - 8,1% 

Osoby do 25 roku życia 288 11,3% 275 11,4% - 4,5% 

Długotrwale bezrobotni 1317 51,6% 1236 51,3% - 6,2% 

Osoby powyżej 50 roku życia 792 31,0% 759 31,5% - 4,2% 

Bez kwalifikacji zawodowych 879 34,4% 794 32,9% - 9,7% 

Bez doświadczenia zawodowego 411 16,1% 357 14,8% - 13,1% 

Niepełnosprawni 222 8,7% 220 9,1% - 0,9% 
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Na koniec 2019 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób, których wiek zawierał się w 

przedziale od 25 do 34 lat (603 osoby – 25% ogółu zarejestrowanych). Drugą pod względem liczebności grupą 

bezrobotnych były osoby w wieku od 35 do 44 lat (563 osoby – 23,4% ogółu). Najmniejszy odsetek stanowiły 

osoby w wieku 60 lat i więcej (9,7%). Struktura bezrobotnych według wykształcenia na koniec 2019 roku 

wyglądała następująco: wyższe wykształcenie posiadało 394 osoby (16,3% ogółu bezrobotnych), wykształcenie 

policealne i średnie zawodowe – 566 osób (23,5%), średnie ogólnokształcące – 310 osób (12,9%), zasadnicze 

zawodowe – 613 osób (25,4%), gimnazjalne i poniżej – 527 osób (21,9%). W opisywanym roku wśród 

zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób, których staż pracy mieścił się w przedziale od 1 roku do 5 

lat (22,1%). Drugą pod względem liczebności grupę stanowili bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (18,5%). 

Osoby bez udokumentowanego stażu pracy stanowiły 8,6% ogółu zarejestrowanych. Analizując czas 

pozostawania bez pracy największy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 

miesięcy (24,3%). Drugą pod względem liczebności grupą bezrobotnych były osoby pozostające bez pracy od 

12 do 24 miesięcy (18,8%). Najmniejszy odsetek stanowili bezrobotni, którzy pozostawali bez pracy krócej niż 

miesiąc (9,9%). 

 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy  

na koniec 2018 i 2019 roku. 

Wyszczególnienie 
Rok 2018 Udział % 

2554=100% 

Rok 2019 Udział % 

2410=100% razem kobiety razem kobiety 

Czas 

pozostawania 

bez pracy w 

miesiącach 

do 1 miesiąca 226 104 8,8% 239 110 9,9% 

1-3 489 251 19,1% 373 183 15,5% 

3-6 383 219 15,0% 393 209 16,3% 

6-12 439 227 17,2% 365 182 15,2% 

12-24 418 247 16,4% 454 263 18,8% 

pow. 24 599 335 23,5% 586 322 24,3% 

Wiek 

18-24 288 187 11,3% 275 159 11,4% 

25-34 665 471 26,0% 603 430 25,0% 

35-44 596 381 23,4% 563 348 23,4% 

45-54 437 204 17,1% 436 201 18,1% 

55-59 325 140 12,7% 300 131 12,4% 

60 lat i więcej 243 0 9,5% 233 0 9,7% 

Wykształcenie 

wyższe 405 316 15,8% 394 290 16,3% 

policealne i średnie 

zawodowe 

603 368 23,6% 566 318 23,5% 

średnie 

ogólnokształcące 

329 222 12,9% 310 203 12,9% 

zasadnicze zawodowe 648 241 25,4% 613 249 25,4% 

gimnazjalne i poniżej 569 236 22,3% 527 209 21,9% 

Staż pracy 

do 1 roku 450 279 17,6% 429 270 17,8% 

1-5 512 305 20,0% 532 305 22,1% 

5-10 436 246 17,1% 420 236 17,4% 

10-20 494 263 19,3% 446 215 18,5% 

20-30 293 123 11,5% 278 108 11,6% 

30 lat i więcej 115 28 4,5% 97 27 4,0% 

bez stażu 254 139 10,0% 208 108 8,6% 

 

Oferty pracy 

Do Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku zgłoszono 2376 ofert zatrudnienia tj.  

o 19,5% mniej niż w 2018 roku. Miejsca subsydiowane stanowiły 13% wszystkich zgłoszonych w opisywanym 

roku ofert. Najwięcej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w lutym (244),  

a najmniej w listopadzie (101). 
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Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w 2018 i 2019 roku. 

 
 

W 2019 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło z sektorów: przetwórstwa przemysłowego (619), handlu 

hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle (475) i działalności 

związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (281). W 2019 r. pracodawcy za pośrednictwem 

Powiatowego Urzędu Pracy poszukiwali najczęściej: 

 sprzedawców (133 zgłoszone wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej), 

 pakowaczy ręcznych (108), 

 pomocy kuchennych (87), 

 kucharzy (77), 

 kierowców samochodów dostawczych (76), 

 magazynierów (71), 

 pozostałych kucharzy (55), 

 pozostałych pracowników wykonujących prace proste gdzie indziej niesklasyfikowanych (51), 

 robotników gospodarczych (47), 

 pomocniczych robotników budowlanych (45). 

 

W 2019 roku więcej ofert pracy w porównaniu z 2018 rokiem wpłynęło między innymi dla kucharzy, pozostałych 

kucharzy, kierowców samochodów dostawczych, robotników magazynowych. Mniej ofert w odniesieniu do 2018 

r. wpłynęło m.in. dla robotników gospodarczych, rozbieraczy – wykrawaczy, szwaczek maszynowych, 

pozostałych pracowników obsługi biurowej, pracowników prac dorywczych. 

 

Ranking ilościowy ofert pracy zgłoszonych do PUP według zawodów w 2018 i 2019 roku. 

Lp. 
Kod 

zawodu 
Nazwa zawodu 

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc 

pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wzrost / Spadek 

w porównaniu 

do 2018 r. 

2018 rok 2019 rok 

Ogółem Ogółem 
w tym miejsca 

subsydiowane 

1. 522301 Sprzedawca 133 133 9 bez zmian 

2. 932101 Pakowacz ręczny 118 108 3 -10 

3. 941201 Pomoc kuchenna 99 87 6 -12 

4. 512001 Kucharz 56 77 3 +21 

5. 832202 
Kierowca samochodu 

dostawczego 
56 76 4 +20 

6. 432103 Magazynier 78 71 8 -7 

7. 512090 Pozostali kucharze 16 55 0 +39 
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8. 962990 

Pozostali pracownicy 

wykonujący prace proste gdzie 

indziej niesklasyfikowani 

29 51 1 +22 

9. 515303 Robotnik gospodarczy 77 47 41 -30 

10. 931301 
Pomocniczy robotnik 

budowlany 
48 45 5 -3 

11. 911207 Sprzątaczka biurowa 25 44 2 +19 

12. 411090 
Pozostali pracownicy obsługi 

biurowej 
76 41 35 -35 

13. 611305 Ogrodnik szkółkarz 20 40 0 +20 

14. 962201 Pracownik prac dorywczych 74 40 1 -34 

15. 933304 Robotnik magazynowy 13 36 0 + 23 

16. 751104 Rozbieracz - wykrawacz 84 33 0 -51 

17. 833203 
Kierowca samochodu 

ciężarowego 
62 32 4 -30 

18. 911290 
Pozostałe pomoce i sprzątaczki 

biurowe, hotelowe i podobne 
22 32 1 +10 

19. 411004 Technik prac biurowych 59 28 16 -31 

20. 514101 Fryzjer 26 28 3 +2 

21. 815301 Szwaczka maszynowa 47 27 0 -20 

22. 962902 Dozorca 19 27 0 +8 

23. 711205 Brukarz 29 26 2 -3 

24. 832203 
Kierowca samochodu 

osobowego 
13 24 0 +11 

25. 234201 Nauczyciel przedszkola 19 23 3 +4 

26. 723103 
Mechanik pojazdów 

samochodowych 
28 23 7 -5 

27. 752208 Stolarz meblowy 28 23 1 -5 

28. 513101 Kelner 25 22 0 -3 

29. 331301 Księgowy 16 21 3 +5 

30. 334306 Technik administracji 30 21 21 -9 

 

Ograniczanie skutków bezrobocia i ułatwianie osobom pozostającym bez pracy powrotu 

do aktywności zawodowej 

 

Zapewnienie dostępu do poradnictwa zawodowego 

W 2019 roku pomoc w ramach poradnictwa zawodowego świadczona była głównie w formie porad 

indywidualnych. Pracownicy urzędu z Centrum Aktywizacji Zawodowej udzielali porad osobom bezrobotnym i 

poszukującym pracy w zakresie obejmującym m.in. wybór lub zmianę zawodu, planowanie kariery zawodowej, 

uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, określenie swoich kompetencji i zainteresowań, a także planowania 

rozwoju zawodowego. Doradcy opiniowali wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 

składane przez bezrobotnych. Doradca zawodowy w uzasadnionych przypadkach kierował osoby bezrobotne na 

specjalistyczne badania lekarskie i psychologiczne umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do 

pracy i zawodu albo kierunku szkolenia. Z porad indywidualnych skorzystało w opisywanym roku 201 

bezrobotnych (w tym 75 kobiet), 3 poszukujących pracy (mężczyźni) oraz 24 inne osoby (w tym 6 kobiet). 

Oprócz tego 4 osoby skorzystały z poradnictwa w formie badań testowych. Po skorzystaniu z porad 

indywidualnych pracę podjęło 105 osób bezrobotnych. W sali informacji zawodowej zainteresowane osoby 

mogły skorzystać z przewodników po zawodach, informacji o lokalnym rynku pracy, komputerów z dostępem do 

internetu w celu poszukiwania pracy, telefonu lub faksu, ulotek, broszur, informatorów. 
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Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego 232 

 

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. 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 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 19 giełd pracy dla 14 pracodawców. W 

giełdach wzięło udział 147 osób bezrobotnych. Giełdę pracy organizuje się w sytuacji, gdy po stronie 

pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą zarejestrowanych kandydatów do pracy 

spełniających wymagania określone w ofercie pracy lub gdy pracodawca zgłasza kilka ofert pracy na różne 

stanowiska. Pośrednictwo pracy realizowane było m.in. poprzez: 

 udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o pożądanych kwalifikacjach; 

 pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy; 

 informowanie osób zarejestrowanych oraz pracodawców o aktualnej sytuacji, a także przewidywanych 

zmianach na lokalnym rynku pracy; 

 inicjowanie i organizowanie kontaktów osób zarejestrowanych z pracodawcami; 

 współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania 

zatrudnienia na terenie ich działania. 

Doradcy klienta w ramach współpracy z pracodawcami: 

 promowali usługi i instrumenty rynku pracy oraz udzielali informacji na temat programów 

wspierających tworzenie nowych miejsc pracy; 

 udzielali informacji na temat zasad zatrudniania cudzoziemców; 

 informowali o możliwościach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego; 

 uzgadniali zasady realizacji zgłaszanych ofert pracy. 

 

W 2019 roku doradcy klienta wydali łącznie 2157 skierowań do pracy, 185 skierowań na staże i 41 skierowań na 

prace społecznie użyteczne. W porównaniu do 2018 roku o 12% zmniejszyła się liczba odmów bez uzasadnionej 

przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba wydanych skierowań do pracy 2157 

Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy uczestniczących w giełdach pracy 147 

 

Inicjowanie i realizacja efektywnych form aktywizacji zawodowej 

Na aktywne programy rynku pracy w 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował kwotą 4 031 600 zł. Środki 

te umożliwiły realizację programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i efektywne wspieranie 

pracodawców w tworzeniu miejsc pracy. W 2019 roku dotacje na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 

środków Funduszu Pracy i EFS przyznano 73 osobom bezrobotnym oraz 2 osobom w ramach środków PFRON. 

Jak pokazują wyniki badania efektywności dofinansowań udzielanych na podjęcie działalności gospodarczej 

osoby, które otrzymały dofinansowania na uruchomienie firm tworzą dodatkowe miejsca pracy w powiecie. 9 

firm stworzyło dodatkowe miejsca pracy i zatrudnia pracowników. 31 przedsiębiorców planowało zwiększyć 

zatrudnienie w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Od stycznia do grudnia 2019 roku udział w głównych formach 

aktywizacji finansowanych z Funduszu Pracy rozpoczęły ogółem 403 osoby bezrobotne w tym: 

 88 osób w ramach staży; 

 73 osoby w ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej; 

 86 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy; 

 53 osoby w ramach prac interwencyjnych; 

 41 osób w ramach prac społecznie użytecznych; 
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 24 osoby w ramach szkoleń; 

 19 osób w ramach refundacji wynagrodzeń osób do 30 roku życia (wyłącznie rotacje); 

 12 osób w ramach dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia; 

 4 osoby w ramach dofinansowania do studiów podyplomowych; 

 2 osoby w ramach bonów na zasiedlenie; 

 1 osoba w ramach robót publicznych.  

Katalog podstawowych form aktywizacji zawodowej branych pod uwagę przy obliczaniu efektywności 

zatrudnieniowej obejmował w opisywanym roku następujące formy wsparcia: 

 szkolenia; 

 staże; 

 prace interwencyjne; 

 roboty publiczne; 

 refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; 

 jednorazowe środki na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej. 

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej jest ustalana  

w drugim kwartale roku (w kwietniu). Na potrzeby niniejszego opracowania wartość procentową efektywności 

zatrudnieniowej podano w oparciu o dane dostępne na dzień 29.02.2020 r. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu 4,9% 

Kwota środków pozyskanych na aktywne programy rynku pracy  4 031 600 zł 

Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 75 

Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej 86,2% 

 

Współpraca z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy na rzecz tworzenia nowych miejsc 

pracy i zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 

 

Wspieranie pracodawców w poszukiwaniu kandydatów do pracy, tworzeniu nowych miejsc pracy i 

podnoszeniu konkurencyjności firm 

Powiatowy Urząd Pracy oprócz pośrednictwa pracy polegającego na udzielaniu pomocy pracodawcom w 

pozyskaniu odpowiednich pracowników, aktywnie wspierał lokalnych pracodawców w tworzeniu nowych miejsc 

pracy m.in. poprzez refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, prace interwencyjne, 

dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, organizację staży 

zawodowych i szkoleń dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. W opisywanym roku urząd wspierał 

ponadto kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego przeznaczając na ten cel kwotę 888,9 tys. zł. Pozwoliło to objąć wsparciem w ramach KFS 56 

pracodawców i 392 pracowników. W opisywanym roku Urząd realizował też zadania polegające na obsłudze 

pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zgłaszanych ofert pracy 2376 

Liczba pracodawców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy dzięki 

dofinansowaniom udzielanym przez PUP 
89 

Liczba pracodawców korzystających ze środków KFS 56 

 

Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości 

Urząd aktywnie inicjował i wspierał działania mające na celu promocję i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. 

Zorganizowano XVII edycję Mińskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Na stronie internetowej PUP oraz w 

siedzibie urzędu dostępne były informacje o możliwości uczestnictwa w zajęciach warsztatowych i spotkaniach 

informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery 

Zawodowej w Warszawie. Tematyka warsztatów organizowanych przez CIiPKZ obejmowała między innymi: 

„Pierwsze kroki we własnym biznesie”, Biznesplan w zarysie”, „Pieniądze na start – preferencyjne pożyczki na 
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założenie firmy", „Negocjacje w biznesie - praktyczne wskazówki dla osób planujących założenie firmy”, „Własna 

firma pomysłem na życie zawodowe – jak przygotować się do założenia własnej działalności gospodarczej”. W 

siedzibie urzędu wyłożone były broszury w formie poradnika pt. „Jak założyć i skutecznie prowadzić własną 

firmę?”. Urząd promował też ofertę pożyczkową w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie  

w starcie”. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zorganizowanych spotkań / warsztatów z zakresu przedsiębiorczości 1 

Liczba zorganizowanych spotkań i konferencji dla pracodawców 2 

 

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). Przy 

współpracy z gminami organizowane były staże, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne i roboty 

publiczne. W 2019 roku nie zlecano działań aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych 6 

Liczba zawartych umów w sprawie organizacji robót publicznych 1 

Liczba osób skierowanych do działań aktywizacyjnych do agencji zatrudnienia 0 

 

Współdziałanie na forum Powiatowej Rady Rynku Pracy 

W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas posiedzeń omawiane były 

następujące sprawy:  

 informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy - na 3 posiedzeniach; 

 przyjmowanie sprawozdania rocznego z działalności PUP – 1 raz; 

 opiniowanie planu finansowego środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – 1 razy – projekt planu 

finansowego na rok 2019; 

 opiniowanie zmian w planie finansowym – 3 razy; 

 wyrażenie opinii w sprawie umorzenia refundacji lub kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 1 raz 

(umorzenie części kosztów na wynagrodzenia i składki); 

 opiniowanie wniosków o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń i studiów 

podyplomowych pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych – 1 wniosek. 

 

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 2019 roku uzyskano opinię 

Rady w 5 terminach w tym 1 opinię w sprawie projektu planu finansowego środków Funduszu Pracy na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej, 4 opinie w sprawie zmian w planie finansowym oraz 1 wniosek w sprawie opiniowania wniosków o 

finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń i studiów podyplomowych pracownikom 

powiatowych jednostek organizacyjnych.  Na wniosek Powiatowej Rady Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w 

2019 roku zorganizował dla członków Rady następujące szkolenia: 

1) kompetencje i zakres działania PRRP w aspekcie KFS w świetle przepisów ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

2) rola urzędu pracy w kształtowaniu lokalnego rynku pracy i wspieraniu osób poszukujących pracy. 

W opisywanym roku członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w organizowanych przez Urząd przedsięwzięciach 

np. konferencjach, Mińskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości. 
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Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zorganizowanych sesji Powiatowej Rady Rynku Pracy 5 

 

Podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług i promowanie oferty Powiatowego Urzędu Pracy 

 

Doskonalenie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy jako instytucji 

W 2019 roku złożono 41 odwołań od decyzji PUP (dla porównania – w 2018 roku złożono 44 odwołania). W 

sprawach zakończonych decyzją ostateczną wznowiono 108 postępowań (w 2018 roku – 196 postępowań). 

Urząd stale monitoruje poziom satysfakcji klientów z obsługi. Przy punkcie informacyjno – podawczym w 

siedzibie urzędu dostępna jest krótka 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. Dzięki 

systemowi elektronicznej wymiany informacji z bazami danych ZUS ograniczono ryzyko związane z nienależnym 

pobieraniem świadczeń, a urząd może skuteczniej monitorować prawidłowość realizacji umów zawartych z 

pracodawcami. 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. Urząd wykorzystuje też system SMS do 

kontaktu z osobami bezrobotnymi i pracodawcami. Doradcy klienta systematycznie dbają o pozyskanie 

numerów telefonów komórkowych i zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną od obsługiwanych 

klientów. Usprawnia to kontakt w przypadku przekazania informacji o ofertach pracy, a także w celu 

przypomnienia o zbliżającym się terminie obowiązkowej wizyty w Urzędzie, organizowanych giełdach i targach 

pracy, czy wydanych skierowaniach do pracy. W budynku Urzędu dostępny jest bezpłatny bezprzewodowy 

dostęp (hot-spot) do sieci Internet za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Powiatowy Urząd Pracy zapewnia też dostęp 

do tłumacza języka migowego za pomocą systemu „Migam”. 

 

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) Zmalała liczba wyrejestrowań z powodu niepotwierdzenia gotowości do 

pracy; 

4) Poprawił się komfort obsługi przedsiębiorców i osób bezrobotnych (m.in. 

dzięki instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach, w których obsługiwani są 

klienci urzędu); 
 

Monitoring lokalnego rynku pracy 

W opisywanym okresie PUP publikował na swojej stronie internetowej statystyczne sprawozdania miesięczne, 

kwartalne, półroczne i roczne oraz informacje o stopie bezrobocia rejestrowanego w kraju, na terenie 

województwa mazowieckiego i w powiecie mińskim. W opisywanym roku opublikowano wyniki badania 

„Barometr zawodów”, informacje sygnalne z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, odbyła się 

też kolejna tura tego badania, w której uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych, 

Ochotniczego Hufca Pracy, SP ZOZ i Starostwa Powiatowego. Na stronie internetowej PUP udostępniono 

prezentację wyników badania efektywności dofinansowań udzielonych osobom bezrobotnym na podjęcie 

działalności gospodarczej. Przygotowywano sygnalne informacje o sytuacji na rynku pracy, które były 

przedstawiane podczas sesji Powiatowej Rady Rynku Pracy. Współpracowano z ośrodkami pomocy społecznej, 

którym dostarczano informacje na temat poziomu bezrobocia na terenie poszczególnych gmin m.in. do 

corocznej oceny zasobów pomocy społecznej. Strona internetowa urzędu została wzbogacona o zakładkę 

„Statystyki graficzne”, która w dużym stopniu ułatwia dostęp do danych, a ponadto umożliwia proste 

generowanie wykresów. 
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Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba opublikowanych sprawozdań i analiz 33 

Liczba opublikowanych raportów z badań lokalnego rynku pracy 1 

 

Promowanie oferty Powiatowego Urzędu Pracy 

W 2019 roku przy realizacji działań promocyjno – informacyjnych korzystano z przesyłania informacji 

i komunikatów za pomocą SMS lub mejli do pracodawców i osób bezrobotnych. Materiały promujące ofertę 

urzędu rozpowszechniano w formie elektronicznej (na stronach internetowych), a także w formie ogłoszeń 

prasowych, kalendarzy, banerów, plakatów, długopisów, broszur i ulotek. Kontynuowano współpracę z prasą 

lokalną i portalami internetowymi („Co słychać?”, „Nowy Dzwon”, „Ogłoszeniowa”, podlasie24.pl), która 

polegała m.in. na objęciu patronatem medialnym XVII Mińskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, 

relacjonowaniu konferencji. Zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Urząd prezentowane były 

na telebimie przed budynkiem Starostwa. Ogłoszenia o targach pracy i konferencjach były przesłane do 

urzędów miast i gmin oraz zamieszczane na ich stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Urząd 

promował swoje usługi podczas XVII Mińskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości, XI Targów Szkół Wyższych, 

„Tygodnia Przedsiębiorcy” w ZUS. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych 8 

Liczba odsłon strony internetowej urzędu 390 tys. 

Liczba artykułów prasowych i publikacji internetowych 11 

 

Podnoszenie kompetencji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 

Mając na uwadze konieczność stałego podnoszenia standardów usług świadczonych przez urząd, kierownictwo i 

pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, 

których celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również zdobycie wiedzy niezbędnej do 

prawidłowej realizacji zadań. W opisywanym roku w szkoleniach wzięło udział 43 pracowników Urzędu. 

Tematyka szkoleń obejmowała między innymi następujące zagadnienia: 

 prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych po zmianach 2018 – 2019; 

 procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz procedura rejestracji 

oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy; 

 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019; 

 windykacja, egzekucja należności urzędów pracy w ramach postępowania administracyjnego 

i cywilnoprawnego; 

 zamknięcie roku 2018 – sprawozdawczość finansowa powiatowych urzędów pracy według nowych zasad; 

 zatrudnianie cudzoziemców – nowości w 2019 roku; 

 pomoc publiczna i pomoc de minimis w praktyce działania urzędów pracy; 

 cudzoziemiec w powiatowym urzędzie pracy – procedury i zasady postępowań; 

 projekty pozakonkursowe PO WER i RPO – zmiany obowiązujące od 2019 roku oraz czynności związane 

z zamknięciem ksiąg rachunkowych urzędów pracy; 

 stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach wydawania oświadczeń 

i zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców; 

 praca z klientem mocno oddalonym od rynku pracy, zagrożonym wykluczeniem,  

z problemami społecznymi; 

 prawo pracy po zmianach w 2019 roku, nowe zasady prowadzenia akt osobowych  

i dokumentacji, uprawnienia rodzicielskie; 

 podatek VAT w praktyce stosowania instrumentów rynku pracy; 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady rozpatrywania wniosków i przyznawania środków oraz kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania; 

 kompetencje i zakres działania PRRP w aspekcie KFS w świetle przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy; 

 nowości w zakresie IPD – nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
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 studium przypadków dla pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń; 

 obsługa sekretariatu / kancelarii; 

 nowe wyzwania i zadania dla urzędów pracy w kontekście aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej 

kraju; 

 zamówienia publiczne w działalności urzędów pracy; 

 rola urzędu pracy w kształtowaniu lokalnego rynku pracy i wspierania osób poszukujących pracy; 

 praca z trudnym klientem – szkolenie doskonalące dla doradców klienta; 

 skuteczny EURES – szkolenie pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w 

ramach sieci EURES; 

 kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia; 

 udostępnianie informacji publicznej w praktyce; 

 kwalifikowalność podatku VAT w projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy; 

 płace od A do Z w sektorze publicznym; 

 zasady organizacji i monitorowania prawidłowej realizacji instrumentów rynku pracy wynikające z ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

 dotacje, refundacje i inne formy wsparcia pracodawców i osób bezrobotnych; 

 obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności split payment; 

 prawidłowe oznaczanie kwalifikacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w świetle dotychczasowych 

przepisów dotyczących szkolnictwa zawodowego oraz nowych wprowadzających szkolnictwo branżowe; 

 nadzwyczajne postępowanie administracyjne w praktyce działania PUP. 

 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba pracowników PUP uzyskujących nowe kwalifikacje 43 

 

Podsumowanie 

Realizacja zadań określonych w „Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 

2017 – 2022” przebiegała w 2019 roku w sposób efektywny i odczuwalny na lokalnym rynku pracy. Stopa 

bezrobocia, charakteryzująca udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo na koniec 2019 roku 

wyniosła 4,9% i była niższa o 0,3 pkt proc. od wskaźnika z grudnia 2018 r. W ujęciu rok do roku zmniejszyła się 

liczba zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymał się korzystny roczny bilans napływu i odpływu do bezrobocia 

(więcej osób się wyrejestrowało niż zarejestrowało). Na terenie powiatu przybyło osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą. Wzrosła też wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Według 

danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mińskim (bez podmiotów gospodarczych  

o liczbie pracujących do 9 osób) wyniosło w 2018 roku 4084,49 zł (84,5% średniej krajowej). 

 

Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zapewniono dostęp do usług poradnictwa zawodowego i 

pośrednictwa pracy. W ramach dostępnego limitu środków finansowych, urząd inicjował i realizował aktywne 

formy przeciwdziałania bezrobociu. Dużą wagę przywiązywano do współpracy z pracodawcami, samorządami, 

Powiatową Radą Rynku Pracy i innymi partnerami rynku pracy. Organizowane były giełdy i targi pracy, 

upowszechniano i realizowano zgłoszone oferty pracy, a w ramach instrumentów rynku pracy określonych w 

ustawie o promocji zatrudnienia wspierano finansowo pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. 

Finansowane było kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. Monitorowano sytuację na lokalnym rynku pracy, publikowano informacje o rynku pracy, 

podejmowane były też działania promocyjne np. przy okazji targów pracy i konferencji. W okresie 

sprawozdawczym pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Opisane w niniejszym sprawozdaniu działania urząd realizował mając na uwadze ich celowość, racjonalność 

i efektywność wydatkowania środków Funduszu Pracy. W następnych latach obowiązywania przedmiotowego 

Programu, PUP będzie kontynuować działania służące ograniczaniu bezrobocia, wspierające rozwój 

przedsiębiorczości i sprzyjające tworzeniu nowych miejsc pracy. 
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IX. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
       DLA POWIATU MIŃSKIEGO 
 

 

W 2019 r. trwały działania związane z realizacją "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego", przyjętego uchwałą Rady Powiatu Mińskiego w dniu 

6 kwietnia 2016 r. Działania w roku 2019 r. uwzględniały postanowienia ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, która znowelizowała wiele 

aktów prawnych, w tym ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. 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. W I kwartale 2019 roku przystąpiono do prac w celu 

przygotowania projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy 

koncesji na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego, organizowanego przez Powiat Miński.  

 

W dniu 7 czerwca 2019 r. zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie 

o koncesji. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 12 czerwca 2019 r. Termin na składanie wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu koncesyjnym został wyznaczony na 16 lipca 2019 r. Wnioski złożyły 

następujące podmioty:  

1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Spółka Z o.o. ul. Chełmońskiego 

33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,  

2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A., ul. Ząbkowska 2, 

08-300 Sokołów Podlaski, 

3) Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń,  

4) Konsorcjum: 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. Aleje Jerozolimskie 144, 

02-305 Warszawa, 

 STALKO Przybysz i Wspólnicy Sp. j. ul. Poniatowskiego 65, 05-220 Zielonka. 

 

W etapie II Zamawiający dokonał analizy złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu koncesyjnym. Analiza wniosków odbyła się w okresie od 17 lipca 2019 r. do 30 lipca 2019 r. W 

wyniku dokonanej analizy wnioski: PKS Sokołów Podlaski S.A. i Konsorcjum PKS Polonus w Warszawie S.A. oraz 

STALKO Przybysz i Wspólnicy Sp. J. zostały odrzucone.  

 

W etapie III Zamawiający zaprosił do negocjacji: PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o. oraz Arriva Bus Transport 

Polska Sp. z o.o., którzy spełnili wszystkie postawione kryteria kwalifikacji. Zaproszenia do negocjacji zostały 

wysłane do dnia 31 lipca 2019 r.  

 

IV etap stanowiły negocjacje. Przedmiotem negocjacji była w szczególności treść umowy koncesyjnej. 

Negocjacje w formie spotkania wszystkich zaproszonych Wnioskodawców z przedstawicielami Zamawiającego 

zostały przeprowadzone w dniu 2 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. 

Wypracowano założenia ostatecznego projektu umowy koncesji. 

 

W V etapie, po negocjacjach, Zamawiający opracował ostateczny projekt umowy koncesji  

i zaprosił do składania ofert Wnioskodawców, którzy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacji. Zaproszenia do 

składania ofert zostały wysłane do dnia 30 września 2019 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 

15 października 2019 r. godz. 12.00. 

 

VI etap stanowił otwarcie ofert, które się odbyło 15 października 2019 r. godz. 13.00. Otwarcie ofert było 

jawne. Jedyną ofertę złożył PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o.  
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W ramach VII etapu Zamawiający dokonał oceny ofert. Oferta złożona przez PKS Grodzisk Mazowiecki została 

odrzucona ze względu na niespełnienie warunków, jakim miała odpowiadać oferta świadczenia usług 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym w latach 

2020-2027 prowadzonym przez Powiat Miński (znak postępowania: K.7145.4.2019). Tym samym odrzucono 

wszystkie oferty i postępowanie zostało unieważnione – informacja z dnia 15 listopada 2019 r. 

 

W dniu 20 grudnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym, na podstawie której nastąpiło odsunięcie o kolejny rok,  tj. do dnia 1 stycznia 2021 r. 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. 

 

Zadania objęte "Planem  zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Mińskiego" kontynuowane są w 2020 r. W dniu 9 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Mińsku 

Mazowieckim odbyło się spotkanie, dotyczące publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu mińskiego, 

w którym uczestniczyli: starosta, wicestarosta oraz burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu. 

Spotkanie poprowadził mec. Jędrzej Klatka, który omówił szczegółowo trzy warianty organizacji przewozów 

powiatowych w zależności od podmiotu organizującego i rodzaju rozliczeń z przewoźnikiem. W dyskusji, która 

miała miejsce po prezentacji, ustalono, że na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego w dniu 

30 marca 2020 r. zostaną określone kierunki dalszego działania w celu zorganizowania publicznego transportu 

zbiorowego na terenie powiatu mińskiego. 

 

 

X. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI 
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2019 - 2023 
 

 

 

Program został przyjęty uchwałą nr VIII/101/19 z dnia 23 października 2019 r.  i będzie realizowany w latach 

następnych.  W 2019 r. zrealizowano zaplanowane działania polegające na modernizacji infrastruktury 

teleinformatycznej oraz systemu łączności bezprzewodowej na terenie powiatu, koordynatorem (głównym 

wykonawcą) tych działań była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.  
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XI.  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 2019 R.  
 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 

688 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 2019 roku 

został przyjęty uchwałą Nr XXXI/374/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 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 2019 r. na kwotę 511.303,04 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” – 3.500 zł (zwrot w 2020r. - 10,90 zł) 

 

Zadanie II. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych:  

 

W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 
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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”– 18.000 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 – 4.500 zł; 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w Mińsku Mazowieckim na 

realizację zadania pn. „Lekcja na czterech łapach” – 10.500 zł; 

 Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie na realizację 

następujących zadań publicznych: 

 „Terapia to moja sprawność” – 5.000 zł, 

 Kampania społeczna „Nasz Wspólny Świat” – VII Powiatowe Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych i 

Światowego Dnia Zespołu Downa – 2.000 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 „20-lecie powstania Powiatu Mińskiego - odkrywamy walory przyrodniczo- 

turystyczne powiatu” – 2.000 zł; 

 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” w Mińsku Mazowieckim na 

realizację zadania pn. „Integracyjna Gra Terenowa z konkursem wiedzy o powiecie mińskim – 3.000 zł; 

 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania pn. „Atrakcyjna 

Ziemia Mińska – organizacja wizyty studyjnej w południowej części powiatu mińskiego” – 5.000 zł 

(zwrot 180 zł). 

 

Zadanie II. Wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom turystycznym Powiatu 

Mińskiego: 

 

W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 

 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 

 

Zadanie I. Wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w tym organizacja 

koncertów, przeglądów i festiwali muzycznych:  

 

 Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie na realizację 

zadania publicznego pn. „XII Integracyjny Koncert Mikołajkowy” – 10.000 zł; 

 Fundacja „Mivena” w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. „XV Festiwal Chleba– 

14.000 zł”; 

 Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie na 

realizację zadania publicznego pn. „VIII 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. 

„Wakacyjna piosenka z nutą o rocznicy 20-lecia powstania Powiatu Mińskiego” – 5.000 zł; 
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 Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie na realizację 

zadania publicznego pn. „Mój Powiat - Moja Mała Ojczyzna” – 17.670 zł (zwrot 6,06 zł); 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w Podcierniu na realizację zadania publicznego pn. „Z 

kulturą na TAK od najmłodszych lat –VII integracyjne spotkanie przedszkoli z terenu powiatu mińskiego” 

– 3.850 zł; 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania publicznego 

pn. XI Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej z cyklu spotkań Miasteczka dwóch kultur „W starej skrzyni 

wspomnień wiele” – 8.000 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– 5.000 zł; 

 XV Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesołe Nutki” – 5.270 zł; 

 Fundacja Upowszechniania Kultury w Halinowie na realizację zadania publicznego pn. „IX Jarmark 

Okuniewski” – 10.000 zł; 

 Fundacja „Mivena” w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. „XII Festiwal Mivena 

Etno-Kabaret” – 7.000 zł; 

 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania publicznego pn. 

„Kultura Ziemi Mińskiej w 20-lecie Powiatu Mińskiego” – 13.500 zł; 

 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dobre w Dobrem na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty 

Twórczości Artystycznej „Śladami rzeźbiarza Konstantego Laszczki” – 6.000 zł (rozwiązano umowę i 

Stowarzyszenie zwróciło dotację); 

 

Zadanie III. Wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię 

powiatu mińskiego:  

 

 Fundacja Magiczne Kąty w Kątach Goździejewskich II na realizację zadania publicznego pn. „Zebranie i 

opracowanie materiałów archiwalnych dotyczących tradycyjnych pieśni wiejskich Wschodniego Mazowsza 

w postaci śpiewnika” – 5.000 zł; 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania publicznego 

pn. „Wędrówka z zespołami ludowymi w 20-lecie Powiatu Mińskiego - wydanie książki promocyjnej” – 

5.000 zł; 

 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. 

„Wydanie publikacji promującej Powiat Miński” – 19.200 zł; 

 

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. 
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Zadanie II. Organizacja imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych 

dyscyplinach: 

 

 Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość” w Ignacowie na realizację 

następujących zadań publicznych pn.: 

 „Mazowiecki Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych Ignaców 2019” – 4.000 zł; 

 „X Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki – Ignaców 2019” – 1.540 zł; 

 Miński Klub Sportowy MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim na realizację następujących zadań publicznych 

pn.: 

 „II Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu - Jitsu dla dzieci i młodzieży z okazji 20-lecia Powiatu 

Mińskiego” – 6.950 zł; 

 „Ćwiczę z klasą BJJ z okazji 20-lecia powstania Powiatu Mińskiego!” – 7.450 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 pn.: 

 „XII Bieg Marszałka” – 20.000 zł; 

 „V Turniej Strzelecki” – 9.500 zł; 

 Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej na realizację zadania publicznego pn. „Turnieje 

piłkarskie dla najmłodszych z okazji 20-lecia powstania Powiatu Mińskiego” – 10.000 zł; 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania publicznego 

pn. „W Ogrodzie Barw i Dźwięków na 20 urodziny Powiatu Mińskiego. II Otwarty Turniej Zespołów 

Cheerleaders” – 12.000 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. „W 20 lecie 

Powiatu Mińskiego Mazowieckie Rytmy na Orawskiej Ziemi w Słowacji” – 5.000 zł. 

 

 

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ 

SPOŁECZEŃSTWA: 

 

Fundacja Honeste Vivere w Warszawie na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w ramach 

którego prowadzone były 3 punkty porad: 

 punkt Nr 1 w Sulejówku, 

 punkt Nr 2 w Halinowie i Stanisławowie,  

 punkt Nr 3 w Dębem Wielkim, Siennicy i Latowiczu  

w wysokości 192.060 zł. 
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Zadania w zakresie pomocy społecznej 

 

W 2019 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 2019 r. – 386.204,50 zł.  

 

Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 

 

W 2019 r. Rada Powiatu Mińskiego przyznała dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na kwotę 80.000 zł następującym podmiotom: 

 

1. Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Cegłowie w wysokości 22.434 zł na konserwację portalu 

wejścia z prezbiterium do zakrystii w kościele parafialnym; 

2. Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim w wysokości 23.061 zł na 

konserwację ołtarza bocznego lewego w kościele parafialnym w Dębem Wielkim; 

3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie w wysokości 10.000 zł na konserwację 

fryzu w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie; 

4. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Mińsku Mazowieckim w wysokości 20.000 zł na remont 

pomieszczeń biurowych, mieszczących się w zabytkowym budynku dawnego Domu Urzędu Powiatowego 

(zwrot 11,92 zł); 

5. Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej w Siennicy w wysokości 4.505 zł na konserwację na cmentarzu 

parafialnym w Siennicy nagrobka Leokadii z Szczepańskich Zakrzewskiej z 1900 r. 

 

Inne formy współpracy 

 

Do innych form współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego należą działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie i finansowo te organizacje i podmioty. W ramach tych działań Powiat Miński, Starosta, Starostwo 

Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne są współorganizatorami różnych imprez, w szczególności w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i tradycji, rozwoju przedsiębiorczości. Z budżetu Powiatu pokrywane 

są w części wydatki rzeczowe związane z ich organizacją (zakup pucharów, nagród rzeczowych, plakatów, 

znaczków, strojów sportowych, sprzętu sportowego itp.). Powiat wspomaga również organizację otwartych 

spotkań i szkoleń organizacji pozarządowych poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń, środków 

technicznych, materiałów biurowych i promocyjnych.  

 

Ponadto w 2019 r. Starosta Miński objął Patronatem 74 wydarzenia, które w sposób szczególny przyczyniły się 

do rozwoju powiatu mińskiego w dziedzinach: promocji powiatu, oświaty, sportu, turystyki, kultury i sztuki, 

ochrony dziedzictwa kulturowego, polityki społecznej, w tym integracji społeczności lokalnej, ochrony 

środowiska, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz bezpieczeństwa publicznego. Patronatem objęte zostały 

różnego rodzaju przedsięwzięcia, w szczególności takie jak: konferencje, fora, seminaria, warsztaty, konkursy, 

przeglądy, happeningi, wystawy, igrzyska sportowe, olimpiady, rozgrywki (ligi) o zasięgu powiatowym, 

rozgrywki sportowe o zasięgu ponadpowiatowym odbywające się na terenie powiatu, wyścigi, turnieje 

integracyjne, pikniki lub inne formy spotkań integracyjnych, targi, rajdy turystyczne, jak również publikacje 

(monografie, albumy itp.) oraz materiały filmowe realizujące tematykę związaną z rozwojem powiatu w ww. 

dziedzinach. 
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II. Realizacja zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty na podstawie 

odrębnych przepisów 

 

Zadania Powiatu są również wykonywane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego na podstawie innych przepisów niż ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, a mianowicie na podstawie: 

 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426). 

 

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 2019 r. z budżetu Powiatu zostały przekazane dotacje na uczniów i wychowanków szkół i placówek 

niepublicznych oraz uczniów szkoły publicznej prowadzonych odpowiednio przez niżej wymienione osoby 

fizyczne, osoby prawne oraz osoby prawne niebędące jst: 

 

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku 

Mazowieckim na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych 

Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – dotacja w wysokości 836.464,92 zł; 

2. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 

„Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości 1.179.346,37 zł; 

3. Pan Jacek Pac na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 

dotacja w wysokości 381.909,72 zł; 

4. Pan Jacek Pac na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu (w 

zakresie uczniów dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego) – dotacja w wysokości 124 055,26 zł (zwrot 

68,77 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 80.791,52 zł; 

6. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznego Gimnazjum Specjalnego 

„Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości 17.339,20 zł; 

7. Pani Karolina Iwanicka/Pani Marta Łagowska (od 1.12.2019 r. zmiana osoby prowadzącej) na 

prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 

272.159,42 zł; 

8. Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie  

na prowadzenie Policealnej Szkoły przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim – dotacja w 

wysokości 264.675,50 zł; 

9. Pani Karolina Iwanicka/Pani Marta Łagowska (od 1.12.2019 r. zmiana osoby prowadzącej) na 

prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukator w Mińsku Mazowieckim – dotacja w 

wysokości 155.357,36 zł; 

10. Pani Anna Zakrzewska na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacyjne w 

Sulejówku – dotacja w wysokości 129.017,74 zł (zwrot 9.343,01 zł); 

11. „Orły z Podlasia” sp. zoo w Drohiczynie na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w 

Sulejówku – dotacja w wysokości 215.667,78 zł (zwrot 25.116,76 zł); 

12. 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 667.178,63 zł; 
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13. 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 

282.822,96 zł; 

14. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości 22.034,58 zł; 

15. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo w Warszawie na prowadzenie 

Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie – dotacja w wysokości 1.852.094,20 zł; 

16. Pan Leszek Szeląg na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju 

w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 628.969,11 zł; 

17. Fundacja Mój Dom - Europa w Warszawie na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – dotacja w wysokości 126.735,51 zł; 

18. Pan Jacek Pac na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu – dotacja w 

wysokości 1.950.188,70 zł. 

 

Ponadto w 2019 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 dla: 

1. Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku w wysokości 2.325,73 zł. 

2. Szkoły Podstawowej Specjalnej „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie w wysokości 5.118,30 zł; 

3. Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu w wysokości 4.215,96 zł. 

 

Ustawa o pomocy społecznej w art. 25 stanowi, że organy administracji samorządowej mogą zlecać realizację 

zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań 

organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym 

działalność w zakresie pomocy społecznej. 

 

W 2019 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 618.091 zł; 

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach – dotacja w wysokości 

400.072 zł; 

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim - dotacja w wysokości 119.075 zł. 

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych stanowi, że zadaniem Powiatu jest współpraca z organizacjami pozarządowymi i 

fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej tych osób. Organizacje te mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rada Powiatu Mińskiego uchwałą Nr IV/37/19 z dnia 27 

lutego 2019 r. określiła zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w  2019 r., zmienionej uchwałami: Nr VIII/105/19 z dnia 23 października 2019 r., Nr 

IX/111/19 z dnia 6 listopada 2019 r. i Nr X/121/19 z dnia 18 grudnia 2019 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 2019 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 603.200 zł., w tym 542.880 zł ze środków PFRON i 60.320 zł ze 

środków Powiatu; 
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2. Fundacja „LEKO” w Okuniewie na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okuniewie – dotacja 

w wysokości 603.200 zł, w tym 542.880 zł ze środków PFRON i 60.320 zł ze środków Powiatu. 

 

III.   Podsumowanie 

 

Wysokość nakładów finansowych przekazanych przez Powiat na rzecz organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów w ramach realizacji Programu współpracy w 2019 r. przedstawia poniższa tabela. 

 

 

Lp. 

  

Sfera pożytku publicznego 

 

Wysokość środków 

przekazanych przez powiat 

organizacjom pozarządowym 

 i innym podmiotom 

 

1. 

 

Oświata i wychowanie, w tym: 9.163.939,93 

 prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej (niepubliczne) 2.397.721,01 

 prowadzenie niepublicznych gimnazjów specjalnych do 

31.08.2019 r. 

222.117,21 

 prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących 465.583,11 

 prowadzenie liceum ogólnokształcącego (publiczne) 667.178,63 

 prowadzenie niepublicznych szkół policealnych 536.834,92 

 prowadzenie niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających 

do pracy 

304.857,54 

 prowadzenie niepublicznego specjalnego ośrodka 

wychowawczego 

1.852.094,20 

 prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno 

-pedagogicznych 

755.704,62 

 prowadzenie niepublicznego młodzieżowego ośrodka 

wychowawczego 

1.950.188,70 

 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  

lub ćwiczeniowych 

11.659,99 

2. Pomoc społeczna, w tym: 1.523.442,50 

 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub 

częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez prowadzenie 

placówek opiekuńczo –wychowawczych. 

386.204,50 

 prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 

psychicznie chorych  

1.018.163 

 prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 119.075 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: 264.095,12 

 koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej 120.640 

 działalność w zakresie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych (PFRON) 

103.455,12 

 tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom 

40.000 

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, w tym: 

133.993,94 

 wspieranie rozwoju kultury muzycznej 27.510 
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 organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i 

wystaw artystycznych 

75.283,94 

 wspieranie działalności wydawniczej 29.200 

 wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji 

narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej w tym zakresie 

2.000 

 działania wspierające artystów amatorów 0 

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: 126.940 

 organizacja powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży 

50.000 

 organizacja imprez i zawodów sportowych 73.940 

 wspieranie udziału sportowców w zawodach  

o zasięgu ponadpowiatowym 

3.000 

6. Turystyka i krajoznawstwo oraz działalności na rzecz dzieci i 

młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym: 

9.820 

 organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez 

popularyzujących turystykę, za wyjątkiem wycieczek, obozów, 

kolonii 

9.820 

 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: 3.489,10 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  

oraz rozbudzanie motywacji młodzieży szkolnej  

do prowadzenia zdrowego stylu życia 

3.489,10 

 propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób 

starszych  

0 

9. Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 79.988,08 

 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

79.988,08 

10. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa, w tym: 

192.060 

 zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej, w ramach którego prowadzone były 3 punkty 

porad 

192.060 

 

Ogółem: 

 

11.501.268,67 
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Wysokość środków finansowych przekazanych przez Powiat w ramach innych form współpracy Powiatu 

Mińskiego w 2019 r. przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 

Lp. 

  

 

Inne formy współpracy 

 

Wysokość środków 

przekazanych przez powiat  

w ramach innych form 

współpracy Powiatu 

Mińskiego 

 

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 161.143,22 

 organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych  161.143,22 

2. Kultura fizyczna i sport, w tym: 45.630,19 

 organizacja lub współorganizacja imprez sportowych, w tym 

zakup nagród i pucharów dla laureatów imprez sportowych 

25.910,19 

 stypendia sportowe 9.820 

 nagrody sportowe 9.900 

3. Pozostała działalność, w tym: 124.791,36 

 organizacja uroczystości powiatowych, państwowych  

i kombatanckich  

19.133,11 

 organizacja i współorganizacja imprez oraz zakup nagród 3.400 

 członkostwo w stowarzyszeniach 46.641,25  

 wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej 55.617 

        

Ogółem: 

 

 

331.564,77 
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XII.  PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA POWIATU MIŃSKIEGO NA LATA 2019-2022  
 

 

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).  
 

Powiat Miński udzielił w 2019 r. 5 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na łączną kwotę 80.000 zł. Lista przyznanych dotacji znajduje 

się w dziale 7.5 Kultura i sport  w punkcie "Ochrona dziedzictwa kulturowego".  

 

XI.  PR 

 
XIII.  PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH  
           W POWIECIE MIŃSKIM  
 

 

Podczas sesji w dniu 28 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu uchwałą Nr VII/74/19 ustaliła plan sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez: Powiat Miński, Gminę Siennica, Miasto 

Sulejówek, Gminę Mrozy oraz Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) Św. Stanisława Kostki.  

 

Do 31 sierpnia 2019 r. obowiązywał plan sieci szkół ustalony uchwałą 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. 

Na podstawie tej uchwały wprowadzono szereg zmian mających na celu dostosowanie szkół do zmian 

wprowadzonych reformą oświaty. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. swoją działalność zakończyły gimnazja. 

 

 


