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Powiat Miński 
 
Powiat Miński jest jednym z największych powiatów województwa 
mazowieckiego. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
Warszawy, graniczy także z powiatami: garwolińskim, otwockim, 
wołomińskim, siedleckim i węgrowskim. Obejmuje powierzchnię 
1164 km2 . Liczba mieszkańców wynosi prawie 155 tys. osób.                   
W granicach powiatu leżą miasta: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, 
gminy miejsko-wiejskie: Halinów, Kałuszyn, Mrozy i Cegłów oraz 
gminy wiejskie: Mińsk Mazowiecki, 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 oraz realizację planów rozwoju powiatu mińskiego. 
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7.5. Kultura i sport. 

7.6. Drogi powiatowe.  

7.7. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 
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Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.) 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 zarządu 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 2021 Rada Powiatu Mińskiego nie skorzystała z tych 
uprawnień, w związku z czym raport został przygotowany w oparciu o wytyczne wskazane w ustawie. 
 
Sposób realizacji wielu zadań w roku 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, uwarunkowany był wciąż trwającą 
pandemią COVID-19. W powiecie mińskim łącznie zachorowało 11505 osób, z czego 225 było hospitalizowanych. 
Zmarły 252 osoby, wyzdrowiały 11 253 osoby. Kwarantanną objętych było 25081 osób. Pandemia spowodowała 
konieczność przyjęcia bezpiecznych dla zdrowia rozwiązań przy realizacji zadań w wielu obszarach działania 
powiatu mińskiego. Części zadań nie udało się wykonać, a realizacja innych musiała ulec modyfikacji. 
 
Rok 2021 r. był również szczególny z uwagi na uzyskany przez Powiat Miński tytuł Stolicy Kultury Mazowsza, 
z czym wiązała się realizacja wyjątkowo bogatego programu wydarzeń kulturalnych, które obywały się we 
wszystkich gminach powiatu, we współpracy z samorządami gminnymi, instytucjami kulturalnymi oraz 
organizacjami pozarządowymi.  
 
Jednym z najważniejszych działań, podjętych przez Radę Powiatu Mińskiego w 2021 r. było opracowanie 
i przyjęcie podczas sesji w grudniu 2021 r. Strategii Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2021-2030.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wstęp 
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W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pracował Zarząd Powiatu Mińskiego VI kadencji                
w  składzie:  Starosta – Antoni Jan Tarczyński,  Wicestarosta – Witold Stefan Kikolski,  członkowie Zarządu 
– Henryk Księżopolski, Marek Jerzy Pachnik, Leszek Celej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 

2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Mińskiego w 2021 r.  
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W 2021 roku Zarząd Powiatu Mińskiego wykonywał zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których należały: 
 

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, 
2) Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, 
3) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, 
4) Jednostki oświatowe: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, 
 Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, 
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, 
 Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 
 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim, 
 Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim, 
 Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 
 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, 
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim, 
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku,  

 
5) Jednostki pomocy społecznej: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, 
 Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 
 Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, 
 Dom Pomocy Społecznej w Kątach, 
 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, 
 Dom Dziecka w Falbogach,  
 Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim. 

 
W gestii powiatu leży również zapewnienie wykonywania określonych ustawami zadań i kompetencji kierowników 
powiatowych służb, inspekcji i straży. Zadania te w 2021 r. wykonywały: 

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, 
2) Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim, 
3) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim, 
4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego w Mińsku Mazowieckim. 

 
Zarząd Powiatu Mińskiego pracował na posiedzeniach zwoływanych średnio trzy 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 2021. 
 
W 2021 roku Zarząd Powiatu odbył 43 posiedzenia, na których podjął 247 uchwał. Tematykę uchwał podjętych 
przez Zarząd Powiatu przedstawia poniższa tabela: 

 
 

LP. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

UCHWAŁ 

1. Wykonywanie  budżetu powiatu 38 

2. Gospodarowanie mieniem powiatu 17 

3. Sprawy organizacyjne jednostek powiatowych 5 

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

15 

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

83 

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

25 
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7. 
Program opieki nad zabytkami i jego realizacja, powoływanie komisji  
do zaopiniowania wniosków o dotacje na prace przy zabytkach 

3 
 

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

15 

9. Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 1 

10. Inne sprawy oświatowe (uzgodnienie zawodu w technikum, organizacja nauki religii) 2 

11. Przyznawanie stypendiów i nagród sportowych 10 

12. Opinie w sprawie zaliczenia/pozbawienia kategorii dróg 12 

13. Opinie w sprawie Programów Ochrony Środowiska Gmin 3 

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) 

17 

RAZEM 247 

 
 
Do najważniejszych zagadnień, jakimi zajmował się Zarząd Powiatu w 2021 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 15 uchwał, upoważniających dyrektorów jednostek powiatowych 
(Zarządu Dróg Powiatowych, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 
Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni, Zespołu Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku 
Mazowieckim) do realizacji inwestycji przewidzianych w uchwale budżetowej.  
 
 W sprawach organizacyjnych, dotyczących jednostek powiatowych, Zarząd Powiatu podjął następujące działania: 
 uchwałą Nr 612/21 z dnia 29 marca 2021 r. przyjął Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,  
 zatwierdził plany pracy na 2021 r. Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku 

Mazowieckim (uchwała Nr 582/21 z dnia 29 marca 2021 r.), Środowiskowego Domu Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej w Mrozach (uchwała Nr 620/21 z dnia 24 maja 2021 r.), Środowiskowego Domu 
Samopomocy CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej w Mińsku Mazowieckim (uchwała Nr 665/21                    
z dnia 19 lipca 2021 r.), 

 uchwałą Nr 765/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu 
Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, zmiany dotyczyły wprowadzenia stanowiska ratownicy medyczni. 
 

Do kompetencji Zarząd Powiatu należy zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów powiatowych jednostek 
organizacyjnych.  
 
Zarząd Powiatu, uchwałą Nr 552/21 z dnia 8 lutego 2021 r., ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. Następnie podjął uchwałę Nr 568/21 z dnia 2 marca 2021 r.  i 
zatrudnił na stanowisku dyrektora PCPR w Mińsku Mazowieckim Pana Janusza Zdzieborskiego do czasu 
zatrudnienia na tym stanowisku kandydata wyłonionego w konkursie. Zarząd Powiatu udzielił dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim stosownych upoważnień: 
 uchwałą Nr 569/21 z dnia 2 marca 2021 r. do składania oświadczeń woli związanych z działalnością 

jednostki, 
 uchwałą Nr 570/21 z dnia 2 marca 2021 r. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 

jednostki ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów, 
 uchwałą Nr 571/21 z dnia 15 marca 2021 r.  do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 

programu „Opieka wytchnieniowa”, 
 uchwałą Nr 572/21 z dnia 15 marca 2021 r. do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”, 
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 uchwałą Nr 573/21 z dnia 15 marca 2021 r. do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 
programu pilotażowego „Aktywny samorząd”, 

 uchwałą Nr 574/21 z dnia 15 marca 2021 r. udzielono upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności 
związanych z realizacją w latach 2019-2022 projektu pozakonkursowego pn. „Postaw na siebie” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 
Zarząd uchwałą Nr 588/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. ponownie ogłosił nabór na stanowisko dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, po przeprowadzeniu którego, uchwałą                      
Nr 636/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. zatrudnił z dniem 1 lipca 2021 r. Panią Renatę Małecką na stanowisku 
dyrektora PCPR na czas nieokreślony. Zarząd Powiatu udzielił dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Mińsku Mazowieckim stosownych upoważnień: 
 uchwałą Nr 637/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. do składania oświadczeń woli związanych z działalnością 

jednostki, 
 uchwałą Nr 638/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć jednostki ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów, 
 uchwałą Nr 639/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.  do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 

programu „Opieka wytchnieniowa”, 
 uchwałą Nr 640/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 

programu pilotażowego „Aktywny samorząd”, 
 uchwałą Nr 641/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją 

programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”, 

 uchwałą Nr 642/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi oraz 
prowadzącymi rodzinne domy dziecka, 

 uchwałą Nr 643/21 z dnia 28 czerwca 2021 r. udzielono upoważnienia do podejmowania wszelkich czynności 
związanych z realizacją w latach 2019-2022 projektu pozakonkursowego pn. „Postaw na siebie” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 
W 2021 roku Zarząd uchwałą Nr 683/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim Panu Adamowi Trześkowskiemu na okres 
od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.  Zarząd Powiatu udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim stosownych upoważnień:  
 uchwałą Nr 684/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. do składania oświadczeń woli związanych z działalnością 

jednostki.   
 uchwałą Nr 685/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. 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 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                         
w Sulejówku. W tym zakresie Zarząd Powiatu podjął następujące działania:  
 uchwałą Nr 599/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r. ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Sulejówku, 
 po przeprowadzeniu naboru Zarząd Powiatu uchwałą Nr 682/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r.                          

powierzył stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku Pani Iwonie                      
Reszelskiej - Maćkowiak, 

 uchwałami Nr 686/21 i 687/21 z dnia 16 sierpnia 2021 r. Zarząd udzielił upoważnień dyrektorowi Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku do składania oświadczeń woli w sprawach związanych                          
z prowadzeniem działalności Poradni oraz do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć ujętych                 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz z tytułu zawartych umów. 
                                                                   

Na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2021 r. Zarząd Powiatu uchwałami od Nr 767/21 do Nr 787/21 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 2022 – 2027 oraz z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna 
do zapewnienia ciągłości działania jednostki.  
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Ponadto Zarząd Powiatu na posiedzeniach w 2021 roku zajmował się następującym sprawami : 
 sprawy finansowe: przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, ustalenie planu 

dochodów i wydatków jednostkom budżetowym w 2021 roku, ustalanie kwartalnych harmonogramów 
realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok, dokonywanie zmian w budżecie powiatu, 
przygotowanie informacji z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 r., sporządzenie 
projektu uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022                    
– 2027, wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 

243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 
 gospodarowanie mieniem powiatu: sprzedaż nieruchomości, użyczanie i wynajmowanie nieruchomości, 

ustanawianie służebności przesyłu, wyrażanie zgody na zbycie składników majątkowych, sporządzenie planu 
wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mińskiego na lata 2021-2023, 

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

 sprawy oświatowe: awans zawodowy nauczycieli, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
nagrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli, przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce, Program 
Stypendialny „Medyk”, nabór do szkół powiatowych, uzgadnianie zawodu, udzielanie upoważnień 
do realizacji projektów, inwestycje i remonty w jednostkach oświatowych,  

 rozpatrywanie wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  

 przyznawanie stypendiów sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów,  
 sprawy z zakresu pomocy społecznej: ustalanie regulaminów organizacyjnych jednostek pomocy społecznej, 

zatwierdzanie programu działalności i planu pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach, Środowiskowego Domu Samopomocy  w Mińsku 
Mazowieckim,  

 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,   

 udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji 
prawnej na terenie powiatu mińskiego,  

 powiatowy plan transportowy, utworzenie związku powiatowo-gminnego. 
 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                    
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych posiedzenia Zarządu Powiatu odbywały się w formule wideokonferencji. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań należących do właściwości powiatu, wykonywanych przez 
Zarząd Powiatu, przy pomocy Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych przedstawiamy     
w dalszej części Raportu.  
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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 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) do zadań zarządu powiatu należy przygotowywanie projektów uchwał rady 
powiatu oraz wykonywanie uchwał rady powiatu.  W 2021 r. Rada Powiatu Mińskiego podjęła 92 uchwały. 
Ich tematykę przedstawia poniższa tabela.  
 

LP TEMATYKA UCHWAŁ LICZBA 
UCHWAŁ 

1.  Organizacja pracy rady powiatu  7 
2.  Zarząd powiatu i jego działalność 3 
3.  Rozpatrywanie skarg i wniosków 9 
4.  Rozpatrywanie petycji  1 
5.  Stanowiska Rady Powiatu 3 
6.  Finanse powiatu 23 
7.  Gospodarka nieruchomościami 1 
8.  Transport zbiorowy i drogi publiczne 10 
9.  Edukacja publiczna i kultura fizyczna 8 
10.  Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3 
11.  Pomoc społeczna i wspieranie osób niepełnosprawnych 7 
12.  Promocja i ochrona zdrowia  13 
13.  Współpraca i działalność organizacji pozarządowych  1 
14.  Strategie i programy 3 

RAZEM 92 
 

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 XXIII/279/21 z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej. 
2. Uchwała Nr XXIII/279/21 z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby 

członków i powołania składów osobowych pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Mińskiego. 
3. Uchwała Nr XXIII/281/21 z dnia 15 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji 

doraźnej do spraw opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mińskiego. 
4. Uchwała Nr XXVI/304/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet 

dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – została uchylona uchwałą Nr XXVII/314/22 Rady 
Powiatu Mińskiego z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania wysokości diet 
dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

5. Uchwała Nr XXVI/308/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Mińskiego na 2022r. 
6. Uchwała Nr XXVI/309/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

w 2021 r. 
7. Uchwała Nr XXVI/310/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Powiatu na 2021 r. 
Powyższe uchwały dotyczyły spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Rady Powiatu Mińskiego.  

 
 

3. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Mińskiego podjętych w 2021 roku 
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Zarząd powiatu i jego działalność 
 
1. Uchwała Nr XXI/251/21 z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 r.  

2. Uchwała Nr XXI/253/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. 
Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium po zapoznaniu się ze: sprawozdaniem z wykonania 
budżetu powiatu mińskiego za 2020 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 
sprawozdaniem finansowym powiatu mińskiego za 2020 r. i opinią biegłego rewidenta z badania tego 
sprawozdania, informacją o stanie mienia powiatowego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok i opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o tym wniosku.  

3. Uchwała Nr XXVI/303/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu 
Mińskiego. 

 
Rozpatrywanie skarg i wniosków 
 
1. Uchwała Nr XX/250/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania skargi Staroście Powiatu Mińskiego. 
2. Uchwała Nr XXI/262/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.  
3. Uchwała Nr XXI/263/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Powiatu Mińskiego.  
4. Uchwała Nr XXI/265/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego obchodów 

100. rocznicy III Powstania Śląskiego. 
5. Uchwała Nr XXI/266/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego czynności 

sprawdzających w zakresie inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych  w Mińsku Mazowieckim.  
6. Uchwała Nr XXIII/282/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu 

Powiatu Mińskiego.  
7. Uchwała Nr XXIII/283/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.  
8. Uchwała Nr XXIII/284/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim.  
9. Uchwała Nr XXVI/311/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania wniosku Powiatowemu 

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim.  
 
Rozpatrywanie petycji 
 
1. Uchwała Nr XXI/262/32 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z żądaniem wstrzymania 

inwestycji przebudowy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie. 
Przed Starostą Mińskim jako organem administracji architektoniczno-budowlanej nie toczyło się żadne 
postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na przebudowę Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie oraz 
drogi powiatowej przebiegającej przez przedmiotowy plac, ani w sprawie pozwolenia na rozbiórkę budynku 
znajdującego się przy Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie.  

 
Stanowiska Rady Powiatu 
 
1. Uchwała Nr XVIII/220/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego wsparcia 

regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020 – 2027 

2. Uchwała Nr XVIII/223/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
finansowania oświaty. 

3. Uchwała Nr XIX/235/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zgłoszenia 
uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021 – 2027 w Polsce. 
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Finanse powiatu 
 
1. Uchwała budżetowa Powiatu Mińskiego na 2021 r. została podjęta uchwałą Nr XVII/209/20 z dnia 

17 grudnia 2020 r. i była zmieniona w trakcie 2021 roku uchwałami nr: XVIII/221/21 z dnia 13 stycznia 
2021 r.; XIX/237/21 z dnia 24 lutego 2021 r.; XX/249/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.; XXI/261/21 z dnia 
30 czerwca 2021 r.; XXII/267/21 z dnia 29 lipca 2021 r.; XXIII/278/21 z dnia 15 września 2021 r.; 
XXIV/294/21 z dnia 3 listopada 2021 r.; XXV/297/21 z dnia 29 listopada 2021 r.; XXVI/299/21 z dnia 
15 grudnia 2021 r.  
Powyższe uchwały podjęto w związku z informacjami o przyznaniu Powiatowi dotacji i innych środków, 
rozstrzygnięciami postępowań przetargowych oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z podejmowanych 
działań. Na podstawie wyżej wymienionych uchwał Zarząd Powiatu realizował w 2021 r. budżet Powiatu, 
dokonywał zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz informował je 
o zachodzących zmianach. Uchwały przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie 
z wykonania budżetu wraz z informacją o realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera uchwała Zarządu 
Powiatu Nr 856/22 z dnia 28 marca 2022 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 2021 r.  

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mińskiego na lata 2021 – 2026 została przyjęła uchwałą 
Nr XVII/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. i była zmieniona w trakcie 2021 roku uchwałami: XIX/236/21 
z dnia 24 lutego 2021 r.; XX/248/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.; XXI/260/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.; 
XXIII/277/21 z dnia 15 września 2021 r.; XXIV/293/21 z dnia 3 listopada 2021 r.; XXV/296/21 z dnia 
29 listopada 2021 r.; XXVI/298/21 z dnia 15 grudnia 2021 r.  
Podjęcie powyższych uchwał było podyktowane potrzebą zachowania spójności prognozy z budżetem 
powiatu, w związku ze zmianami prognozy zadłużenia Powiatu oraz zmianami planowanych przedsięwzięć 
wieloletnich.  

3. Uchwała Nr XIX/231/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejówek 
na pokrycie części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców powiatu przez Szybką Kolej 
Miejską na trasie Sulejówek - Warszawa. 

4. Uchwała Nr XIX/233/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do grup 
zakupowych energii elektrycznej. 

5. Uchwała Nr XIX/234/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do grup 
zakupowych oleju opałowego. 

6. Uchwała Nr XXI/252/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.  

7. Uchwała Nr XXIII/276/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 r. i 2022 r. 

8. Uchwała Nr XXVI/300/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 
wygasają z końcem roku budżetowego 2021 r.  

9. Uchwała Nr XXVI/301/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mińskiego na lata 2022 – 2027. 

10. Uchwała Nr XXVI/302/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego 
na 2022 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. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 
2021 r. pod poz. 12203. 

 
Gospodarka nieruchomościami 
 
1. Uchwała Nr XX/245/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania i przyjęcia w formie 

darowizn nieruchomości położonych w miejscowości Strachomin, gmina Latowicz. 
 
Transport zbiorowy i drogi publiczne 
 
1. Uchwała Nr XIX/227/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. 
pod poz. 3788. 
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2. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmieniły uchwały Nr XIX/228/21 z dnia 
24 lutego 2021 r., Nr XX/246/21 z dnia 24 kwietnia 2021 r. i Nr XXIII/274/21 z dnia 15 września 2021 r. 
Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. 
odpowiednio pod poz. 1809, poz. 4071 i poz. 8146. Tekst jednolity został ogłoszony uchwałą Nr XXI/259/21 
z dnia 30 czerwca 2021 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. 
pod poz. 6307. 

3. Uchwała Nr XXIV/286/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Związku powiatowo-gminnego 
„Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. 

4. Uchwała Nr XXIV/287/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku powiatowo-
gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. 

5. Uchwała Nr XXIV/288/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie obowiązujących w 2022 roku wysokości opłat 
za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. pod poz. 
9698 i jest stosowana w 2022 r.  

6. Uchwała Nr XXIV/292/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Mrozy zadania 
polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2231W Latowicz – Mrozy – Kałuszyn w msc. Mrozy 
polegającego na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w km 16+120. 

 
Edukacja publiczna i kultura fizyczna 
 
1. Uchwała Nr XX/239/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Moje staże europejskie” w ramach Programu Erasmus+. 
2. Uchwała Nr XX/240/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„W podróży po nowe doświadczenia” w ramach Programu Erasmus+. 
3. Uchwała Nr XX/241/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu 

Erasmus+. 
4. Uchwała Nr XX/242/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu 

Erasmus+. 
5. Uchwała Nr XX/243/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

„Przedsiębiorczy na europejskim rynku pracy” Programu Erasmus+. 
6. Uchwała Nr XX/244/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu 

Erasmus+. 
7. Uchwała Nr XXV/295/21 z dnia 29 listopada 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu 

Erasmus+. 
8. Uchwała Nr XXI/257/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
sportowych Powiatu Mińskiego dla zawodników, trenerów i innych osób za wysokie osiągnięcia 
w działalności sportowej, zmieniona uchwałą Nr XXIII/272/21 z dnia 15 września 2021 r. 
Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. pod poz. 
6310  i 8144. 

 
Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
 
1. Uchwała Nr XX/244/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu 

Mińskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.   

2. Uchwała Nr XXI/258/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu 
Powiatu Mińskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków zmieniona uchwałą Nr XXIII/273/21 z dnia 15 września 2021 r.  
Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. 
pod poz. 6311 i 8145. 
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Pomoc społeczna i wspieranie osób niepełnosprawnych 
 
1. Uchwała Nr XIX/230/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

pt. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV) w ramach 
VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014                   
– 2020.  Uchwałę realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim.  

2. Uchwała Nr XIX/232/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. zmieniona uchwałami 
Nr XXII/268/21 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr XXIII/275/21 z dnia 15 września 2021 r., Nr XXIV/290/21 z dnia 
3 listopada 2021 r. i Nr XXVI/307/21 z dnia 15 grudnia 2021 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. 

3. Uchwała Nr XXI/255/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania 
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. 
Uchwałę przekazano do realizacji Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku 
Mazowieckim.  

 
Promocja i ochrona zdrowia  
 
1. Uchwała Nr XIX/226/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim na lata 2020 – 2022. 
Uchwałę przekazano dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim. 

2. Uchwała Nr XX/238/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 
Uchwałę przekazano dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z 2021 r. pod poz. 4070. 

3. Uchwała Nr XXI/254/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2020 r. 
Uchwałę przekazano SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, który na jej podstawie dokonał księgowań stosownie 
do wymogów ustawy o rachunkowości. 

4. Uchwała Nr XXI/256/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat 
Miński stypendium studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarskim – Program Stypendialny „Medyk”, 
zmieniona uchwałą Nr XXII/269/21 z dnia 29 lipca 2021 r. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. pod poz. 6309 i 6893. 

5. Uchwała Nr XXIII/270/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

6. Uchwała Nr XXIII/271/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

7. Uchwała Nr XXIV/291/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2021 r. i 2022 r. Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

8. Uchwała Nr XXVI/306/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.  

9. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  mińskiego 
była zmieniona uchwałami: Nr XVIII/221/21 z dnia 13 stycznia 2021 r., Nr XIX/229/21 z dnia 24 lutego 2021 
r., XXIV/289/21 z dnia 3 listopada 2021 r. Uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z 2021 r. pod poz. 509, 1810 i 9699. Wszystkie ww. uchwały zostały 
przekazane Ministrowi Zdrowia. 
Ogłoszenie tekstu jednolity nastąpiło uchwałą Nr XX/247/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. pod poz. 4069. 
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Współpraca i działalność organizacji pozarządowych 
 
1. Uchwała Nr XXIV/285/21 z dnia 3 listopada 2021 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 2022 r. 
Uchwała jest realizowana od 1 stycznia 2022 r. Obowiązujący w 2021 r. program współpracy przyjęty 
był w 2020 r. Sprawozdanie z realizacji programu w 2021 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 2021 roku". 

 
Strategie i programy 
 

1. Uchwała Nr XIX/224/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Mińskim na lata 2021 – 2022. 

2. Uchwała Nr XIX/225/21 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań 
psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Mińskim na lata 2021 
– 2022. 

3. Uchwała Nr XXVI/305/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mińskiego 
na lata 2021 – 2030. 
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Podstawą gospodarki finansowej Powiatu są podejmowane corocznie przez Radę Powiatu uchwały budżetowe. 
Budżet Powiatu na 2021r. został przyjęty uchwałą Nr XVII/209/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały 
budżetowej Powiatu Mińskiego na 2021r. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu oraz  w granicach 
posiadanych upoważnień Zarząd Powiatu dokonywali zmian w budżecie wnioskowanych przez jednostki 
organizacyjne oraz dostosowujących budżet do zmian prawnych, rozstrzygnięć przetargowych i źródeł 
finansowania.  Rada Powiatu podjęła w 2021r. 9 uchwał zmieniających budżet, a Zarząd Powiatu 25 uchwał.   

 
Wykonanie głównych pozycji budżetu przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %

Dochody ogółem, w tym: 194 263 917,16 199 813 008,81 102,86%
dochody majątkowe 8 899 953,66 8 219 319,34 92,35%

dochody bieżące 185 363 963,50 191 593 689,47 103,36%
Wydatki ogółem, w tym: 199 867 023,16 189 692 553,61 94,91%

wydatki majątkowe 27 869 660,66 24 789 923,93 88,95%
wydatki bieżące 171 997 362,50 164 902 629,68 95,88%

Wynik budżetu 
(nadwyżka/deficyt) -5 603 106,00 10 120 455,20
Przychody ogółem, w tym: 10 543 106,00 30 605 182,27 290,29%

wolne środki 5 549 138,48 18 811 214,75 338,99%
nadwyżka z lat ubiegłych 4 993 967,52 11 793 967,52 236,16%

Rozchody ogółem, w tym: 4 940 000,00 4 940 000,00 100,00%
spłaty kredytów 4 940 000,00 4 940 000,00 100,00%  

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem wyniósł 4,11%. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 13,07%. 
Wynik operacyjny (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wyniósł 26 691 059,79 zł. 
 
Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Subwencja ogólna 83 440 543,00 84 356 398,00 101,10% 42,22%

Udział w PIT i CIT 53 580 838,00 58 325 337,94 108,85% 29,19%
Dochody własne 24 643 591,00 25 408 028,21 103,10% 12,72%
Dotacje z budżetu państwa 22 876 408,64 22 590 094,05 98,75% 11,31%

Dotacje i pomoc finansowa z JST 3 153 353,00 2 820 278,79 89,44% 1,41%
Środki z UE 909 352,86 834 246,68 91,74% 0,42%

Dotacje i środki z innych źródeł 5 659 830,66 5 478 625,14 96,80% 2,74%
Razem 194 263 917,16 199 813 008,81 102,86% 100,00%

 
Do przekroczenia planu dochodów przyczyniło się głównie wysokie wykonanie udziałów w podatkach 
dochodowych oraz dochodów własnych i niewykonanie zadań w 2021 r. (przeniesienie do realizacji w 2022 r.) 
 
 
 
 

4. Wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok 
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Strukturę realizowanych wydatków przedstawia tabela: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Wydatki bieżące, w tym: 171 997 362,50 164 902 629,68 95,88% 86,93%
wynagrodzenia i pochodne 111 283 960,00 109 045 740,71 97,99% 57,49%

dotacje 17 382 850,82 16 505 047,73 94,95% 8,70%
świadczenia dla osób fizycznych 4 936 797,00 4 627 176,45 93,73% 2,44%
wydatki na projekty z udziałem 

środków UE 1 839 902,86 1 672 092,83 90,88% 0,88%
obsługa długu 286 000,00 116 367,64 40,69% 0,06%

pozostałe wydatki statutowe 36 267 851,82 32 936 204,32 90,81% 17,36%
Wydatki majątkowe 27 869 660,66 24 789 923,93 88,95% 13,07%

Razem 199 867 023,16 189 692 553,61 94,91% 100,00%  
 
Wydatki majątkowe realizowano w następujących obszarach: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % udział %

Transport i łączność 20 659 852,00 20 019 178,65 96,90% 80,76%
Działalność usługowa 4 907,00 0,00 0,00% 0,00%
Administracja publiczna 25 000,00 24 994,83 99,98% 0,10%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 60 000,00 60 000,00 100,00% 0,24%
Oświata i wychowanie 2 939 179,00 627 347,23 21,34% 2,53%
Ochrona zdrowia 3 318 000,00 3 242 520,99 97,73% 13,08%
Pomoc społeczna 487 723,00 440 882,23 90,40% 1,78%
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 375 000,00 375 000,00 100,00% 1,51%

Razem 27 869 661,00 24 789 923,93 88,95% 100,00%  
 
Drugą, oprócz budżetu, uchwałą dotyczącą stanu finansów Powiatu jest wieloletnia prognoza finansowa. 
Przedstawia ona przede wszystkim prognozę kwoty długu oraz zdolność do jego obsługi. Rada Powiatu 
17 grudnia 2020r. podjęła uchwałę nr XVII/208/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Mińskiego na lata 2021-2026. Rada Powiatu w 2021 r. siedmiokrotnie zmieniła tę uchwałę w celu zachowania 
jej spójności z budżetem Powiatu. 
 
Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 14 660 000 zł i dotyczyło kredytów bankowych zaciągniętych 
w latach 2016-2020. Zadłużenie stanowiło 7,34% wykonanych dochodów. W trakcie roku zmniejszyło się 
o 4 940 000 zł na skutek spłat rat kredytów. W 2021 r. nie zaciągano nowego kredytu. Koszty obsługi długu 
wyniosły 116 367,64 zł. Spłata całości posiadanego zadłużenia przewidziana jest zgodnie z WPF do końca 2026 r.  

 

Informacja o wykonaniu uchwał Rady Powiatu podjętych w 2021r. w sprawach finansowych. 

W 2021 r. podjęto 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie: Nr XVIII/221/21, XIX/237/21, XX/249/21, XXI/261/21, 
XXII/267/21, XXIII/278/21, XXIV/294/21, XXV/297/21, XXVI/299/21. Uchwały zmieniały postanowienia uchwały 
budżetowej przyjętej uchwałą XVII/209/20 z 17.12.2020 r. Wymienione uchwały podejmowano w związku 
z informacjami o przyznaniu Powiatowi dotacji i innych środków, rozstrzygnięciami postępowań przetargowych 
oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z podejmowanych działań. Na podstawie powyższych uchwał 
dokonywano zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz informowano je o zachodzących 
zmianach. Uchwały przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 
W 2021r. podjęto 7 uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mińskiego na lata 2021-
2026, w tym uchwały nr XIX/236/21, XX/248/21, XXI/260/21, XXIII/277/21, XXIV/293/21, XXV/296/21, 
XXVI/298/21. Uchwały zmieniały postanowienia uchwały nr XVII/208/20 z 17.12.2020 r. w sprawie WPF Powiatu 
Mińskiego na lata 2021-2026. Uchwały podejmowano w związku z potrzebą zachowania spójności prognozy z 
budżetem Powiatu, w związku ze zmianami prognozy zadłużenia Powiatu oraz zmianami planowanych 
przedsięwzięć wieloletnich. Uchwały przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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Na podstawie powyższych uchwał Zarząd Powiatu realizował budżet w 2021 r. Sprawozdanie z wykonania 
budżetu, wraz z informacją o realizacji przedsięwzięć wieloletnich, zawarte jest w uchwale Zarządu Powiatu 
Nr 856/22 z dnia 28 marca 2022 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 202 1r.  
 
Na podstawie uchwały nr XIX/231/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sulejówek na pokrycie 
części wydatków związanych z obsługą komunikacyjną mieszkańców Powiatu przez Szybką Kolej Miejską na trasie 
Sulejówek Warszawa zawarto z Miastem Sulejówek umowę o pomocy finansowej i przekazano kwotę 150 000 zł.  
 
Na podstawie uchwały nr XXI/252/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Mińskiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r. dokonano księgowań stosownie do wymogów ustawy 
o rachunkowości. 
 
Zgodnie z uchwałą nr XXI/253/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 r. Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium. 
 
Uchwałę nr XXI/254/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ przekazano SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim, który na jej podstawie dokonał księgowań stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości. 
 
Na podstawie uchwały nr XXIII/276/21 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Powiatu Mińskiego za 2021 r. i 2022 r. zawarto umowę z biegłym rewidentem. 
 
Na podstawie uchwały nr XXVI/301/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mińskiego na lata 2022-2026 
upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Uchwałę 
przekazano do nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
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Wartość mienia powiatowego na dzień 31.12.2021r. według wartości księgowej netto opiewała na kwotę 
373 099 189 zł, z tego grunty – 195 965 287 zł, budynki i lokale – 41 427 828 zł, obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej – 132 719 479 zł, maszyny i urządzenia techniczne – 1 714 619 zł, środki transportu – 1 109 232 zł, 
inne środki trwałe – 162 744 zł.  

 
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 54,0706 ha obejmujących 
58 działek o wartości 11 412 760,27 zł, zajmowanych w większości przez  powiatowe jednostki organizacyjne. 
Powierzchnia ta nie zmieniła się w 2021 r. Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność Powiatu 
Mińskiego obejmowały 2 562 działki o łącznej powierzchni 580,03 ha i wartości 184 552 526,89 zł. W 2021 r. 
nastąpiło zwiększenie liczby takich działek ogółem o 321 (dopisano 322 szt.+5,98 ha, wykreślono 1 szt. - 3,16 ha) 
przy zwiększeniu łącznej powierzchni o 2,82 ha. Wartość księgowa wzrosła o 721 913,85 zł. Zmiany wynikały 
głównie z przejmowania nieruchomości pod drogi powiatowe oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości. 
  
Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2021 r. wyniosły: 
- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 400 866,07 zł, 
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - nie wystąpiły, 
- z tytułu sprzedaży innych składników majątkowych - 1 663,41 zł. 
 
Informację o wartości księgowej netto mienia powiatowego w układzie jednostek organizacyjnych przedstawiono 
w poniższej tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Informacja o stanie mienia powiatowego 
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L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Wydatki 

(w zł) 

Pomoc finansowa/     
dofinansowanie 

(w zł) 
1. Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś – Wólka Dłużewska – 

Parysów w msc. Siennica od od km 0+012 do km 0+376 
(2020-2021) 

269 653,11 - 

2. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2206W Dobre - Kąty Borucza 
- Krawcowizna, odc. od km 3+664 do km 7+638 (2020-2021) 

1 855 947,94 

Dofinansowanie 
Rządowy Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 484 758,00 

3. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - 
Cegłów - Mrozy od km 10+620 do km 11+469 (2020-2021) 1 253 785,84 

Dofinansowanie 
Rządowy Fundusz Dróg 

Samorządowych 
877 649,70 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej 2218W Dębe Wielkie – Helenów polegającą na 
budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w msc. 
Pustelnik wraz z odwodnieniem (2020-2021) 

18 600,00 - 

5. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn – gr. 
powiatu na odcinku od km 0+770 do km 2+735 (2020-2021) 1 791 437,05 

Dofinansowanie Rządowy 
Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 
1 791 437,05 

6. 
Przebudowa drogi powiatowej 2231W Latowicz – Mrozy - 
Kałuszyn od km 9+800 do km 10+485 (2020-2021) 

759 232,01 

Dofinansowanie Rządowy 
Funduszu Inwestycji 

Lokalnych (RFIL) 
759 232,01 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W ul.Dobrzyckiego w 
Cegłowie 

372 972,27 
Pomoc finansowa Gminy 

Cegłów 
100 000,00 

8. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W 
Wielgolas  Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie 
Drugie – (gr. powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 
wraz z odwodnieniem – etap III 

369 894,30 
Pomoc finansowa Gminy 

Halinów 
192 474,00 

9. Przebudowa drogi  powiatowej nr 2242W Stara Wieś – Siodło 
– Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 1+925 do km 
2+439 

322 658,09 
Pomoc finansowa Gminy 

Siennica 
199 980,00 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta – Józefów do 
drogi nr 50 od km 4+454 do km 4+900 151 720,23 

Pomoc finansowa Gminy 
Mińsk Maz 
125 430,00   

11. 
Przebudowa drogi  powiatowej nr 2250W Kałuszyn – Przytoka 
– Jakubów w msc. Jakubów 93 532,44 

Pomoc finansowa Gminy 
Jakubów                           
60 883,00 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 2219W Arynów – Cyganka – 
Cięciwa do drogi (Wielgolas Brzeziński – Kąty Goździejewskie 
Drugie) polegająca na budowie chodnika w msc. Cyganka od 
km 3+485 do km 4+131 

1 223 425,49 
Pomoc finansowa Gminy 

Dębe Wielkie 
611 713,00 

 
13. 

 
Przebudowa przepustu w km 3+370 w ciągu drogi                     
nr 2202W Stary Konik – Chobot 
 

90 039,05 - 

 
 

14. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały – Kiczki – 
Wężyczyn – Jeruzal od km 6+405 do km 6+855 

621 106,58 

Dotacja ze środków 
finansowych budżetu 

Województwa 
Mazowieckiego 250 000,00 

6. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2021 roku 
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15. Przebudowa drogi powiatowej nr 2216W Pustelnik – 

Zawiesiuchy od km 3+290 do km 4+560 1 650 697,81 

Dofinansowanie 
Rządowy Fundusz Dróg 

Samorządowych 
1 155 488,46 

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – 
Cegłów – Mrozy od km 5+398 do km 6+784 (2021-2022) 
 
 

335 000,00 
 

- 

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie – Górki 
– Poręby wraz z budową chodnika od km 3+217 do km 3+871 

1 447 299,64 
Pomoc finansowa Gminy 

Dębe Wielkie 
223 650,00 

18. Przebudowa drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów 
polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 
w msc. Pustelnik wraz z odwodnieniem (2021-2022) 

50 000,00 
Pomoc finansowa Gminy 

Stanisławów 
25 000,00  

19. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 2254W Groszki Stare – 
Skruda – Grodzisk od km 4+515 do km 4+770 (dojazd do 
mostu) 

597 751,76 

Dofinansowanie 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) 

281 389,67 
20. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 

powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki – Cegłów – Mrozy od 
km 14+035 do km 15+245 (ZRID) 

79 000,00 - 

21. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2227W Mińsk Mazowiecki – Niedziałka – 
Jakubów od km 5+233 do km 6+190 polegającej na budowie 
chodnika 

44 000,00 - 

22. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2241W Posiadły – Kiczki – Wężyczyn – Jeruzal 
od km 5+392 do km 5+955 

26 000,00 - 

23. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie – Górki – Poręby od km 
1+615 do km 2+850 

42 000,00 - 

24. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2214W Stanisławów – Mlęcin – Kamionka od km 
1+180 do km 2+013 

46 000,00 - 

25. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2255W Mrozy – Topór – Lipiny od km 0+310 do 
km 0+810 wraz z odwodnieniem 

56 000,00 - 

26. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej nr 2222W Dębe Wielkie – Chrośla – Jędrzejnik – 
Kędzierak od km 0+630 do km 1+355 

38 745,00 - 

27. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę i budowę 
obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 
nr 1316W gr. powiatu - Parysów - Latowicz - do dr.woj. nr 802 
w km 10+310 z dojazdami 

68 880,00 - 

28. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 
powiatowej nr 2236W Dębe Małe – Transbór – Starogród 
polegającej na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w km 
2+350 z dojazdami (ZRID) 

99 630,00 - 

29. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy w budynku garażowego wraz z wymianą 
konstrukcji i przykrycia dachu w ZDP w Mińsku Maz. 
 
 

0,00 - 

30. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 
powiatowej nr 2231W Latowicz - Mrozy - Kałuszyn w msc. 
Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania typu rondo w 
km 16+120 (2020-2021) 
 
 

98 953,50 
Pomoc finansowa Gminy 

Mrozy 
25 000,00 

31. Budowa tunelu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 
2284W pod linią kolejową nr 2 Warszawa Centralna - Terespol 
w mieście Sulejówek - dokumentacja (2018-2021) 

64 515,99 - 
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32. 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały - Kiczki - 
Wężyczyn - Jeruzal polegająca na rozbiórce i budowie obiektu 
mostowego w km 2+750 wraz z dojazdami 

3 498 422,10 

Dofinansowanie                          
z rezerwy subwencji 

ogólnej  
1 742 909,00 

33. 
Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu-Okuniew-
Halinów-Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770 (2021-
2023) 

1 200 000,00 

Dofinansowanie 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) 

1 200 000,00 
34. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej nr 2247W Kałuszyn-gr.powiatu na odc. od km 
2+735 do km 4+576, dł.1841mb (2021-2022) 
 

0,00 - 

35. Wykonanie dokumentacji na budowę kanału technologicznego 
w ciągu drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn 
-Jeruzal od km 5+955 do km 6+855 

0,00 - 

36. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach 
dla pieszych w Halinowie na ul. 3 Maja  i Powstania 
Styczniowego na drogach nr 2204W i 2205W 

146 782,05 - 

37. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach 
dla pieszych w Sulejówku na ul. Moraczewskiego i Aleksandra 
Puszkina na drogach nr 2285W i 221652W (2021-2022 

0,00 - 

38. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejsciach 
dla pieszych w Rudzienku na drogach nr 2212W i 2213W 
(2021-2022) 

0,00 - 

39. Zakup ciągnika z osprzętem 499 020,00 
 - 

40. Zakup radarowego wyświetlacza prędkości 11 685,00 
 

- 

41. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2231W Latowicz – Mrozy – 
Kałuszyn w msc. Mrozy polegającą na wykonaniu skrzyżowania 
typu rondo w km 16+120 

724 791,40 - 

42. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i 
geoinformacji 

0,00 - 

43. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego 24 994,83 
 - 

44. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oraz sprzętu 
techniki policyjnej dla KP Policji w Mińsku Mazowieckim 
 

60 000,00 - 

45. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do 
szkoły oraz zagospodarowanie terenu po południowej stronie 
ZSS w Ignacowie 

0,00 - 

46. 
Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSS w Ignacowie 

87 730,20 
 - 

47. Przebudowa zasilania energetycznego obiektów ZSZ nr 2 w 
Mińsku Mazowieckim 
 

194 405,22 - 

48. Termomodernizacja budynku ZST-G w Mińsku Mazowieckim – 
dokumentacja 
 

8 979,00 - 

49. Dokumentacja rozbudowy i przebudowy budynku ZSE w 
Mińsku Mazowieckim 0,00 

 
- 
 

50. 
Modernizacja Auli Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, 
dostosowanie obiektu ZS nr 1 do wymogów ochrony 
przeciwpożarowej 

79 950,00 

Dofinansowanie 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) 

1 500 000,00 
51. Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą 

towarzyszącą 
 

17 905,11 - 
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52. Budowa siłowni plenerowej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 
2 im. Powstańców Warszawy 

76 143,32 

Dofinansowanie z budżetu 
Województwa 
Mazowieckiego  

w ramach programu 
„Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 

2021” 
92 057,00 

53. Zakup samochodu 9-miejscowego dla Zespołu Szkół nr 1 w 
Mińsku Mazowieckim 
 

144 122,00 - 

54. Wymiana pokrycia dachu magazynu stali i wiaty magazynowej 
w CKZiU 
 

7 035,00 - 

55. Zakup szafy mroźniczej do magazynu spożywczego ZS nr 1 
 11 077,38 - 

56. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - 
IV etap 
 

1 615 000,00 - 

57. Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia działalności  
leczniczej w SPZOZ 
 

1 482 699,32 - 

58. Instalacja dodatkowego zbiornika na tlen oraz parownicy  
w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 
 

127 821,67 - 

59. Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia 
cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnego oddziału 
ratunkowego 

17 000,00 Dotacja z budżetu państwa 
17 000,00 

60. Rozbudowa budynku głównego DPS "Jedlina" o klatkę 
schodową 
 

256 979,84 - 

61. Modernizacja pomieszczenia magazynowego DPS św.Józefa  
na komorę chłodniczą 
 

40 409,21 - 

62. Dostosowanie budynków DPS w Kątach do przepisów 
przeciwpożarowych 
 

36 900,00 - 

63. Zakup maszyny myjąco - szorującej, pralnicowirówki i wózka 
transportowo-kąpielowego dla DPS św.Józefa w Mieni 
 

55 917,18 - 

64. Zakup suszarki i pralnico-wirówki dla DPS Jedlina w Mieni 
 

50 676,00 - 

65. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w obiektach 
powiatowych jednostek organizacyjnych 
 

375 000,00 - 

 
Razem 

 
24 789 923,93 

 
12 716 050,89 
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Zadania powiatu w zakresie edukacji wynikają przede wszystkim z: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo 
Oświatowe, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy o systemie oświaty. Do głównych zadań powiatu należy m.in.: 
 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, 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, 

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

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub  placówki, 
 prowadzenie ewidencji niepublicznych jednostek oświatowych oraz udzielanie im dotacji. 

 
W Powiecie Mińskim funkcjonuje 10 jednostek oświatowych, w tym 5 zespołów szkół ponadpodstawowych, liceum 
ogólnokształcące,  zespół szkół specjalnych, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz 2 poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. Obecnie w zespołach szkół funkcjonują: przedszkole specjalne, szkoła podstawowa 
specjalna, 4 licea ogólnokształcące, liceum sztuk plastycznych, 5 technikum, 4 branżowe szkoły I stopnia, 
branżowa szkoła I stopnia specjalna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz szkoły dla dorosłych w tym: 
szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. Przy dwóch Zespołach Szkół funkcjonuje internat 
oraz stołówka. 
 
Realizację zadań z zakresu oświaty w roku 2021 należy rozpatrywać w kontekście dwóch lat szkolnych 2020/2021 
(okres styczeń-sierpień 2021r.) oraz 2021/2022 (wrzesień- grudzień 2021 r.), dlatego też większość 
przedstawionych danych statystycznych odnosi się do wskazanych lat szkolnych. 
 
Rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022 to kolejne lata edukacji prowadzonej w utrudnionej formie, wynikającej 
z pandemii. Pomimo tej sytuacji, powiatowe jednostki oświatowe, realizowały swoje zadania. Wszelkie wątpliwości 
i problemy, związane z funkcjonowaniem placówek w czasie pandemii, zgłaszane i rozwiązywane były podczas 
organizowanych minimum raz w tygodniu wideokonferencji starosty mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i 
wicestarosty Witolda Kikolskiego z dyrektorami jednostek oświatowych. W czasie spotkań dyrektorzy przedstawiali 
bieżącą sytuację w zakresie działania jednostek, które  przekazywane były Zarządowi Powiatu Mińskiego. 
W zależności od jednostki oświatowej, podejmowano odpowiednie działania w celu zapewnienia jej prawidłowego 
i bezpiecznego funkcjonowania.  

 
W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach prowadzonych przez Powiat Miński naukę pobierało łącznie 5520  
uczniów, w tym 236 słuchaczy szkół dla dorosłych. Z kolei w roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów wyniosła  
5557, w tym 201 słuchaczy. 
 
 
 

7.1 Edukacja publiczna  
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Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Miński 

 
Wydział Oświaty i Promocji co roku przygotowuje plany rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół 
ponadpodstawowych oraz monitoruje przebieg rekrutacji do szkół. Przy planowaniu liczby oddziałów klas 
pierwszych szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Miński, brane są pod uwagę przede 
wszystkim dane demograficzne. W celu uzyskania wiedzy o liczbie potencjalnych kandydatów do szkół Powiatu 
Mińskiego, co kilka lat zbierane są informacje z urzędów miast i gmin na temat liczby urodzeń. W 2021 r. 
zaktualizowano dane o liczbie urodzeń, które pozwalają oszacować liczbę kandydatów do powiatowych szkół 
ponadpodstawowych do roku szkolnego 2036/2037. Analizując dane demograficzne zauważymy, iż w przeciągu 
dwóch kolejnych lat (nabór na rok szkolny 2022/2023 oraz 2023/2024) będziemy mieć do czynienia ze znacznym 
wzrostem liczby kandydatów do klas pierwszych. 
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Liczba wszystkich kandydatów liczba kandydatów bez Halinowa i Sulejówka

Nazwa szkoły 

Liczba 
uczniów 
 w roku 

szkolnym 
2020/2021 

Liczba 
uczniów  
w  roku 

szkolnym  
2021/2022 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 698 751 

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 1209 1172 

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

911 964 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 934 900 

Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 768 778 

Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 607 601 

Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie 157 160 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim 236 201 

RAZEM 5 520 5 527 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

28 

 
Z otrzymanych danych wynikało, iż w rekrutacji do szkół średnich powiatu mińskiego na rok szkolny 2020/2021 
łącznie przystąpi 1506 uczniów, w tym 1 158 bez Sulejówka i Halinowa. W wyniku dokonania naboru na rok 
szkolny  2020/2021 przyjęto 1 158 uczniów do 43 oddziałów.  Natomiast na rok szkolny 2021/2022  przyjęto 1222 
uczniów do 46 oddziałów. Od kilku lat nabór przeprowadzany jest (na podstawie umowy zawartej pomiędzy 
Powiatem Mińskim, a firmą VULCAN) za pomocą systemu elektronicznego.  
 
Liczba uczniów przyjętych do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022 

Nazwa Szkoły Typ 
szkoły 

2020/2021 2021/2022 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej  Macierzy 
Szkolnej 

LO 7 185 7 199 

Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  

LO 3 75 3 81 

T 4 109 5 124 

BSIst 2 55 2 55 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców 
Warszawy  

T 5 126 6 165 

BSIst 3 80 3 78 

Zespół Szkół Ekonomicznych  
LO 3 88 3 87 

T 3 84 3 86 
LSP 1 28 1 28 

Zespół Szkół im.  
M. Skłodowskiej-Curie  

LO 3 84 3 84 

T 3 76 3 83 

BSIst 1 30 1 21 
 
Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych  
 

T 4 112 5 116 

BSIst 1 26 1 15 

RAZEM  43 1158 46 1222 

 
W szkołach prowadzonych przez Powiat Miński młodzież ma szeroki wybór zawodów i kierunków kształcenia, 
w jakich może kontynuować naukę po ukończeniu szkoły podstawowej. Obecnie młodzież kształci się 
w 30 kierunkach w technikum oraz w 17 zawodach branżowej szkoły I stopnia. Najbardziej popularny kierunek 
kształcenia w technikum to technik informatyk. Duża liczba uczniów kształci się również w zawodzie technik 
logistyk oraz technik hotelarstwa 
 
Uczniowie według  kierunków kształcenia w technikum w roku szkolnym 2020/2021 
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   Uczniowie według  kierunków kształcenia w technikum w roku szkolnym 2021/2022 

 
 
  Uczniowie według zawodów w Branżowej Szkole I stopnia w roku szkolnym 2020/2021 
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   Uczniowie według zawodów w Branżowej Szkole I stopnia w roku szkolnym 2021/2022 

 
 
Na poziomie branżowej szkoły I stopnia  najwięcej uczniów kształci się w zawodzie mechanik pojazdów 
samochodowych. Kolejne najbardziej popularne zawody to kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie oraz fryzjer. 

 
Najlepszym uczniom szkół, prowadzonych przez Powiat Miński, przyznawane są co roku Stypendia Starosty 
za wysokie wyniki w nauce. Na rok szkolny 2020/2021 Stypendium przyznano 12 uczniom w wysokości 350 zł. 
miesięcznie na okres od września 2020 r do czerwca 2021 r. Natomiast na rok szkolny 2021/2022 Stypendium 
zostało przyznane 13 uczniom na okres wrzesień 2021-czerwiec 2022 r. również w wysokości 350 zł  miesięcznie.  
 
Uczniowie w szkołach powiatowych mają zapewniony dostęp do nauki religii różnych wyznań. Zarząd Powiatu 
Mińskiego, na wniosek Ks. Jarosława M. Jana Opali, proboszcza Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, 
w dniu 10 maja 2021 r. wyraził zgodę na naukę religii wyznania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, 
w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w 4 grupach, w łącznym wymiarze 8 godzin tygodniowo. Nauka religii 
odbywa się w punkcie katechetycznym przy Parafii na ulicy Traugutta 17 w Mińsku Mazowieckim, a miejscem 
zatrudnienia nauczyciela religii jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim.  
 
Zadaniem powiatu z zakresu oświaty jest zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia uczniom 
niepełnosprawnym z terenu powiatu, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Starosta, 
na wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych, wydaje skierowanie do odpowiedniej szkoły/placówki, 
uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, a w przypadku wybrania przez rodzica miejsca nauki dziecka poza 
powiatem mińskim, kieruje wniosek o przyjęcie dziecka do właściwych dla danej placówki organów prowadzących. 
W 2021 r. wydano 44 skierowań do szkół specjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Mińskiego, w tym 
38 do Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, w którym funkcjonuje przedszkole 
specjalne, szkoła podstawowa, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. 
Skierowano także, na wniosek rodziców, 11 wniosków do innych organów prowadzących (6 do miasta 
Stołecznego Warszawy, 2 do Starostwa Powiatowego w Wołominie, 2 do Starostwa Powiatowego w Otwocku 
oraz 1 do Starostwa Powiatowego w Łukowie)  celem umożliwienia kształcenia specjalnego uczniom poza 
terenem Powiatu Mińskiego.   
 
Starosta kieruje dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, na wniosek rodziców lub opiekunów 
prawnych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii, a na mocy postanowień Sądu, do młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych. W 2021 r. na wniosek rodziców skierowano 9  wniosków do innych organów prowadzących w 
celu umieszczenia dziecka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, jak również wydano, na mocy postanowień 
sądowych,  22 skierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 
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W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach Powiatu Mińskiego wg danych SIO na dzień 30.09.2021 r. wymiar 
zatrudnienia nauczycieli w jednostkach oświatowych Powiatu Mińskiego wyniósł 556,03 etatu. Liczba ta nie 
uwzględnia nauczycieli przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych 
oraz na urlopach bezpłatnych. 

 
Liczba nauczycieli przyjęta do subwencji według stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022 
(stan na 30.09.2021 r)  
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Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Polskiej Macierzy 
Szkolnej 

53,51 0 0 5 9,34% 8,34 15,59% 40,17 75,07% 

Zespół Szkół Nr 1 im. 
K. Wielkiego 

88,95 3,48 3,91% 12,23 13,75% 16,82 18,91% 56,42 63,43% 

Zespół Szkół 
Zawodowych  
nr 2 im. Powstańców 
Warszawy  

67,38 0   5,11 7,58% 15,72 23,33% 46,55 69,09% 

Zespół Szkół 
Ekonomicznych  

79,37 1 1,26% 13,67 17,22% 18,44 23,23% 46,26 58,28% 

Zespół Szkół im. M. 
Skłodowskiej-Curie 

58,18 4,39 7,55% 12 20,63% 6,71 11,53% 35,08 60,30% 

Zespół Szkół 
Turystyczno-
Gastronomicznych 

46,92 1 2,13% 5,11 10,89% 13,44 28,64% 27,37 58,33% 

Zespół Szkół 
Specjalnych im. J. 
Porazińskiej w 
Ignacowie 

73,79 2,44 3,31% 5,9 8,00% 10,67 14,46% 54,78 74,24% 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego 

49,02 2 4,08% 6,16 12,57% 11,41 23,28% 29,45 60,08% 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 
Mińsku Maz. 

28,75 0   3,5 12,17% 1 3,48% 24,25 84,35% 

Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 
Sulejówku 

18,4 0   7 38,04% 5 27,17% 6,4 34,78% 

Ogółem 564,27 14,31 2,54% 75,68 13,41% 107,55 19,06% 366,73 64,99% 
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Najliczniejszą  grupę stanowią nauczyciele dyplomowani. 

 
 
Zadaniem organu prowadzącego jednostki oświatowe jest przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych 
dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego. W 2021 r. do Starosty Mińskiego wpłynęło 15 wniosków 
o wszczęcie postępowania w tej sprawie (11 w sesji letniej i 4 w sesji zimowej). W celu przeprowadzenia 
egzaminu, niezbędne było podjęcie przez Zarząd Powiatu Mińskiego uchwał powołujących składy komisji 
egzaminacyjnych dla 15 nauczycieli.  Egzaminy odbyły się w dniach 22, 27 i 28 lipca oraz 8 i 10 grudnia 2021 r. 
Wszyscy nauczyciele zdali egzamin, a tym samym otrzymali akty nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego.   

 
W 2021 r. minęło 20 lat od dnia kiedy odbył się pierwszy egzamin na stopień nauczyciela mianowanego 
przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Mińskiego. Przez okres tych 20 lat  
w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim przeprowadzono  postępowania, w wyniku których 318 
nauczycieli otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 
 
W ramach zadań oświatowych, wynikających z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 
co roku Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku 
kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz 
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, organ prowadzący ustala kwotę różnicy między 
wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Powiat Miński 
w 2021 r. osiągnął poziom średnich wynagrodzeń nauczycieli. Łączna kwota nadpłaty wyniosła  5 175 763,66 zł. 
 
Poniżej zostało zamieszczone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Miński 
w 2021. 

3% 13%

19%

65%

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
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od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia (B1) 

od dnia ……...  
do dnia 31 grudnia 

(B2) 

Rok podlegający analizie:  

2021 

Liczba miesięcy 
obowiązywania w roku 
podlegającym analizie 

kwoty bazowej B1 

12 

kwota bazowa  
(zgodnie z ustawą 
budżetową na rok 

podlegający analizie) 

3 537,80  „-„ 

Lp. 
Stopnie awansu 

zawodowego 

Wskaźniki 
określone w art. 
30 ust. 3 Karty 

Nauczyciela 

Średnie  wynagrodzenie  

Średnioroczna liczba 
etatów ustalana dla 

okresów obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych  

Suma iloczynów 
średniorocznej liczby 

etatów i średnich 
wynagrodzeń, o 

których mowa w art. 
30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, 

ustalonych dla 
okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych 

Wydatki poniesione  
w roku na 

wynagrodzenia  
w składnikach 
wskazanych  

w art. 30 ust.1 Karty 
Nauczyciela 

Kwota różnicy  
od dnia  

1 stycznia  
do dnia  

31 grudnia  

od dnia  
……... 

do dnia  
31 grudnia 

od dnia  
1 stycznia  
do dnia  

31 grudnia  

od dnia  
……... 

do dnia  
31 grudnia  

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2) 
n x (kol. 4 x kol. 6) + 

(12-n) x (kol. 5 x kol. 7) 
(kol. 9 - kol. 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 nauczyciel stażysta 100% 3 537,80  0 15,46   0 656 332,66  773 004,91  116 672,25  
2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 926,96  0 71,04   0 3 347 654,86  4 076 574,44  728 919,58  
3 nauczyciel mianowany 144% 5 094,43  0 96,35   0 5 890 179,97  6 749 529,34  859 349,37  
4 nauczyciel dyplomowany 184% 6 509,55  0 362,05   0 28 281 390,93  31 752 213,39  3 470 822,46  
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Istotnym czynnikiem wpływającym na podwyższenie jakości edukacji jest doskonalenie kadry nauczycielskiej. 
Rokrocznie Zarząd Powiatu Mińskiego ustala plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz 
maksymalną kwotę dofinansowania tych form. Wysokość środków przewidzianych na ten cel reguluje art. 70a 
Karty Nauczyciela i jest to 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli. W 2021 r. Zarząd Powiatu Mińskiego ustalił maksymalną kwotę dofinansowania opłaty pobieranej 
przez placówki doskonalenia zawodowego w wysokości 700 zł, z wyjątkiem form doskonalenia zawodowego, 
związanych z kształceniem zawodowym, dla których ustalono maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 
1000 zł. Natomiast maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie za studia 
magisterskie, doktoranckie, studia podyplomowe, ustalono w wysokości do 80% kosztów, jednak nie więcej niż 
1 500,00 zł. za semestr (Uchwała Nr 547/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku).   
 
Organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. W Powiecie Mińskim w 2021 rozpatrzono 34 
wnioski nauczycieli  i 34 nauczycielom przyznano świadczenia na łączną kwotę 34 920 zł.  
 
W Wydziale Oświaty i Promocji realizowane są zadania, związane z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów 
jednostek oświatowych. Z końcem roku szkolnego 2020/2021 upłynęła kadencja dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sulejówku. Wieloletnią pracę jako dyrektor Poradni, zakończyła pani Anna Padzik oraz dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim pani Małgorzata Beczek.  

 

     
 

W związku z rezygnacją dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, należało podjąć uchwałę  
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni, jak również uchwałę w sprawie  powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulejówku na okres od 28 do 31 sierpnia 
2021 r. W wyniku podjętych działań pełnienie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w 
Sulejówku na ten okres powierzono pani Katarzynie Jaworskiej. 
 
Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku w 
dniu 12 kwietnia 2021 r. Następnie powołano komisję konkursową. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się 
w dniu 8 czerwca 2021 r. Zarząd Powiatu Mińskiego na posiedzeniu w dniu 14 czerwca zatwierdził 
przeprowadzony konkurs na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku. Natomiast 
powierzenie stanowiska dyrektora Poradni na okres od 1września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. Zarząd dokonał 
w dniu 16 sierpnia 2021. Stanowisko dyrektora objęła Pani Iwona Reszelska – Maćkowiak.  
 
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim Zarząd 
Powiatu Mińskiego w Mińsku Mazowieckim ogłosił w dniu 31 maja 2021 r. Komisja konkursowa została 
powołana 14 czerwca 2021 r., oraz w związku ze wskazaniem innego przedstawiciela przez Kuratorium Oświaty, 
zmieniona w dniu 5 lipca 2021 r. Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniu 7 lipca 2021 r. Zarząd 
Powiatu Mińskiego zatwierdził przeprowadzony konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. K. Wielkiego 
w Mińsku Mazowieckim w dniu 12 lipca 2021 r. Natomiast powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu na okres 
od 1września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. Zarząd dokonał w dniu 16 sierpnia 2021. Stanowisko dyrektora 
objął Pan Adam Trześkowski.  
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Powiat Miński, jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe, zapewnia bardzo dobre warunki pracy szkół 
i placówek, w tym obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, jak również wyposaża szkoły i placówki 
w pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i innych zadań 
statutowych. Co roku przeprowadza się szereg remontów oraz doposaża pracownie w pomoce dydaktyczne. 
Ponadto, zarówno organ prowadzący, jak i dyrektorzy jednostek oświatowych, pozyskują dodatkowe środki 
finansowe na wspomaganie i uatrakcyjnienie realizacji zadań oświatowych. 

 
W dniu 27 lipca 2021 r. wicestarosta Witold Kikolski i  członek Zarządu Powiatu Marek Pachnik podpisali umowę 
w sprawie pomocy finansowej na realizację operacji „Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSS w Ignacowie” (wraz 
z ogrodzeniem), przyznanej Powiatowi Mińskiemu w formie dotacji w kwocie 64 035,00 zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity, szacunkowy koszt operacji to 100 642,00 zł.  
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Uroczyste otwarcie siłowni plenerowej w ZSS w Ignacowie odbyło się  w dniu 7 grudnia 2021 r.  
 

 

 

 

Także w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, w dniu  01.12. 
2021 r. została oddana do użytku siłownia plenerowa. 

 

 

 
W dniu 19 kwietnia 2021 r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa, 
reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Powiatem Mińskim w sprawie przyznania dotacji 
na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego (OPW), który 
rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego 
OPW. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota  101 980,00 złotych na którą składa się suma 63 700,00 
złotych na zakup wyposażenia specjalistycznego OPW oraz kwota 38 280,00 złotych na zakup pakietów ubioru 
dla 29 uczniów. Wysokość dotacji przyznanej Powiatowi wynosi 81 584,00 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej 
do sfinansowania zadania. Koszt poniesiony z wkładu własnego przez Beneficjenta na realizację 
zadania w wysokości 20 % całości środków, przewidzianych na jego realizację, to kwota 20 396,00 zł. 
 
Od 2020 r. w powiatowych jednostkach oświatowych realizowany jest projekt, współfinansowany ze środków 
unijnych, pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, realizowany przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 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 przewidziana 
w umowie dla  Powiatu Mińskiego to 6 milionów 300 tysięcy złotych.  
 
W dniu14 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim odbyło się 
uroczyste otwarcie doposażonych pracowni zawodowych (pracownia instalacyjna chłodnictwa, wentylacji 
i klimatyzacji oraz sali dokumentacji technicznej) w ramach ww. projektu. W otwarciu pracowni wzięli udział: 
członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i 
Sportu Mirosław Krusiewicz, dyrektor Działu Szkoleń i Promocji Terytorialnej Tomasz Majewski, starosta miński 
Antoni Jan Tarczyński, wicestarosta Witold Kikolski, a także dyrektorzy szkół, w których realizowany jest projekt. 
Całkowita wartość przekazanego sprzętu to około 150 000 tys. zł. 
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W  2021 r. Powiat Miński otrzymał dotację celową w wysokości 111 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych 
w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Szkoły, 
które uzyskały wsparcie: 
 Technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, 
 Liceum Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I Stopnia Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 

Mazowieckim, 
 Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, 
 Technikum,  Liceum Ogólnokształcące,  Branżowa Szkoła I Stopnia i Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 
 Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.  
W ramach zadania zostaną zakupione interaktywne monitory dotykowe oraz laptopy o wartości 139 500 zł. 
W celu realizacji zadania Zarząd Powiatu Mińskiego udzielił dyrektorom tych szkół odpowiednie upoważnienia.  
 
W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w 2021 r. Powiat 
Miński otrzymał dotację celową w wysokości 12 000 zł na zakup książek i elementów wyposażenia do biblioteki 
oraz promocję czytelnictwa w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 
Mazowieckim. W celu realizacji zadania Zarząd Powiatu Mińskiego udzielił dyrektorowi odpowiedniego 
upoważnienia. 
 
W  2021 r. Powiat Miński uzyskał dofinansowanie w wysokości 131 600,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra 
Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę’. Całkowita wartość wycieczek to 178.102,00 zł. Dzięki wsparciu 
uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Miński mogli uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających 
poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej 
nauki. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku szkolnym 2021/2022 
dla chętnych uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej specjalnej oraz szkół ponadpodstawowych, w ramach 
środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, były organizowane zajęcia wspomagające, mające 
na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego. Powiat Miński otrzymał 173 250,00 zł na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów.  
 
Powiat Miński od 2017 r. realizuje zadanie, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin 
„Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego na obszarze powiatu. Jako ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Powiecie Mińskim  
została wskazana Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku. Z tego tytułu Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przekaże Powiatowi Mińskiemu w latach 2017 – 2021, na realizację zadania, dotację w łącznej 
wysokości 1 135 800 zł.  
 
W 2021 r. programem „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w ośrodku koordynacyjno – 
rehabilitacyjno – opiekuńczym w Sulejówku objęto 95 dzieci w wieku od 0 do podjęcia nauki w klasie pierwszej 
z całego powiatu mińskiego. Ze specjalistycznej pomocy terapeutycznej psychologów, pedagogów, terapeutów, 
neurologopedów, terapeutów SI i  rehabilitantów korzystało w ciągu całego roku 34 dzieci z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami i 61 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Rodzice i wychowawcy dzieci objętych 
programem korzystali na bieżąco z porad psychologiczno – pedagogicznych i wychowawczych. Dzieci w ośrodku 
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym objęto terapią psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapią 
integracji sensorycznej, terapią taktylną, metodą Weroniki Sherborne, rehabilitacyjną i Treningiem Umiejętności 
Społecznych. Natomiast rodziców objęto doradztwem wychowawczo - edukacyjnym. Ogółem zrealizowano 3743 
godziny terapeutyczne. Wysokość wykorzystanej dotacji na ten cel w 2021 r. wyniosła 261 561,72 zł 

 
Jednostki oświatowe aktywnie aplikują o środki unijne w ramach programu Erasmus+. Poniżej zaprezentowano 
tabelaryczne zestawienie dotyczące realizowanych w 2021 r. projektów w ramach tego programu 

Zespół Szkół 
/Nazwa projektu 

Wartość 
projektu 

w zł 

Okres 
realizacji 
projektu 

Opis 

Zespół Szkół Turystyczno-
Gastronomiczny: 
„Dobra praktyka kluczem 
do kariery zawodowej” 

148 450,00 26.10.2020 
-25.04.2022 

Zostały zrealizowane wyjazdy do: Portugalii, 
Szwecji,  Włoch i Hiszpanii. 

Zespół Szkół Specjalnych 
w Ignacowie: Kształcąca się 
kadra szkoły podstawą sukcesu 
młodzieży  ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

187 695,49 01.10.2020  
- 30.09.2022 

 

Projekt objął wsparciem 26 nauczycieli 
(udział nauczycieli w kursach językowych, 
kursach metodycznych oraz w obserwacjach 
zajęć,  prowadzonych przez specjalistów 
szkół specjalnych na Malcie i na Cyprze). 

Zespół Szkół Specjalnych 
w Ignacowie: Od kreatywności  
do samodzielności                                      
– socjalizacja osób z 
niepełnosprawnością  
poprzez upowszechnianie  
ich twórczości 

134 219,00 01.09.2021 
- 31.08.2022 

Projekt objął wsparciem 28 osób 
(20 uczniów Szkoły Specjalnej oraz 8 
nauczycieli) poprzez udział uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych w 
wyjazdach zagranicznych doskonalących 
kompetencje kluczowe. 

Zespół Szkół Nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego: 
 „Europa dla zawodowca" 

465 534,26 01.10.2020 – 
31.03.2022 

W ramach projektu  60 uczniów  technikum 
(informatyk, technik budownictwa, technik 
robót drogowych, technik robót 
wykończeniowych oraz technik geodeta) 
odbywało praktyki w Grecji. 
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W 2021 r. Rada Powiatu Mińskiego wyraziła zgodę, a Zarząd Powiatu udzielił stosownych upoważnień 
dyrektorom szkół na złożenie kolejnych wniosków w ramach programu Erasmus+. Wnioski zostały złożone 
przez: 
 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim. Projekt „Moje staże europejskie” 

z planowanym okresem realizacji 01.11.2021-31.10.2023. Całkowita wartość projektu 150 000 euro. 
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu projekt został umieszczony na liście rezerwowej, 

 Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim. Projekt „W podroży po nowe 
doświadczenia” z planowanym okresem realizacji 01.01.2022-28.02.2023. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 67.583 euro, 

 Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Projekt „Przedsiębiorczy na europejskim rynku 
pracy” z planowanym okresem realizacji 01.01.2022-30.04.2023. Całkowita wartość projektu 1650 000 
euro. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu – projekt został umieszczony na liście rezerwowej. 

 
Ponadto, w związku z uzyskaną w 2020 r. akredytacją w programie  Erasmus+ przez Zespół Szkół nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim jednostkom tym na 2021 r. przyznano do dyspozycji budżety  w wysokości odpowiednio 
62 242 euro i 73 257 euro na realizację projektów.  
 
Akredytacja Erasmus+ jest potwierdzeniem, że dotychczasowe projekty zostały zrealizowane na wysokim 
poziomie jakości i daje stałą możliwość ich realizacji w latach 2021-2027. Dzięki temu Szkoły będą regularnie 
otrzymywać środki finansowe na działania, związane z wyjazdami zagranicznymi bez konieczności corocznego 
udziału w naborach wniosków. Akredytacja daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania 
na realizowane projekty. Akredytacja to rodzaj „biletu wstępu” do programu lub rodzaj stałego członkostwa 
w programie. 
 
Rada Powiatu Mińskiego podjęła w 2021 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu 
Erasmus+ w poszczególnych jednostkach, a Zarząd udzielił dyrektorom tych jednostek stosownych upoważnień 
do reprezentowania Powiatu we wszelkich relacjach przed Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 
w sprawach dotyczących udziału Powiatu Mińskiego w programie Erasmus+. W związku ze zmianą 
na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Zarząd dokonał 
aktualizacji upoważnień dotyczących projektów realizowanych przez tą placówkę.  
 
W 2021 r. z wnioskiem o akredytację w programie Erasmus+ wystąpił Zespół Szkół Turystyczno-
Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie.  
Szkoły te uzyskały akredytacje w styczniu 2022 r. 
 
Szkoły i placówki oświatowe w celu jak najlepszego kształcenia nawiązują także współpracę z rożnymi 
instytucjami i podmiotami. 
 
W dniu 2 marca 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 
podpisano list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie kształcenia, pomiędzy Powiatem Mińskim, 
reprezentowanym przez starostę mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i wicestarostę Witolda Kikolskiego, 
Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, reprezentowanym przez  
dyrektora Tomasza Płochockiego, a „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez prezesa 
Zarządu Marka Chraniuka i członka Zarządu ds. Inwestycji Adama Laskowskiego. Zakresem współpracy zostały 
objęte następujące obszary: organizacja staży, praktyk i zajęć praktycznych dla uczniów szkoły w jednostkach 
organizacyjnych Intercity, współorganizowanie konkursów, propagujących wiedzę techniczną, możliwości 
partycypowania Intercity w unowocześnianiu bazy dydaktycznej szkoły poprzez udostępnianie sprzętu 
i urządzeń, mogących stanowić pomoce dydaktyczne w szkole, realizację wspólnych projektów zawodowych, 
współpracy z nauczycielami w realizacji programów nauczania i wspólnych zajęć dydaktycznych, korzystania 
przez uczniów z organizowanych wycieczek szkolnych na terenie Intercity i stypendium fundowanego przez 
Intercity dla najlepszych uczniów, stworzenie na stronach internetowych możliwości wzajemnej promocji, 
przyszłej pracy zawodowej. 
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Organizując naukę zawodu dla młodocianych pracowników, będących uczniami powiatowych szkół 
ponadpodstawowych, realizujących kształcenie zawodowe w 2021 r. Powiat Miński zawarł 18 porozumień z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego: Miastem Siedlce, Powiatem Węgrowskim oraz 
Powiatem Białobrzeskim na organizację zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. 
  
Program stypendialny Medyk 
 
Pielęgniarstwo na krajowym rynku pracy jest jednym z najbardziej deficytowych zawodów w Polsce. SPZOZ 
w Mińsku Mazowieckim od kilku lat ma duże problemy ze skompletowaniem odpowiedniej liczby kadry 
pielęgniarskiej. Ten sam problem dotyczy domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat miński. 
Problem ten był omawiany w trakcie spotkań komisji, wicestarosta konsultował sprawę z dyrektorem szpitala 
poza posiedzeniami komisji w celu znalezienia rozwiązania i zadecydowano, że Radzie Powiatu Mińskiego 
zostanie przedstawiona stosowna uchwała, będąca propozycją zachęty dla studentów pielęgniarstwa do 
podjęcia pracy w mińskim szpitalu. Rada Powiatu w dniu 30 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXI/256/21 w 
sprawie określenia zasad przyznawania przez Powiat Miński stypendium studentom kształcącym się na kierunku 
pielęgniarskim – Program Stypendialny „Medyk”. Uchwała określiła rodzaj, kryteria i sposób przyznawania 
stypendium oraz warunki  wypłacania stypendium dla studentów kierunku pielęgniarskiego, które ma formę 
pieniężną. Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki po podpisaniu umowy, na mocy której student 
zobowiąże się do podjęcia pracy na co najmniej 24 miesiące w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim lub wybranej placówce DPS prowadzonej przez powiat miński. 
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Zarząd Powiatu Mińskiego na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2021 r., po rozpatrzeniu wniosków, przyznał 25 
stypendiów Powiatu Mińskiego dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarskim lub położnictwo. 
20 grudnia 2021 r. w sali konferencyjno – wystawowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 
podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Mińskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów z okazji przyznania 
wyżej wymienionych stypendiów.  
 

 
 
 
W ramach zadań z obszaru oświaty w 2021 r. Zarząd Powiatu Mińskiego wyraził zgodę na prowadzenie od dnia 
1 września 2021 r. dzienników lekcyjnych, jak i dokumentacji przebiegu nauczania wyłącznie w formie 
elektronicznej w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie,  podejmując stosowną uchwałę. 
 
Wśród zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Miński znajdują się również zadania związane z oświatą 
niepubliczną. Starosta Miński, zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych, działających na jego terenie oraz zgodnie z art. 88 ust. 4 
wskazanej ustawy wydaje zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, prowadzonej przez osobę 
fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego. Według stanu na dzień  
31 grudnia 2021 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. 
 
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, zarówno te, w których jest, jak i te, w których nie jest 
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, placówki oraz poradnie psychologiczno  - pedagogiczne, 
które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju otrzymują z budżetu powiatu dotację na każdego 
ucznia/wychowanka/dziecko w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia/wychowanka/dziecko 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Mińskiego. Dodatkową dotację otrzymują licea 
ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne na każdego ucznia, który uzyskał odpowiednio świadectwo 
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (czyli za efekt kształcenia). Szkoły publiczne, w 
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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.  
 
W 2021 r. Powiat Miński przekazał dotację 17 podmiotom niepublicznym oraz 1 szkole publicznej 
(Salezjańskiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim). Poniższa 
tabela przedstawia wysokość środków przekazanych poszczególnym szkołom/placówkom oświatowym w 2021 r 

 
Kwoty dotacji z budżetu powiatu mińskiego dla szkół i placówek niepublicznych w 2021 r. 
 

Lp. Nazwa szkoły 
Otrzymana  

dotacja 

1 Liceum Ogólnokształcące "Edukator" w Mińsku Mazowieckim 112 456,08 zł 

2 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Mińsku Mazowieckim 352 988,71 zł 

3 Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim 234 412,54 zł 

4 
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks Augusta Czartoryskiego w Mińsku 
Mazowieckim 

802 942,03 zł 

5 Prywatne Liceum Centrum Edukacyjne w Sulejówku 347 192,64 zł 

6 Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku 1 489 315,13 zł 

7 I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim 362 184,82 zł 

8 Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa przy MOW w Podcierniu 548 107,47 zł 

9 Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna Otwartych Serc w Sulejówku 1 244 882,73 zł 

10 
Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 
Oświatowym "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie 

1 407 088,68 zł 

11 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Fontanna w Sulejówku 273 483,21 zł 

12 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku 
Mazowieckim 

817 014,99 zł 

13 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie 2 086 322,76 zł 

14 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu 2 057 193,60 zł 

15 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych 
Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie 

309 458,80 zł 

16 Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Otwartych Serc w Sulejówku 127 575,50 zł 

17 Prywatne Liceum Ogólnokształcące Insygnia w Sulejówku 167 074,73 zł 

18 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i 
Młodzieży w Mińsku Mazowieckim 

51 519,60 zł 

Ogółem: 12 791 214,02 

 
 
Nad całością procesu dydaktycznego w szkołach niepublicznych nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki 
Kurator Oświaty, natomiast Powiat Miński kontroluje rzetelność podawanych informacji o liczbie uczniów lub 
słuchaczy (będących podstawą do naliczenia dotacji) oraz prawidłowość wydatkowania środków finansowych 
otrzymanych z dotacji.  
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W 2021 r.  roku, zgodnie z planem kontroli, pracownicy Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim  przeprowadzili kontrolę: 
 w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

prawidłowości przekazywanych danych o liczbie wychowanków w informacjach miesięcznych stanowiących 
podstawę obliczenia wysokości dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego w latach 2016 – 2019 ze stanem 
faktycznym. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

 W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu oraz w Niepublicznej Specjalnej  Szkole 
Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu. Przedmiotem kontroli było 
sprawdzenie prawidłowości przekazywania danych o liczbie uczniów/wychowanków w informacjach 
miesięcznych ze stanem faktycznym stanowiących podstawę obliczenia wysokości dotacji z budżetu Powiatu 
Mińskiego w okresie wrzesień – grudzień 2019 r., styczeń – grudzień 2020 r. oraz styczeń - sierpień 2021 r. 
W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak postanowień sądu o przedłużenie pobytu 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w związku z ukończeniem przez wychowanków 18 roku życia 
oraz brak aktualnego wskazania i skierowania do ośrodka dla 1 nieletniej. W konsekwencji ustalono, 
iż Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu pobrał nienależnie dotacje w wysokości 22 056,56 zł, 
a Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu - 
w łącznej wysokości 5 480,43 zł. Protokół z kontroli podpisano bez zastrzeżeń, a cała kwota dotacji 
nienależnie pobranej została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim.  
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Na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim Powiat Miński 
zrealizował w 2021 roku zadania w zakresie:    
 tworzenia warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; 
 finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej; 
 analizy i oceny potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany. 
 
 

Wyniki finansowe 
SPZOZ  

w Mińsku Mazowieckim 
 

 
2018 

 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
-7 774 819,01 

 

 
-7 386 965,18 

 
-1 689 719,65 

 
2 716 418,05 

 
Dodatni wynik finansowy w roku 2021 wynika z wpływów pieniężnych w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 
Podejmowane uchwały przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu Mińskiego w stosunku do Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w 2021 roku dotyczyły:  
 

UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO 
Numer Data W sprawie Sposób, forma i termin realizacji 
549/21 18 stycznia 2021 wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny przez SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim  

Wyrażono zgodę na przyjęcie 
darowizny: WOŚP – sprzęt  medyczny 
294 400,00 zł ( system inwazyjnego 
wspomagania oddechu- 54 400,00 zł, 
20 łóżek szpitalnych-240 000,00 zł 
MZ- 28 856,15 zł 
2 pulsoksymetry   7 128,00 zł   
1 kardiomonitor 21 728,15 zł  

585/21 29 marca 2021 sprawozdania z wykonania planu  
finansowego SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim  

Zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu  

695/21 16 sierpnia 2021 wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Mińskiego, będącej 
w użytkowaniu SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim 

Wyrażono zgodę na dzierżawę: 7  
garaży  oraz powierzchni pod 
automaty spożywcze w budynku 
szpitala. Zrealizowano. 

789/21 30 grudnia 2021 wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny przez SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim 

Wyrażenie zgody na przyjęcie 
darowizny; UWM – 5 ssaków 
elektrycznych wartość  43 718,40 zł 
LPR- 2 kardiomonitory  90 405,00 zł  
Zrealizowano.  
 
 

7.2 Promocja i ochrona zdrowia  
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UCHWAŁY RADY POWIATU MIŃSKIEGO  
Numer Data W sprawie Sposób, forma i termin 

realizacji 
XIX/226/21 24 luty 2021 zatwierdzenia Programu Naprawczego 

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 
Zatwierdzono. 

XX/238/21 28 kwietnia 2021 nadania Statutu SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim (uchwała zmieniająca) 

Wykreślenie  Filii POZ DOBRE 
Zatwierdzono Statut  

XXI/254/21 30 czerwca 2021 zatwierdzenia Sprawozdania finansowego 
SPZOZ w Mińsku Mazowieckim za 2020 r. 

Zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe  

XXIII/270/21 15 września 2021 dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim 

Pozytywnie oceniono sytuację 
ekonomiczno-finansową SPZOZ 

XXIII/271/21 15 września 2021 ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu 
SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 

Ogłoszono jednolity tekst Statutu 
SPZOZ. 

XXIV/291/21 3 listopada  2021 wyboru biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania finansowego 
za 2021 i 2022 rok SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim   

Wybrano do badania biuro 
Audytorskie PROWIZJA Sp. z o.o.  

XXVI/306/21 15 grudnia 2021 zatwierdzenia Programu naprawczego 
SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 

Zatwierdzono Program naprawczy  

 
Zakupy inwestycyjne i inwestycje budowlano – montażowe w 2021 rok  dofinansowane z dotacji z budżetu 
Powiatu Mińskiego 

nazwa zadania inwestycyjnego dotacje celowe 
art. 114.1.3* 

Pozostałe środki 
zewnętrzne 

Środki własne   

Wyposażenie medyczne niezbędne do prowadzenia 
działalności leczniczej w SPZOZ 1 482 699,32 

- 
35 549,61 

Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do 
zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

17 000,00 
- 

0,00 

Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim- IV etap 

1 615 000,00 
- 

35 412,64 

Razem  3 114 699,32  70 962,25 
 
Inwestycje związane z sytuacją pandemiczną dofinansowane z dotacji budżetu Powiatu Mińskiego 

inne wynikające z sytuacji epidemiologicznej  dotacje celowe art. 114.1.3* Środki własne   
Instalacja dodatkowego zbiornika na tlen oraz 
parownicy w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim 

127 821,67 2 170,88 

 
Remonty SPZOZ dofinansowane z dotacji budżetu Powiatu Mińskiego 

nazwa zadania 
inwestycyjnego 

dotacje celowe art. 
114.1.3* 

Pozostałe środki 
zewnętrzne 

Środki własne   

Remonty SPZOZ w Mińsku 
Mazowieckim 

324 804,08 
- 

5516,35 

Razem  324 804,08  5516,35 
 
Darowizny 2021 rok  

Darowizna  Wartość DARCZYŃCA 

System kolejkowy pacjenta TOPSOR 36 748,87 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Tablet medyczny MioCareL1005 – 2 szt. 7884,30 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Kardiomonitor BeneVision N12 – 2 szt. 90 405,00 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Ssak elektryczny BASIC - 5 szt. 43 718,40 Województwo Mazowieckie 

Łóżko szpitalne PURO - 20 szt. 220 860,00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Razem  399 616,57 
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Zakup sprzętu i nowoczesnej aparatury medycznej dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim udało się zrealizować 
dzięki dotacji budżetu Powiatu Mińskiego w bieżącym roku. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup urządzeń 
wykorzystywanych na szpitalnych oddziałach oraz w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki. Dotacja objęła 
również prace remontowo-budowlane prowadzone w Szpitalu. 
 
Nowy sprzęt trafił m.in. do Oddziału Dziecięcego. Dzięki środkom finansowym otrzymanym z dotacji zostały 
zakupione następujące urządzenia: aparat elektroniczny do pomiaru RR z wymiennymi mankietami (koszt: 
11 232 zł), aparat do całodobowego pomiaru EKG metodą Holtera, który dał możliwość rozszerzenia 
specjalistycznej diagnostyki i monitorowania pacjenta z nieprawidłowościami, zarówno przy codziennych 
czynnościach, jak i podczas snu (koszt: 29 646 zł), defibrylator kliniczny do ratowania życia zarówno małych 
pacjentów, jak i osób dorosłych (koszt: 29 916 zł) oraz otwarty inkubator z możliwością fototerapii 
do pielęgnacji i naświetlania noworodków. 
 
Do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego został zakupiony nowoczesny fotel ginekologiczny (koszt: 59 832 zł) 
oraz 19 kompletów łóżek szpitalnych (koszt: 284 838,12 zł), w które zostanie wyposażony obecnie 
remontowany odcinek ginekologiczny. Na potrzeby Poradni Ginekologiczno-Położniczej został zakupiony aparat 
USG (koszt: 178 000 zł). 
 
Blok Operacyjny został wyposażony w instrumentarium do zabiegów otwartych (koszt: 99 719,48 zł), wózek 
do transportu materiałów sterylnych ze stali nierdzewnej (koszt: 9 925,50 zł) oraz trenażer laparoskopowy 
(koszt: 29 999 zł) przeznaczony do treningu umiejętności laparoskopowych. Trenażer ma anatomiczny kształt 
ludzkiego brzucha z uwzględnieniem wiernej symulacji tkanek ludzkich. 
 
Doposażone w nowe urządzenia zostały także: Oddział Neonatologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy. W ramach dotacji dla noworodków zakupione zostały: mata do fototerapii 
(koszt: 19 440 zł), materac grzewczy dla niemowląt (koszt: 8 424 zł) oraz sprężarka powietrza (koszt: 
15 660 zł). Na OAiIT trafił: aparat do terapii nerkozastępcze (koszt: 64 800 zł) oraz dwie sztuki modułu 
do pomiaru zrzutu serca (koszt: 51 840 zł). Dla poprawy komfortu hospitalizowanych pacjentów na SOR 
zakupiono 4 komplety nowoczesnych łóżek posiadających regulację elektryczną wraz z szafkami (koszt: 
41 963,16 zł). 
 
Do Przychodni Lekarskiej został zakupiony spirometr, służący do nieinwazyjnego badania, które ma na celu 
ocenę pracy układu oddechowego (koszt 28 782 zł) oraz dwa urządzenia: polomierz (koszt: 34 935 zł) 
i tonometr (koszt: 65 000 zł), które trafiły do poradni okulistycznej. Polomierz był już wcześniej wykorzystywany 
w poradni, jednak zakupione urządzenie jest nowszej generacji i pozwala na szybszą i jeszcze dokładniejszą 
diagnostykę pacjenta np. w przypadku podejrzenia jaskry. Tonometr natomiast posiada zastosowanie m.in. 
przy badaniu ciśnienia wewnątrzgałkowego czy ostrości wzroku. 
 
Na początku marca w związku z pandemią koronawirusa doposażono również Aptekę szpitalną oraz punkty 
szczepień w 4 sztuki nowych chłodziarek farmaceutycznych do przechowywania szczepionek (koszt: 
64 648,80 zł). 
 
Dzięki zakupowi sprzętu w ramach dotacji zaplecze diagnostyczne zostało rozszerzone i unowocześnione, 
co poprawiło jakość świadczeń zdrowotnych. Specjalistyczne wyposażenie medyczne zakupione dzięki dotacji 
nie tylko obecnie pomoże w badaniach pacjentów diagnozowanych w kierunku zakażenia koronawirusem, 
ale również w przyszłości będą służyły wykonywaniu innych badań. 
 
Środki finansowe otrzymane z dotacji przeznaczono również na instalację dodatkowego zbiornika na tlen 
medyczny o pojemności 4900 litrów wraz z parownicą o nominalnej wydajności 168 m3/h (koszt: 130 000 zł). 
W ramach dotacja budżetu Powiatu Mińskiego zostały wykonane prace remontowo-budowlane. Generalny 
remont został zaplanowany na Oddziale Ginekologiczno-Położniczy, natomiast na pierwszym piętrze Oddziału 
Chorób Wewnętrznych zostały wykonane prace z zakresu robót malarskich i stolarki drzwiowej. Odcinek 
remontowany na Internie został oddany do użytku przed planowanym czasem zakończenia inwestycji. 
Od 30 listopada jest on już dostępny dla pacjentów. Prace remontowe w części ginekologicznej są na ostatnim 
etapie, wykonywana jest kosmetyka pomieszczeń i czynności wykończeniowe. Inwestycje w znaczny sposób 
przyczynią się do poprawy komfort pacjentów podczas hospitalizacji. 
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W 2021 roku został oddany do użytku nowy dodatkowy zbiornik tlenu medycznego, który zabezpiecza 
pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Przedsięwzięcie 
zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Mińskiego.  Ważący ok. 4 ton zbiornik, o pojemności 4900 litrów, został 
dostarczony do szpitala 29.11.2021 wraz z parownicą o nominalnej wydajności 168 m3/h. Urządzenia zostały 
zamontowane na specjalnie przygotowanym fundamencie.  Średnie dobowe zużycie ciekłego tlenu medycznego 
w naszym szpitalu w czasie szczytu epidemii koronawirusa sięgało ok. 1900 kg, w związku z koniecznością 
stosowania tlenoterapii u chorujących na COVID-19, co przy pojemności dotychczasowego zbiornika tlenu było 
maksymalną wartością.  

31 grudnia 2021 roku zakończono kapitalny remont na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Prace remontowe 
obejmowały pomieszczenia odcinka ginekologicznego na poziomie pierwszego piętra. Wyremontowano sale 
chorych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pomieszczenia pomocnicze. Nowe sale są nie więcej niż 2-3 
osobowe, a węzeł sanitarny przypada maksimum na dwie sale. Poza wyremontowanymi pomieszczeniami 
pojawiło się również nowe wyposażenie w postaci łóżek i szafek przyłóżkowych. Wymienione zostały także 
urządzenia i instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryki. Zadanie zrealizowane jest 
z dotacji budżetu Powiatu Mińskiego pod nazwą „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim                      
– IV etap”. Umowa obejmowała prace remontowo-budowlane pomieszczeń wraz z podstawowym 
wyposażeniem. Prace budowlane trwały przez okres około 4 miesięcy. Koszt inwestycji opiewa na kwotę  
1 610 190,17 złotych. 

Jak zaznaczył Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, odcinek ten czekał na modernizację od lat                        
70 – tych, więc jego remont był priorytetem. Dzięki przeprowadzonej inwestycji pacjentki odcinka 
ginekologicznego otrzymają specjalistyczną opiekę na oddziale w komfortowych i bezpiecznych warunkach. 
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Powiat Miński realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, wspierania 
rodziny, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie i systemu pieczy zastępczej przy pomocy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim oraz powiatowych jednostek pomocy społecznej. W ramach 
realizacji zadań PCPR współpracował z organizacjami pozarządowymi. 
 
Specjalistyczna  Poradnia Rodzinna 
W 2021 roku w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pracowało 7 psychologów. Pomoc psychologiczna była 
dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do późnych godzin popołudniowych lub wieczornych. 
Nadal funkcjonuje tryb wcześniejszych zapisów na konsultacje, który sprawdził się w ostatnich latach: 
od 15 dnia każdego miesiąca przyjmowane są zapisy na miesiąc następny, do wyczerpania terminów. 
W sytuacjach pilnych można było uzyskać pomoc w ciągu 1-3 dni. Przekrój wiekowy klientów był szeroki, 
od niemowląt w procesie diagnozy psychofizycznej do seniorów do 75 r.ż.; przeważały osoby w wieku                    
20 – 55 lat.   
 
Liczba przyjętych osób w latach 2019-2021: 
                                     Rok  
 
Liczb osób 

 2019 2020 2021 

z rodzin zastępczych 224 86 164 

z rodzin naturalnych 633 336 350 

Ogółem 633 422 514 

 
Liczba przyjętych w 2021 r. osób jest większa w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale nadal niższa niż w 2019 r. 
Wpływ na to z pewnością cały czas ma sytuacja zdrowotna w kraju, wiele osób zachowuje zwiększoną 
ostrożność, ale też ma to związek z mniejszą ilością dostępnych terminów w ciągu dnia pracy psychologów, 
co wiąże się z wydłużeniem czasu na osobę przez konieczność odbierania i odprowadzania klientów do wyjścia. 
Poza dotychczas realizowanymi działaniami przybyła nowa forma pracy psychologicznej – diagnozowanie 
i opracowywanie diagnozy psychofizycznej dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych na potrzeby tworzenia przez 
koordynatorów planów pomocy dla rodzin zastępczych.  
 
Korzystając z wcześniejszych doświadczeń w dostosowaniu form pracy do sytuacji pandemii umożliwiono 
dodatkowo klientom kontakt telefoniczny i on-line jako uzupełniające lub główne formy kontaktu i z takiej 
możliwości skorzystało 68 osób (informacje zwrotne dotyczące spełnienia oczekiwań w takim pośrednim 
kontakcie w większości okazały się pozytywne). Dało to możliwość nie przerywania spotkań  
w sytuacjach kwarantann, izolacji lub innych stanów chorobowych (o ile funkcjonowanie osoby na to pozwalało) 
lub trudności z dojazdem i zwiększało dyspozycyjność klientów w różnych porach dnia.  
 
 
 
 
 
 
Podejmowane działania w 2021 roku:  

7.3 Pomoc społeczna 
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Forma działania 
Liczba 

korzystających 

Kwalifikacje do uczestnictwa w programie PRIDE  9 rodzin 

Opiniowanie o predyspozycjach i motywacji do pełnienia pieczy zastępczej na 
potrzeby Sądu 

17 osób 

Prowadzenie diagnozy psychofizycznej dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych 76 osób 

Terapia par/małżeństw lub rodzinna 89 osób 

Indywidualne wsparcie psychologiczne/terapia/psychoterapia 332 osoby 

 
W 2021 r. większość par korzystała z terapii związku, kilka par z terapii ambiwalentnej, dwie pary odbyły terapię 
rozstania. Warunkiem sukcesu dla każdej z w/w form terapii jest osobista motywacja uczestników i m.in. 
dlatego terapia zlecana przez Sąd partnerom w konflikcie lub byłym partnerom, która jest przez nich odbierana 
jako zewnętrzny nakaz nie jest zasadna i przynosi znikome efekty. Poza wymienionymi działaniami 
psychologowie pełnią rolę mediatorów w Ośrodku Mediacji (3 osoby) oraz uczestniczą w zespołach ds. oceny 
sytuacji dziecka w pieczy zastępczej.  

 
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 2021 roku zespół składał się 
z 5 mediatorów, którzy przeprowadzali mediacje z wniosków indywidualnych osób zainteresowanych 
poszukiwaniem porozumienia ze swoimi bliskimi. 
 
Liczba przeprowadzonych mediacji w latach 2019 – 2021: 
 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba przeprowadzonych mediacji 35 17 12 

 
W ramach działań, które miały na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID -19) Powiatowe 
Centrum Pomocy w Mińsku Mazowieckim ograniczyło przyjmowanie interesantów bezpośrednio i w związku z 
tym porady były udzielane za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość (np. telefon, komunikatory 
internetowe).  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 2021 roku, podczas pełnienia 
dyżurów specjaliści udzielili 474 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, 
traktując to jako warunek skorzystania z pomocy. Analizując szczegółowo ilość osób z terenu wybranych gmin 
stwierdzono, co następuje: 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba osób korzystających z porad Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w 2021r.: 
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GMINA 
I 

kwartał 
II kwartał III kwartał IV kwartał Rok 2021 

Cegłów 4 2 1 2 9 

Dębe Wielkie 5 2 4 2 13 

Dobre 3 0 1 2 6 

Halinów 0 3 4 4 11 

Jakubów 5 3 0 1 9 

Kałuszyn 1 2 1 1 5 

Latowicz 3 2 1 1 7 

Mrozy 14 7 3 1 25 

Siennica 2 6 4 2 14 

Stanisławów 1 1 1 0 3 

Sulejówek 4 2 1 5 12 

Miasto Mińsk Mazowiecki 72 83 106 90 351 

Gmina Mińsk Mazowiecki 0 2 1 0 3 

Osoby Anonimowe 2 2 0 2 6 

RAZEM 116 117 128 113 474 

 
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstał na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021.573  z późn. 
zm.). Fundusz gromadzi i dystrybuuje środki finansowe na aktywizację zawodową oraz rehabilitację społeczną 
osób niepełnosprawnych. Pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych. Rola PFRON polega więc na redystrybucji uzyskanych środków i 
przeznaczaniu ich na zadania opisane w ustawie o rehabilitacji. 
 
Zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są realizowane przez powiat 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”. 
 
W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało uchwałę Nr XIX /232/21 Rady Powiatu Mińskiego 
z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. Otrzymane środki PFRON zostały w odpowiednich kwotach 
przeznaczone na poszczególne zadania realizowane w ciągu roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 
uchwałami Rady Powiatu: nr XXII/268/21 z dnia 29 lipca 2021 r., nr XXIII/275/21 z dnia 15 września 2021 r., nr 
XXIV/290/21 z dnia 3 listopada 2021 r. oraz nr XXVI/307/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającymi uchwałę w 
sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 r.  

 
Plan finansowy PFRON łącznie na rehabilitację społeczną i zawodową na 2021 rok wyniósł 2.960.980,00 zł. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wyłącznie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało w 2021 roku 
kwotę 2.880.980,00 zł, a wykorzystało kwotę 2.873.607,00 zł.   
 
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2021r.: 

 
Osoba niepełnosprawna 

Opiekun osoby 
niepełnosprawnej 

Razem 

Liczba 
osób 

Kwota 
Liczba 
osób 

Kwota 
Liczba 
osób 

Kwota 

Dorosłe osoby 
niepełnosprawne 

125 188 593,00 zł 50 53 967,00 zł 175 242 560,00 zł 

Dzieci i młodzież do 24 r.ż. 
ucząca się i niepracująca 

55 90 552,00 zł 46 50 515,00 zł 101 141 067,00 zł 

Razem 180 279145,00 zł 96 104 482,00 zł 276 383 627,00 zł 

 
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2021r: 

 
Liczba osób Kwota 

Dorosłe osoby niepełnosprawne 445 62.768 zł 

Dzieci niepełnosprawne 626 32.862 zł 

Razem 1071 95.630 zł 

 
Szczegółowa informacja o realizacji zadań w tym zakresie (nazwy organizacji, nazwy zadań oraz wysokość 
przyznanych środków) znajduje się w rozdziale 8.9 raportu.  
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w 2021r: 
 Dorosłe osoby 

niepełnosprawne 
Dzieci 

niepełnosprawne 
Razem 

Sprzęt rehabilitacyjny 

Liczba 
osób 

24 5 29 

Kwota 71 385, 00 zł 10 943,00 zł 82 328,00 zł 

Przedmioty 
ortopedyczne 
i środki pomocnicze 

Liczba 
osób 

265 62 327 

Kwota 468 853,00 zł 91 365,00 zł 560 218,00 zł 

Razem 

Liczba 
osób 

289 67 356 

Kwota 540 238,00 zł 102 308,00 zł 642 546,00 zł 

 
W ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
dofinansowywano: łóżka rehabilitacyjne, rowery rehabilitacyjne stacjonarne, rowery rehabilitacyjne trójkołowe, 
bieżnie, stymulatory mięśni, aparaty do drenażu itp., protezy kończyn górnych i dolnych, wózki inwalidzkie, 
pionizatory, ortezy, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu 
sennego, materace i poduszki przeciwodleżynowe, transmitery, sensory, zbiorniki na insulinę itp. 
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Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2021r: 
 Dorosłe osoby 

niepełnosprawne 
Dzieci 

niepełnosprawne 
Razem 

Bariery 
architektoniczne 

Liczba osób 10 1 11 

Kwota 208 115, 00 zł 34 214,00 zł 242 329,00 zł 

Bariery w 
komunikowaniu się 

Liczba osób 25 20 45 

Kwota 53 298,00 zł 42 032,00 zł 95 330,00 zł 

Bariery techniczne 
Liczba osób 16 5 21 

Kwota 63 919,00 zł 48 466,00 zł 112 385,00 zł 

Razem 
Liczba osób 51 26 77 

Kwota 325 332,00 zł 124 712,00 zł 450 044,00 zł 

 
W ramach likwidacji barier architektonicznych udzielono dofinansowania na: 
 dostosowywanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
 dostosowanie wyposażenia kuchni do potrzeb osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku 

inwalidzkim, 
 wykonywanie podjazdów i ciągów pieszych i pieszo-jezdnych dla osób niepełnosprawnych, 
 zakup i montaż podnośnika pionowego dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. 

 
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się udzielono dofinansowania na zaopatrzenie w:  
 sprzęty komputerowe stacjonarne i przenośne, 
 tablety z oprogramowaniem MÓWIK do komunikacji alternatywnej, 
 okulary korekcyjne dla osób słabowidzących. 

 
W ramach likwidacji barier technicznych udzielono dofinansowania na zaopatrzenie w: 
 podnośniki transportowo-kąpielowe i podnośnik sufitowy, 
 przystawki elektryczne do wózków inwalidzkich, 
 schodołazy, 
 rowery trójkołowe ze wspomaganiem elektrycznym i skutery dla inwalidów, 
 przenośne rampy podjazdowe, 
 krzesła i wózki toaletowo-prysznicowe. 
 
Na terenie powiatu  mińskiego funkcjonują 2 warsztaty terapii zajęciowej dla 60 uczestników. 
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w 2021r: 

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 

72 320,00 zł 72 320,00 zł 144 640,00 zł 

Zobowiązania dot. dofinansowania 
kosztów działania WTZ  

ze środków PFRON 
650 880,00 zł 650 880,00 zł 1 301 760,00 zł 

Środki finansowe razem 723 200,00 zł 723 200,00 zł 1 446 400,00 zł 

 
 
 
 
Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
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z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby 
zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, poleceniem Wojewody Mazowieckiego w terminie od dnia 
24 października 2020 roku do dnia 18 lutego 2021 roku została czasowo zawieszona działalność warsztatów 
terapii zajęciowej.   
 
Wśród zadań realizowanych ze środków PFRON przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie są ponadto zadania 
zlecane z art. 36 ustawy o rehabilitacji oraz dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-
przewodnika. W 2021 roku nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego. 
 
Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” 
Na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2012 r. 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 2021 roku: 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:  
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), 

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 kończyn górnych), 
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), 

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), 

     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 
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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), 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
(adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy 
są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka), 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (adresowana do osób ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności). 
 
W 2021 roku łącznie na realizację wszystkich modułów i obszarów powiat otrzymał 407 884 ,00 zł w tym: 
Moduł I –222 213,00 zł. 
Moduł II – 160 780,00  zł. 
Koszty związane z obsługą programu, promocja i ewaluacją: 24 891,00 zł 
 
Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2021 r.: 

Moduł 
Obszar 

wsparcia i  
zadanie 

Liczba 
złożonych 
wniosków 

Liczba wniosków 
rozpatrzonych 

pozytywnie 

Przyznana 
kwota  

dofinasowania 

Wypłacone 
dofinansowanie 

 
Moduł I 

A-1 3 3 21 945,00 zł 21 945,00 zł 

A-2 2 2 4 500,00 zł 4 500,00 zł 

A-3 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

A-4 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

B-1 6 5 27434,00 zł 27434,00 zł 

B-2 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

B-3 2 1 5684,00 zł 5684,00 zł 

B-4 4 4 14 298 zł 6298,00 zł 

B-5 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

C-1 2 0 0,00 zł 0,00 zł 

C-2 4 4 8 096,00 zł 8 096,00 zł 

C-3 5 4 94 000,00 zł 94 000,00 zł 

C-4 0 0 0,00 zł 0,00 zł 

C-5 6 6 44 850,00 zł 44 850,00 zł 

D 1 1 1 244,00 zł 1 244,00 zł 

Moduł II 38 38 155 732,00 zł 155 732,00 zł 

Razem 72 67 377 783,00 zł 369 783,00 zł 
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„Program wyrównywania różnic między regionami III” 
W 2021r. Powiat Miński po raz kolejny 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.  
 
Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. adresaci programu mogli wnioskować o dofinansowanie 
projektów w ramach następujących obszarów: 
 obszar A -  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, 
 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 oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury 

istniejących 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 wystąpił do Oddziału Mazowieckiego PFRON o dofinansowanie 
projektu pn.” Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” zgłoszonego przez Gminę 
Cegłów w ramach obszaru D. Projekt dotyczy dofinansowania zakupu samochodu bus 9-cio osobowy  
z miejscem na wózek inwalidzki do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja tego zadania zagwarantuje 
codzienny, bezpieczny dojazd dla dzieci i młodzieży do wyspecjalizowanych placówek służących edukacji, 
rehabilitacji oraz terapii zlokalizowanych poza terenem Gminy Cegłów, tj. Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny 
Porazińskiej w Ignacowie, do którego dojazdy realizowane są od 2007 roku oraz Zespołu Niepublicznych 
Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie, dojazdy od roku 2013. 
Po weryfikacji przedłożonych dokumentów, decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Miński otrzymał środki na realizację ww. projektu w kwocie 
92 520,00 zł co stanowi 60% kosztów zakupu pojazdu, przedstawionych w złożonym wniosku. W związku z 
powyższym dnia 28.12.2021r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Mińskim a Gminą Cegłów na 
dofinansowanie zakupu mikrobusu. Beneficjent jest w trakcie realizacji projektu a jego zakończenie 
przewidywane jest na czerwiec-wrzesień 2022r. 

 
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 
W 2021 r. Powiat Miński przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 - 
Specjalistyczne poradnictwo dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach Programu 
Powiat otrzymał wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usługi opieki 
wytchnieniowej w wysokości 63.240,00 zł. Udział środków własnych Powiatu wyniósł 3.000,00 zł. Powiat 
w drodze otwartego konkursu ofert zlecił realizację opieki wytchnieniowej, poradnictwo specjalistyczne 
organizacji pozarządowej. Program był realizowany w terminie od 1 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. 
Wsparciem zostało objętych 31 członków rodzin, opiekunów, którym świadczono usługi opieki wytchnieniowej 
w formie specjalistycznego poradnictwa.   

 
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 9 października 2019 roku został powołany nowy skład osobowy członków Rady czwartej 
kadencji.  W roku 2021 w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną epidemią konsultacje z Radą odbywały 
się za pomocą środków komunikacji na odległość. Głównym celem konsultacji Rady było wydanie opinii 
w sprawie podziału i przesunięć środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na poszczególnych zadaniach z algorytmu oraz wydanie opinii na temat wprowadzenia Zarządzeń dotyczących 
sposobu rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków PFRON. Pracownik PCPR pięć razy 
kontaktował się z Radą przesyłając materiały z prośbą o przeanalizowanie, akceptację i przesłanie w/w opinii. 
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Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 
Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku jest bezpośrednim realizatorem programu profilaktycznego dla dzieci 
i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato”. 
W programie biorą udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat z terenu 35 powiatów województwa 
mazowieckiego.  W roku 2021 wypoczynek dzieci z terenu powiatu mińskiego realizowany był w Bazie 
Harcerskiej Hufca ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki w Lubiatowie, 84-210 Chorzewo, woj. pomorskie. 
Obóz odbył się w dwóch terminach: I - 09.07 - 22.07.2021r.,  II – 23.07 - 05.08.2021 r. W I terminie brało 
udział 32 dzieci, z czego 20 z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zrekrutowanych przez ośrodki pomocy 
społecznej i 12 dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zrekrutowanych przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. W II terminie brało udział 33 dzieci,  
z czego 21 z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zrekrutowanych przez ośrodki pomocy społecznej 
i 12 dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zrekrutowanych przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. 
 
Liczba dzieci z terenu Powiatu Mińskiego, które w latach 2019-2021 brały udział  w programie „Pogodne Lato”: 

Rok 2019 2020 2021 

Liczba dzieci,  
w tym: 

43 57 65 

z pieczy zastępczej 0 6 24 

 
 
Domy Pomocy Społecznej 
Na terenie powiatu mińskiego funkcjonują trzy domy pomocy społecznej, które spełniają wymagane standardy 
i posiadają zezwolenia na ich prowadzenie. Każdy z domów ma określony typ, w zależności od tego, dla kogo 
jest przeznaczony: 
 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 osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie (105 miejsc), 
 Dom Pomocy Społecznej w Kątach – przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie (50 miejsc). 
 
Podstawą prawną dotyczącą umieszczania w domach pomocy społecznej jest: 

 ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), 
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku  

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.). 
 
Poniższe tabele przedstawiają dane, dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej. 
 
Wykorzystanie miejsc w domach pomocy społecznej (stan na dzień 31 grudnia 2021r.): 

Nazwa i adres placówki 
Liczba miejsc 
w placówce 

Liczba osób 
korzystających  

z miejsc 
w 2021 r. 

Liczba 
zgonów  

i rezygnacji 

Liczba osób 
przyjętych 

do DPS 
w 2021 r. 

Liczba 
osób 

oczekujących 

DPS św. Józefa w Mieni 180 201 27 30 1 

DPS „Jedlina” w Mieni 105 104 3 2 0 

DPS w Kątach 50 54 4 3 0 

RAZEM 335 359 34 35 1 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań powiatu (domy pomocy społecznej) 
w latach 2019-2021 na jednego mieszkańca: 

Nazwa placówki 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

DPS 
(powiat miński) 

3 200,00 zł 3 500,00 zł 4 000,00 zł 

 
Koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej zgodnie z Zarządzeniem Starosty Mińskiego 
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w latach  2019-2021: 

Nazwa placówki 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

DPS św. Józefa w Mieni 4 131,08 4 317,00 4 622,00 

DPS „Jedlina” w Mieni 3 891,00 4 251,00 4 687,00 

DPS w Kątach 4 485,97 4 742,11 4 766,61 

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje bieżący nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej i 
sporządza miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne sprawozdania dotyczące ich funkcjonowania.  
Ponadto do kompetencji PCPR należy: 
 rozpatrywanie wniosków o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej – 3, 
 udzielanie informacji o możliwościach przyjęcia do domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie 

powiatu mińskiego i innych powiatów – 44, 
 ilość wystawionych decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 25, 
 przeprowadzanie kontroli z upoważnienia Starosty – 1 kontrola planowana w Domu Pomocy Społecznej 

„Jedlina” w Mieni - na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że placówka prawidłowo realizuje 
działania objęte kontrolą. 

 
Informacja dotycząca funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w czasie pandemii SARS-CoV-2 w 2021 roku: 
 stosowano procedury związane z zapobieganiem oraz rozprzestrzenianiem się COVID-19 zarówno wobec 

mieszkańców jak i personelu - praca w reżimie sanitarnym, stosowanie środków ochrony osobistej, 
wykonywanie testów diagnostycznych, zapewnienie możliwości izolacji, pomiar temperatury ciała po wejściu 
na teren placówki, 

 przyjęcia do placówki wyłącznie po uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-
CoV-2, 

 odwiedziny mieszkańców odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w wydzielonym 
pomieszczeniu przy zachowaniu reżimu sanitarnego; po każdej wizycie pomieszczenie było wietrzone, 
dezynfekowane i ozonowane w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony, 

 zapewniono mieszkańcom możliwość wyjazdu poza dom pomocy społecznej na dłuższy okres przy 
zachowaniu zasady wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed powrotem do placówki; 

 wstrzymano organizowanie cyklicznych imprez integracyjnych z udziałem osób spoza placówki; 
kontynuowano zajęcia terapeutyczne i kulturalne dla mieszkańców na terenie placówki, 

 pomoc medyczna dla mieszkańców była zapewniona, odbyła się większość zaplanowanych wizyt lekarskich, 
a także szczepienia dawką przypominającą przeciwko COVID-19 oraz przeciwko grypie, 

 dostawy towarów odbywały się na zewnątrz i poddawane były kwarantannie. 
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Wsparcie finansowe dla Domów Pomocy Społecznej w 2021 roku: 

Nazwa placówki 

Forma wsparcia: 

Dotacja od 
Wojewody 

Mazowieckiego 

Fundusz 
Przeciwdziałania 

COVID-19 

Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 

Razem 

DPS św. Józefa 
73 800,00 zł 123 800,00 zł 60 418,80 zł 258 018,18 zł 

DPS Jedlina 
39 500,00 zł 65 900,00 zł 22 085,06 zł 127 485,06 zł 

DPS Kąty 
20 100,00 zł 34 000,00 zł - 54 100,00 zł 

Razem 133 400,00 zł 223 700,00 zł 82 503,24 zł 439 603,24 zł 

 
Domy Pomocy Społecznej otrzymały również wsparcie rzeczowe mające na celu wzmocnienie zabezpieczenia 
przed skutkami wystąpienia COVID-19, były to głównie środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki 
jednorazowe, płyn do dezynfekcji rąki powierzchni, mydło w płynie oraz stacje do dezynfekcji rąk. 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 
Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej i czasowego schronienia w Hostel OIK dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.  W okresie 
sprawozdawczym Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Granicznej 18 w Mińsku Mazowieckim udzielił 
pomocy 94 osobom dorosłym (74 kobiet i 20 mężczyzn) z czego 9 kobiet i 10 dzieci (7 dziewczynek 
i 3 chłopców) było mieszkańcami Hostelu Ośrodka. W okresie sprawozdawczym 30 osób (27 kobiet 
i 3 mężczyzn) kontynuowało korzystanie z pomocy Ośrodka. Łącznie Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielił 
pomocy 124 osobom dorosłym i 10 dzieci.    
 
Wykorzystanie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej w 2021r.: 

Nazwa 
Liczba 
miejsc 

Liczba osób 
korzystających 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba dzieci - 
dziewczynek 

Liczba 
dzieci - 

chłopców 

OIK - 115 92 23 0 0 

Hostel 7 19 9 0 7 3 

RAZEM 7 134 101 23 7 3 

 
Zadanie to realizowane jest poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób 
i rodzin będących w stanie kryzysu takich jak: 
 pierwszy kontakt – diagnoza wstępna problemu, omówienie możliwości działania  

w danym przypadku, określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu, udzielanie 
niezbędnych informacji -  94 osoby po raz pierwszy zgłosiły się do Ośrodka, 

 porady i konsultacje psychologiczne/terapia indywidualna krótko i długoterminowa - poradnictwo, 
konsultacje rodzinne i par małżeńskich, terapia – 77 osób, 

 rozmowy wspierające - wsparcie dla podopiecznych (wysłuchanie, klasyfikacja i określenie problemu, 
możliwe sposoby rozwiązania), kierowanie na konsultacje psychologiczne, terapie, udzielanie informacji 
na temat instytucji pomocowych, pomoc w pisaniu wniosków i wypełnianiu dokumentów, poszukanie pracy 
- 124 osób, 

 pomoc socjalna - wydawanie używanej odzieży, pozyskiwanej z darów od osób prywatnych. Z  pomocy tej 
korzystały podopieczne, które przebywały w Hostelu OIK. Wydawane były środki czystości i środki 
higieniczne, a także artykuły żywnościowe. W okresie pandemii, we współpracy z Punktem Pomocy 
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, podopiecznym OIK wydawane były bony żywnościowe. 
Udzielana była także pomoc w postaci dopłaty do czynszu za mieszkanie. Ponadto opłacane były wizyty 
u lekarza psychiatry – 44 osoby, 

 pomoc prawna – we współpracy z Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem były 
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udzielane porady prawne, konsultacje aktualnie toczących się spraw oraz sporządzane pisma procesowe – 
40 osób, 

 hostel - schronienie w sytuacji, gdy bezpieczeństwo podopiecznych i ich dzieci w domu rodzinnym jest 
zagrożone, praca z mieszkańcami hostelu. W okresie sprawozdawczym w Hostelu przebywało 9 kobiet 
i 10 dzieci. Wszystkie kobiety wraz z dziećmi zostały przyjęte z powodu przemocy w rodzinie. Okres pobytu 
poszczególnych osób korzystających z hostelu nie przekroczył 3 miesięcy. W ramach pracy z mieszkańcami 
Hostelu odbyły się konsultacje z psychologiem, terapia krótkoterminowa,  rozmowy wspierające, pomoc 
socjalna,                                                                                                                                                                                                                   

 psycholog dziecięcy – we współpracy z Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – 
10 osób. 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim otrzymał wsparcie rzeczowe w postaci płynów 
i maseczek od Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował pracę 
w trybie stacjonarnym. Kierownik placówki, jako przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, brała udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w Mińsku Mazowieckim 
i grupach roboczych. Pracownicy OIK brali udział w następujących szkoleniach:  
 szkolenie „Zmiany w ustawie przewidziane w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”                 

– kierownik OIK, 
 szkolenie „ Podstawy psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie analitycznym” – kierownik OIK, 
 kurs „Wsparcie osób z ASD według modelu TEACCH w trakcie i po pandemii”- opiekun Hostelu,  
 Szkoła Psychoterapii Gestalt – opiekun Hostelu, 
 kurs terapii Behawioralnej – opiekun hostelu, 
 szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych - opiekun Hostelu. 
 

Ośrodki Wsparcia Dziennego  
 

Usługi te realizowane są m.in. w oparciu o roczne plany pracy uzgodnione z Mazowieckim Urzędem 
Wojewódzkim i obejmują w szczególności: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem 
alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się (w przypadku osób z problemami 
w komunikacji werbalnej), a także trening umiejętności spędzania czasu wolnego. 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 oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie. 
 
Na terenie powiatu mińskiego funkcjonują trzy środowiskowe domy samopomocy, jeden prowadzony przez 
Powiat Miński: Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim i dwa prowadzone na 
zlecenie powiatu przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób  
z Zaburzeniami Psychicznymi w Mińsku Mazowieckim i Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach. 
 
Wykaz miejsc w środowiskowych domach samopomocy na terenie powiatu mińskiego w 2021r.: 

Podmiot 
prowadzący: 

Liczna jednostek Liczba miejsc 
Liczba osób 

korzystających 
Powiat Miński 1 42 46 

Inny podmiot 2 53 57 

Razem 3 95 103 

 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje bieżący nadzór nad działaniem środowiskowych domów 
samopomocy i sporządza sprawozdania dotyczące funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy.  
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Ponadto do kompetencji PCPR należy: 
 rozpatrywanie wniosków o skierowanie do środowiskowych domów samopomocy – 93 wnioski, 
 rozpatrywanie wniosków o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 

96 wniosków, 
 przeprowadzanie kontroli z upoważnienia Starosty – w okresie sprawozdawczym odbyły się dwie kontrole 

w dziennych ośrodkach wsparcia tj.: w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy 
ul. Kościelnej 18 - zespół kontrolny wskazał, aby okres obowiązywania indywidualnych planów wspierająco 
– aktywizujących był spójny z decyzją kierującą do Placówki oraz w Powiatowym Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Sosnkowskiego 43 - na podstawie przeprowadzonej kontroli 
oraz uzyskanych informacji stwierdzono, że placówka prawidłowo realizuje działania objęte kontrolą. 

 
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2268 ze zm.) od dnia 30 maja 2021 r. korzystanie z usług w środowiskowych domach samopomocy jest 
nieodpłatne. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących 
usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 roku 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249 ze zm.). 
 
Na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego od dnia 24 października 2020 r. do odwołania została 
zawieszona czasowo działalność środowiskowych domów samopomocy. W związku z powyższym środowiskowe 
domy samopomocy musiały dostosować się do wytycznych sanitarnych.  
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mińsku Mazowieckim 
W 2021 r. z usług Ośrodka korzystały 34 osoby. Stan na dzień 31 grudnia 2021  rok – 30 osób. Z uwagi  
na duże odległości oraz trudności dotarcia do Ośrodka połowa uczestników ŚDS była dowożona do Placówki 
busem, który przywoził i odwoził uczestników pięć razy w tygodniu. Na realizację zadania w 2021 roku została 
przekazana dotacja od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 598 102,00 zł. W roku tym Placówka 
nie korzystała z dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na uczestników z programu „Za Życiem”.   
 
W dniu 24 lutego 2021r. placówka wznowiła działalność na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. 
W okresie zawieszenia zajęć terapeuci prowadzili rozmowy telefoniczne z uczestnikami. Zakupiono 10 tabletów 
dla uczestników, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych 
online. W tym czasie uczestnicy mieli możliwość korzystania ze zdalnej formy wsparcia (za pośrednictwem 
nowoczesnej komunikacji np. Zoom, Skype, WhatsApp) co pozwoliło uniknąć zaostrzenia choroby 
i hospitalizacji.  
 
Po wznowieniu działalności ŚDS, uwzględniając aktualne wytyczne i obostrzenia sanitarne związane z epidemią 
Covid-19, uczestnicy brali udział w zajęciach w systemie rotacyjnym z zachowaniem dystansu społecznego,  
zajęcia odbywały się indywidualnie oraz w małych grupach. Ponadto pomieszczenia, w których odbywały się 
zajęcia były dezynfekowane oraz wietrzone, osoby przychodzące do ośrodka miały mierzoną temperaturę, 
poddawały się dezynfekcji, a także nosiły maseczki lub przyłbice. Trening kulinarny został zawieszony, 
natomiast każdy uczestnik miał zapewniony gorący posiłek w formie cateringu. W dniu 4 maja 2021 r. Placówka 
powróciła do pracy w pełnym składzie uczestników z zachowaniem możliwie największego reżimu sanitarnego, 
pięć dni w tygodniu. W tym czasie zwrócono szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa oraz zdobycia 
niezbędnej wiedzy odnośnie zagrożenia wirusem.  
 
Zespół wspierająco aktywizujący brał udział w comiesięcznych superwizjach prowadzonych przez superwizora 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkoleniach podnoszących wiedzę na temat pracy z osobami z 
zaburzeniami psychicznymi. W 2021 roku przeprowadzona została kontrola merytoryczna pracy Placówki przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim oraz kontrola finansowa przez Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie. 
 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim 
Z usług Ośrodka w 2021 r.  korzystało 46 uczestników. Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. to 45 uczestników. 
 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 24 lutego 2021 r. działalność Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy była zawieszona na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2020 r. 
o czasowym zawieszeniu działalności dziennych ośrodków wsparcia na terenie województwa mazowieckiego 
w terminie od 24.10.2020 r. do odwołania. W tym czasie prowadzono poradnictwo specjalistyczne w postaci 
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rozmów telefonicznych z uczestnikami oraz ich rodzicami/opiekunami, organizowano zajęcia w trybie online 
przy użyciu platformy Zoom, przygotowywano karty pracy dla uczestników. 
 
W dniu 25 lutego 2021 r. Dom wznowił działalność. Zajęcia w okresie od lutego do dnia 5 lipca 2021 r. były 
prowadzone w trybie rotacyjnym. Podzielono uczestników oraz terapeutów na dwa zespoły. W każdym zespole 
podzielono uczestników na stałe kilkuosobowe grupy pracujące w przyporządkowanych im pracowniach 
z jednym terapeutą przy ograniczeniu kontaktów pomiędzy grupami oraz zachowaniu zasady utrzymania 
dystansu społecznego. Każdemu z uczestników przydzielono stałe stanowisko pracy oraz materiały i przybory 
dydaktyczne, które regularnie dezynfekowano. 
 
Po konsultacji z rodzicami/opiekunami uczestników od dnia 5 lipca 2021 r. zrezygnowano z rotacyjnego trybu 
prowadzenia zajęć. Przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych  do końca roku wszyscy uczestnicy korzystali z zajęć 
stacjonarnych jednocześnie. Uczestnikom, którzy nie zdecydowali się uczestniczyć w zajęciach ze względu 
na sytuację epidemiologiczną lub pozostawali w domu ze względu na kwarantannę, zapewniono stałe wsparcie 
terapeutyczne w formie rozmów telefonicznych. 
 
W dniu 3 lutego 2021 r. oddano do użytku certyfikowaną salę Snoezelen przeznaczoną do prowadzenia terapii 
stymulacji polisensorycznej. W spotkaniu uczestniczyli: I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, 
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta Witold Kikolski, Dyrektor PCPR Janusz Zdzieborski. Terapia 
Snoezelen przeznaczona jest szczególnie dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz spektrum 
autyzmu, ale korzystają z niej wszyscy uczestnicy Domu. Terapia ta umożliwia doświadczanie świata za pomocą 
bodźców wzrokowych, zapachowych, dźwiękowych, dotykowych, kinestetycznych oraz smakowych. W roku 
2021  systematycznie prowadzono terapię metodą Snoezelen. 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach 
Na dzień 31 grudnia 2021r. w placówce przebywało 25 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach 
w 2021 r. otrzymał kwotę 94 500,00 zł. w związku z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), kwota została przeznaczona na bieżącą działalność placówki. 
Jednocześnie Wojewoda Mazowiecki zgodnie z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) podjął decyzję o przekazaniu w listopadzie i grudniu dodatkowych 
środków finansowych, zwiększenia miesięcznej kwoty dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi w wysokości do 20% w listopadzie (8 050,00 zł.) 
i w wysokości do 3,993% w grudniu (1 610,00 zł.). Otrzymane środki zostały przeznaczone na doposażenie 
Placówki.  
 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 22 lutego 2021 r. zajęcia odbywały się za pomocą dostępnych 
komunikatorów internetowych oraz telefonicznych zgodnie z planem pracy. W dniu 23 lutego 2021r. Dom 
wznowił działalność na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Powrót do Placówki odbył się 
z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-
Praskiej z dnia 25 maja 2020r. w sprawie organizacji pracy placówek w związku z zagrożeniem COVID-19. 
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i korzystali z zajęć oferowanych przez Placówkę naprzemiennie. 
11 kwietnia 2021 r. w związku z potwierdzonym wynikiem testu na COVID-19 u jednego z pracowników 
wystąpiono do Starosty Mińskiego o czasowe zawieszenie działalności placówki w okresie 12.04.2021r. 
do 23.04.2021r. Zajęcia w tym czasie odbywały się zdalnie. 17 maja 2021r. Placówka powróciła do pracy 
w pełnym składzie uczestników z zachowaniem możliwie największego reżimu sanitarnego oraz został 
wzmożony trening higieniczny. W ramach zajęć w ŚDS uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału 
w uroczystościach odbywających się na terenie Placówki oraz wyjazdach i wycieczkach poza nią, np. w czerwcu 
2021 r. odbył się wyjazd do miejsca kultu Matki Boskiej Częstochowskiej w Olszewicach (dobrowolność udziału), 
a także w tym miesiącu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu integracyjno-sportowym w Miętnem z udziałem 
innych środowiskowych domów (ŚDS Nowy Dwór Mazowiecki, ŚDS Wołomin, ŚDS Miętne). W sierpniu 2021 r. 
Środowiskowy Dom Samopomocy wyjechał do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Firlej. W dniach                       
6 -7 października 2021 r. Placówka wyjechała do ośrodka wypoczynkowego w Urlach gdzie uczestnicy wzięli 
udział w zajęciach plastycznych, muzycznych oraz teatralnych zorganizowanych w ramach pobytu.  Dnia 
20 grudnia 2021 r. w Ośrodku odbyło się spotkanie Wigilijne, podczas którego uczestnicy otrzymali słodkie 
upominki, ponadto osoby będące w trudnych sytuacjach życiowych otrzymały paczki żywnościowe. Poza 
uroczystościami oraz organizowanymi wycieczkami na terenie Placówki były celebrowane urodziny oraz imieniny 
uczestników.  
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Realizacja projektów i programów 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bierze udział w 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 2021 roku realizowano: 

1)  „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 2021 roku objętych programem zostało 
8 osób, 

2) program „Psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. W 2021 roku objętych 
programem zostało 7 osób, 

3) projekt „Postaw na siebie” 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. 
Cel główny projektu to aktywizacja społeczno – zawodowa 48 wychowanków pieczy zastępczej. 
Cele szczegółowe: podniesienie kompetencji społecznych przez uczestników projektu w powiecie mińskim; 
podniesienie poziomu funkcjonowania psychofizycznego przez uczestnika/kę projektu, 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 2021 roku w projekcie brało udział 16 osób, 

4) Indywidualne Programy Integracyjne dla Cudzoziemców - zadanie z ustawy o pomocy społecznej. 
Cudzoziemcy, którzy otrzymali Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą mogą 
skorzystać z pomocy realizowanej przez okres do 12 miesięcy w ramach tzw. indywidualnego programu 
integracji (IPI) mającego na celu wspieranie procesu ich integracji. Program zostaje uzgodniony między 
powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem. Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie przeprowadza tzw. wywiad środowiskowy z cudzoziemcem i jego rodziną, a następnie wspólnie 
z nim konstruuje IPI. Program określa wysokość, zakres i formy pomocy integracyjnej oraz wzajemne 
zobowiązania cudzoziemca i PCPR. Po opracowaniu IPI i podpisaniu przez strony programu zostaje 
przesłany do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego celem akceptacji. Po akceptacji programu może 
nastąpić jego realizacja. W naszym Centrum w roku 2021 realizowane były cztery indywidualne programy 
integracyjne w tym dla jednego cudzoziemca,  który uzyskał status uchodźcy i dla trzech cudzoziemców, 
którzy uzyskali ochronę uzupełniającą. Pomoc udzielana była w formie: 
 świadczeń pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania, w szczególności pokrycie wydatków 

na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz na pokrycie 
kosztów związanych z nauką języka polskiego, 

 opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
 pracy socjalnej, 
 udzielania informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi  instytucjami, 
 innych działań wspierających proces integracji cudzoziemca. 

 
 
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim w 2021 roku 
wpłynęło ogółem 1843 wnioski, z tego:  
- 1575 wniosków od osób powyżej 16 roku życia, w celach: 
 

Cel złożenia wniosku: Liczba 

Odpowiednie zatrudnienie 367 

Szkolenie 10 

Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej 25 

Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 257 
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Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji / korzystanie z usług 
socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych/ 

335 

Zasiłek pielęgnacyjny 139 

Korzystanie z karty parkingowej 263 

Inne(ulgi telekomunikacyjne, ulgi w podatku dochodowym, ulgi PKP i PKS, prawo do zamieszkiwania w 
oddzielnym pokoju,  i inne) 

179 

RAZEM 1575 

 
- 268 wniosków od osób do 16 roku życia w celu zaliczenia ich do osób niepełnosprawnych, z tego dotyczących:
   

Cel złożenia wniosku: Liczba 

Zasiłek pielęgnacyjny 251 

Zasiłek stały 2 

Inne (przedłużenie urlopu wychowawczego, karta parkingowa,  zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne, rehabilitacja) 

15 

RAZEM 268 

  
 W 2021 roku Powiatowy Zespół wydał osobom powyżej 16 roku życia 1469 orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności, z tego: 
 48 to orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  
 35 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, 
 1386 decyzji pozytywnych czyli orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności. 

 
Liczba wydanych orzeczeń wg stopni niepełnosprawności, wieku i płci, wykształcenia  i zatrudnienia -  osoby 
powyżej 16 roku życia: 
 

STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WIEK PŁEĆ 

znaczny umiarkowany lekki Razem 16-25 26-40 41-60 61 i więcej K M 

454 590 342 1386 134 180 457 615 662 724 

 

WYKSZTAŁCENIE ZATRUDNIENIE 

mniej niż podst. podstawowe zasadnicze średnie wyższe TAK NIE 

96 309 381 429 171 291 1095 

 
W 2021 roku Powiatowy Zespół osobom do 16 roku życia wydał ogółem 271 orzeczeń,  z tego: 

 247 to decyzje pozytywne - orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 
 23 negatywne - orzeczenia o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 
 1 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 
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247 61 86 100 94 153 

 
Do końca 2021 roku Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim wydał osobom niepełnosprawnym 788 
legitymacji uprawniających do korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów 
(w tym ulgowych przejazdów na PKS, PKP i ulg w komunikacji miejskiej na terenie Warszawy). 

 
Liczba wydanych legitymacji: 

Wyszczególnienie Liczba 

Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o 
niepełnosprawności 

115 

Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie 
ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności 

673 

Ogółem 788 

 
Powiatowy Zespół w Mińsku Mazowieckim w roku 2021 przyjął 189 odwołań od wydanych orzeczeń, z czego 
183 odwołań zostało przesłanych do rozpatrzenia przez II-gą instancję czyli Wojewódzki Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, a 6 odwołań zostało rozpatrzonych przez Powiatowy Zespół 
w Mińsku Mazowieckim w ramach samokontroli. 
 
W 2021 roku Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku 
Mazowieckim wydał ogółem 453 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek.  Liczba wydanych 
kart parkingowych: 

RAZEM Dla osób niepełnosprawnych Dla placówek 

453 449 4 

 
Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

Zgodnie z art. 15h ust. 1 orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność: 

1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy  
(tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia  
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od 
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia 
wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje 
ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności. 

Wejście w życie art. 15h ust. 1 pkt 1 i 2 oznacza, że okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, po spełnieniu 
warunków wskazanych w tym przepisie, z mocy prawa uległ przedłużeniu na wskazany okres (bez znaczenia 
pozostaje fakt, iż były to np. orzeczenia o niepełnosprawności wydane na okres do ukończenia przez dziecko 
16 r. życia). Szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych jest to, że przedłużenie z mocy prawa ww. 
orzeczeń oznacza obowiązek odpowiedniego przedłużenia przez organy właściwe (i odpowiednio wojewodów 
w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) z urzędu (bez konieczności składania kolejnego 
wniosku) prawa do uzależnionych od niepełnosprawności: świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, 
specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
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Organizator Pieczy Zastępczej 
 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Starosta 
Miński w 2011 r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
na ternie Powiatu Mińskiego.  Pieczę zastępczą dzielimy na instytucjonalną, która w powiecie mińskim w 2021 r. 
sprawowana była w trzech całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, oraz rodzinną pieczę 
zastępczą.  
 
Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim 
Średni miesięczny koszt utrzymania w placówce, ustalony zarządzeniem Starosty Mińskiego Nr 10/21 z dnia 
18 lutego 2021 r., na rok 2021 wynosił 6 370,73 zł. W okresie sprawozdawczym Dom Dziecka w Mińsku 
Mazowieckim otoczył profesjonalną opieką 15 dzieci. Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2021 roku  –  13 dzieci. 
 
Dom Dziecka w Falbogach 
Średni miesięczny koszt  utrzymania w placówce, ustalony zarządzeniem Starosty Mińskiego Nr 7/21 z dnia 
15 lutego 2021 r., na rok 2021 wynosił 6 521,81zł. W okresie sprawozdawczym Dom Dziecka w Falbogach 
zapewniał całodobową opiekę 19 dzieciom. Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2021 roku  – 18 dzieci. 
 
Dom Dziecka im. Matki  Weroniki w Siennicy 
Średni miesięczny koszt  utrzymania w placówce, ustalony zarządzeniem Starosty Mińskiego Nr 21/21 z dnia 
26 marca 2021 r., na rok 2021 wynosił 3 753,00zł. W okresie sprawozdawczym Dom Dziecka im. Matki Weroniki 
zapewniał całodobową opiekę 14 dzieci. Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2021 roku - 12 dzieci. 
 
Rok 2021 był kolejnym rokiem funkcjonowania placówek w rygorze sanitarnym spowodowanym epidemią.   
Dyrektorzy poszczególnych placówek konsekwentnie przestrzegali procedur, mających za zadanie usprawnienie 
pracy domu i odnoszących się do realiów zagrożenia zdrowia. Najważniejsze opracowane i wdrożone przez 
placówki opiekuńczo – wychowawcze w 2020 r. procedury obowiązywały również w 2021 r. i odnosiły się do: 
 zasad wychodzenia dzieci i młodzieży poza teren placówki w okresie pandemii SARS-CoV-2, postępowania 

wychowanków podczas realizacji obowiązku szkolnego w czasie trwania pandemii SARS- CoV-2, 
 zasad postępowania podczas odwiedzin z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi w czasie 

ograniczeń związanych z przebiegiem pandemii SARS-CoV-2”, 
 zasad stosowania pełnego reżimu sanitarnego w Domu Dziecka w związku z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Domu Dziecka, 
 zasad postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wywołanego wirusem SARS-CoV-2 

lub zachorowania na COVID-19 wśród pracowników lub wychowanków Domu Dziecka, 
 zasad postepowania w przypadku powrotu wychowanka z urlopowania/ przepustki w czasie trwania 

ograniczeń związanych z przebiegiem pandemii SARS-CoV-2. 
 
Istotnym zagadnieniem, z którym zmierzyli się Dyrektorzy i pracownicy poszczególnych placówek w 2021r. była 
pomoc i wsparcie wychowanków w realizacji obowiązku szkolnego w ramach nauczania zdalnego w roku 
szkolnym 2020-2021 oraz pomoc w odnalezieniu się w warunkach i realiach szkolnych we wrześniu 2021 r., po 
powrocie do nauki w warunkach stacjonarnych. Izolacja i ograniczenie relacji rówieśniczych przyczyniła się do 
ujawnienia wielu problemów u dzieci i młodzieży w zakresie ich funkcjonowania emocjonalnego. Koniecznością 
była wnikliwa obserwacja wszystkich wychowanków i otoczenie ich odpowiednim wsparciem  
w sytuacji dostrzeżenia sygnałów niepokojących. Placówki korzystały w tym zakresie ze wsparcia psychologów 
zatrudnionych w placówkach jak i specjalistów zatrudnionych w Poradniach świadczących pomoc dzieciom i 
młodzieży w sytuacji kryzysowej.  
 
W 2021 r. kontynuowano program współfinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, którego ideą było zapobieganie i ograniczenie negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19.  Wynikiem działań w 2021 r. było wsparcie w trzech obszarach:  

1) dzieciom i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  i rodzinnych formach 
pieczy zastępczej, na podstawie umowy użyczenia, przekazano sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym 
wyposażeniem. Dzięki uzyskanemu wsparciu wychowankowie mieli szansę i możliwość sprawnego, 
bezproblemowego udziału w zajęciach lekcyjnych prowadzonych w ramach nauczania zdalnego, 
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2) placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinny dom dziecka, w ramach niniejszego projektu otrzymały 
sprzęt audiowizualny do nauki dla wychowanków, 

3) dostosowano do potrzeb i wyposażono pomieszczenia przeznaczone na izolatorium dla wychowanków z 
podejrzeniem lub zakażonych COVID-19. W ramach pozyskanych środków zakupiono pralkę, kuchenki 
mikrofalowe, czajniki, łóżka, koce oraz artykuły dekoracyjne. 

 
W roku 2021r. Organizator Pieczy Zastępczej Powiatu Mińskiego w dalszym ciągu rozdysponowywał wśród 
rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych środki dezynfekcyjne, maseczki i rękawiczki 
ochronne jednorazowego użytku.  
 
Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych 
 
Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2012 – 2021 pochodzące z terenu 
powiatu mińskiego 

W
ys

zc
ze

g
ó

ln
ie

n
ie

 Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

Typu socjalizacyjnego 
Typu interwencyjnego 

/pogotowie opiekuńcze, 
interwencyjny ośrodek preadopcyjny  

Ogółem 

na terenie 
Powiatu Mińskiego 

na terenie 
innych powiatów 

na terenie 
Powiatu Mińskiego 

na terenie 
innych powiatów 

2017 rok 23 0 0 4 27 

2018 rok 5 2 0 1 8 

2019 rok 11 2 0 1 14 

2020 rok 8 1 0 0 9 

2021 rok 12 9 0 0 21 

 
W 2021 roku, na podstawie wydanych postanowień Sądu wszczęto postępowanie i wydano skierowanie o 
umieszczenie dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo -wychowawczych.    
 
Dzieci pochodzące z Powiatu Mińskiego umieszczone w poszczególnych placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych w powiecie i poza powiatem w roku 2021: 

Nazwa placówki 
Liczba umieszczonych dzieci, w tym: 

z domu rodzinnego z pieczy zastępczej 

Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim 4 0 

Dom Dziecka w Falbogach 5 0 

Dom Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy 2 1 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Ignaś” z siedzibą w Kaliskach 
 

3 0 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Helenka” z siedzibą w 
Kaliskach 

3 0 

Zespół Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 
Dom dla Dzieci Nr 3 w Starachowicach 

3 0 

 
Jedno dziecko zostało umieszczone w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na brak miejsc w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych typu terapeutycznego oraz Regionalnych Placówkach Opiekuńczo – 
Terapeutycznych na terenie kraju.  
 
 
 
 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

71 

 
 
 
Porozumienia 
Zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Powiat Miński jako właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, 
zawarł porozumienia zobowiązujące do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach na terenie innych 
powiatów.   
 
Dzieci z terenu Powiatu Mińskiego przebywające w 2021 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
na terenie innych powiatów: 

Wyszczególnienie 
Liczba dzieci przebywających 

w placówkach w 2021r. 
Liczba dzieci 

Stan na dzień 31.12.2021r. 

Powiat Węgrowski 6 6 

Powiat Wołomiński 3 3 

Powiat Lipski 2 2 

Powiat Radomski 3 3 

RAZEM 14 14 

 
W 2021 roku realizowano również porozumienia zobowiązujące inne powiaty do ponoszenia 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 2021 roku 

Stan na dzień 
31.12.2021 

Liczba dzieci  
w 2021 roku 

Stan na dzień 
31.12.2021 

Powiat Płocki 1 0   

Powiat Płoński 1 1   

Powiat Żyrardowski 2 0   

Powiat Garwoliński   1 0 

Powiat Nowosolski   1 1 

Powiat Puławski   1 1 

Powiat Pruszcz Gdański   2 2 

Razem 4 1 5 4 

 
Pomoc w usamodzielnieniu 
W 2021 roku udzielano wsparcia pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo                                
– wychowawcze w ramach procesu usamodzielnienia. Realizowano wypłatę świadczeń pieniężnych, w tym: 

 pomoc na kontynuowanie nauki, udzielona 15 wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i 
2 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych  

 pomoc na usamodzielnienie udzielona 2 wychowankom Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 
 pomoc na zagospodarowanie  udzielona 2 wychowankom Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  

Względem usamodzielnianych wychowanków, kontynuujących naukę, prowadzono pracę socjalną w formie 
wsparcia, mającego za zadanie integrację ze środowiskiem i przystosowaniem się do życia po opuszczeniu 
placówki, pomoc w realizacji zadań dnia codziennego, wskazywanie możliwych rozwiązań zaistniałych trudności 
celem ich zniwelowania, wsparcie i mobilizowanie do realizacji wytyczonych celów. Wsparciem tym objęto: 
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 15 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze 
 2 wychowanków opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze 

 
Największą przeszkodą w życiowym usamodzielnieniu i właściwej integracji ze środowiskiem osób 
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze jest brak możliwości uzyskania właściwych warunków 
mieszkaniowych. Często spotyka się sytuacje, gdy młody człowiek po opuszczeniu placówki powracał 
do środowiska rodziny biologicznej, często dysfunkcyjnego i niewłaściwego.  
 
W roku 2021 dwóch wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo – wychowawcze, otrzymało lokale 
mieszkalne z zasobów Miasta Mińsk Mazowiecki, dzięki czemu rozpoczęli samodzielne życie. Uzyskanie 
odpowiednich warunków mieszkaniowych dało szansę i możliwość budowania swojej przyszłości poza domem 
rodzinnym, który borykał  się z trudnościami jakie spowodowały, że wychowanek trafił do pieczy zastępczej 
i pozostawał w niej do uzyskania pełnoletności i podjęcia samodzielności w życiu. Zamieszkanie w 
samodzielnym mieszkaniu dało szanse na utrzymanie oddziaływań wychowawczych, socjalizacyjnych jakie 
prowadzone były w trakcie pobytu w placówce i ich kontynuacje przez wychowanka w życiu codziennym.  
Przyczyniło się do podniesienia poziomu poczucia własnej wartości i zmobilizowało do pracy nad sobą. 
 
Rodzinna Piecza zastępcza 
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody 
rodziców zastępczych. Rodzina zastępcza spokrewniona tworzona jest przez osobę lub małżonków, będących 
wstępnymi lub rodzeństwem dziecka; (dziadkowie lub rodzeństwo), rodzina niezawodowa może być tworzona 
przez osoby lub małżonków, niebędących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (krewni i powinowaci, 
niespokrewnieni),  kolejna forma to rodzina zawodowa – osoba lub małżonkowie, niebędący wstępnymi 
lub rodzeństwem dziecka; otrzymuje wynagrodzenie za sprawowanie opieki i wychowania. Koleją formą 
rodzinnej pieczy zastępczej są rodzinne domy dziecka. Rodziny zawodowe dzielą się na zawodowe pełniące 
funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne. 
 
Zawodowej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie 
kosztów utrzymania dziecka:  
 w kwocie 694,00 zł miesięcznie, a od 1 czerwca 2021 roku 746,00 zł w przypadku dziecka umieszczonego 

w rodzinie zastępczej spokrewnionej  
 w kwocie 1052,00 zł miesięcznie, a od 1 czerwca 2021 roku 1131,00 zł, a w przypadku dziecka 

umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu 
dziecka. 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzinie 
zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego 
dziecka.  
 
Ponadto zostało przyznane: 
 dofinansowanie do wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla 16 dzieci, 
 świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 

jednorazowo otrzymało 7 dzieci.  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim realizując zadania, jako organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej objęło w roku 2021 opieką 142 rodziny zastępcze.  
 
Liczba rodzin zastępczych Powiatu Mińskiego funkcjonujących w roku 2021: 

Rodziny zastępcze 
Liczba rodzin 
narastająco 

Rodziny 
powstałe  
w 2021 r. 

Rodziny, które zakończyły 
pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej w roku 2021 r. 

Stan na 
31.12.2021r. 

Spokrewnione 84 13 11 73 

Niezawodowe 55 13 7 48 

Zawodowa 2 0 0 2 

Rodzinny dom dziecka 1 0 0 1 

Razem: 142 26 18 124 
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Największa liczba spośród rodzin zastępczych Powiatu to rodziny zastępcze spokrewnione. W rodzinach 
zastępczych w roku 2021 przebywało 189 dzieci, a w rodzinach zastępczych spokrewnionych 106 dzieci, 
co stanowi 59,2 % ogółu umieszczonych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Osoby, które osiągają 
pełnoletność nadal mają możliwość pozostawania w rodzinie zastępczej, jeżeli kontynuują naukę. W większości 
pozostają pod opieką rodziny zastępczej dalej kształcąc się i zdobywając potrzebne umiejętności niezbędne 
do odnalezienia się w przyszłości na rynku pracy.  
 
Liczba dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Mińskiego w roku 2021: 

Rodziny zastępcze 
Liczba 
dzieci 

narastająco 

Dzieci 
umieszczone 
w rodzinnej 

pieczy zastępczej  
w 2021 r. 

Dzieci, które 
opuściły rodzinną 
pieczę zastępczą 

w 2021 r. 

Stan na 
31.12.2021r. 

Spokrewnione 106 17 13 93 

Niezawodowe 66 12 8 58 

Zawodowa 7 1 1 6 

Rodzinny dom dziecka 10 2 4 6 

Razem: 189 32 26 163 

 
Najwięcej dzieci jest umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych, które tworzą najbliżsi członkowie 
rodziny dziecka pozbawionego właściwej opieki ze strony rodziców biologicznych.  
 
Cyklicznie także w roku 2021 prowadzony był nabór kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 
aby promować rodzinną pieczę zastępczą oraz pozyskać kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych 
przeprowadziło kampanię p.n. „Podziel się domem”. W ramach kampanii: stworzyliśmy plakat p.n. „Podziel się 
domem” oraz broszury i ulotki informacyjne, które zostały rozesłane do wszystkich ośrodków pomocy 
społecznej, urzędów gmin i miast, szkół i innych jednostek organizacyjnych na terenie powiatu mińskiego. 
Plakat został upubliczniony poprzez umieszczenie jako artykuł w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych 
Starosta Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim i innych jednostek 
organizacyjnych. W roku 2021 rozpoczęło się szkolenie dla 22 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. W związku z dużą liczbą kandydatów, uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy i szkolenie odbywa 
się równolegle dla obydwu grup. Planowany termin zakończenia szkolenia maj 2022 rok. 
 
W 2021 r. kontynuowany był, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego, program „Specjalistyczne wsparcie spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych 
rodzin zastępczych z terenu Powiatu Mińskiego”, który jest dofinansowywany przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego. Celem programu w 2021 było wsparcie rodzin zastępczych, poprzez indywidualne konsultacje 
psychologiczne oraz grupę wsparcia, a także integrację. W roku 2021 rodziny zastępcze wyjechały 
do Jastrzębiej Góry.  Program kontynuowany będzie w roku 2022. 
 
Proces usamodzielniania się pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. 
 
Liczba przyznanych dofinansowań na usamodzielnienie w roku 2021 roku: 

Rodzaj dofinansowania Liczba przyznanych świadczeń 

Kontynuowanie nauki 124 

Usamodzielnienie 4 

Zagospodarowanie 5 
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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 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim zatrudniało siedmiu 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 2021 zostało objętych 142 rodziny zastępczych, 
sprawujące opiekę nad 189 dziećmi, wśród których były rodziny zastępcze niezawodowe, spokrewnione, 
zawodowe oraz rodzinny dom dziecka. 
 
Liczba rodzin objętych opieką i wsparciem koordynatora w latach 2019-2021: 

Rodzaj pieczy zastępczej: 
Rok 

2019 2020 2021 

Rodziny spokrewnione 86 80 84 

Rodziny niezawodowe 55 52 55 

Rodziny zawodowe 3 2 2 

Rodzinne domy dziecka 1 1 1 

Razem 145 135 142 

 
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, 

 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. 
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Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej dbają o nawiązanie i utrzymanie jak najlepszej współpracy z innymi 
służbami. Dobra współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, 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 2021 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przygotowali i przeprowadzili posiedzenia zespołów 
ds. oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W związku z panującą sytuacją pandemiczną 
zespoły odbywały się on-line za pomocą platformy zoom. 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.  
 
Inne informacje o pracy organizatora pieczy zastępczej w 2021 r.  
1. Ze względu na pandemię nie można było kontynuować rozpoczętego szkolenia dla kandydatów na rodziny 

zastępcze PRIDE. Szkolenie zostanie zrealizowane w 2022 roku. 
2. W zakresie pieczy zastępczej pozyskaliśmy środki finansowe i realizowaliśmy Resortowy Program 

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej – „Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej”. 

3. Realizacja wprowadzonego Uchwałą Nr XVII/211/20 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Mińskim na lata 2021-2023. 

 
Realizacja potrzeb z zakresu pomocy społecznej w 2021 r.  
1. Pozyskano środki na realizację trzyletniego projektu „Postaw na siebie” 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. 

2. Zrealizowano kolejną edycję „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie”. Program był sfinansowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 

3. Zrealizowano kolejną edycję „Programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie”. Program był sfinansowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.  

4. Nie udało się zwiększyć liczby pomieszczeń przypadających Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.  

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonywało również uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego:  

 Nr 552/21 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim,  Nr 568/21 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zatrudnienia 
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim – na czas określony 
na stanowisku dyrektora PCPR w Mińsku Mazowieckim został zatrudniony Pan Janusz Zdzieborski. Zarząd 
podjął również uchwały zawierających stosowne upoważnienia dla dyrektora, szczegółowa informacja 
o zakresach udzielonych upoważnień znajduje się w rozdziale „2. Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Mińskiego za 2021 rok” niniejszego raportu, 

 w dniu 12 kwietnia 2021 r. uchwałą Nr 588/21 Zarząd Powiatu ogłosił nabór na stanowisko dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, w wyniku naboru z dniem 1 lipca 2021 r. 
stanowisko dyrektora objęła Pani Renata Małecka. Informacja o zakresie upoważnień udzielonych przez 
Zarząd Powiatu nowo wybranej dyrektor znajduje się  w rozdziale „2. Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Powiatu Mińskiego za 2021 rok” niniejszego raportu, 

 realizowane były uchwały o charakterze organizacyjnym: Zarząd Powiatu Mińskiego w dniu 29 marca 
zatwierdził Roczny Plan Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim,  
w dniu 10 maja 2021 r. przyjął Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mińsku Mazowieckim, w dniu 24 maja 2021 r. zatwierdził Plan Pracy Środowiskowego Domu 
Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Mrozach na 2021 r., w dniu 19 lipca 2021 r. Plan 
Pracy  Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej 
w Mińsku Mazowieckim na 2021 r. W dniu 29 grudnia 2021 r. uchwałą nr 765/21 zmieniono 
Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni, 
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 realizując zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, uchwałą Nr 558/21 z dnia 
22 lutego 2021 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą nr 559/21 z dnia 22 lutego 2021 r. 
ogłoszono nabór członków do komisji konkursowych w ww. konkursie. Komisja konkursowa została 
powołana uchwałą Nr 578/21 z dnia 15 marca 2021 r. Konkurs rozstrzygnięto w dniu 12 kwietnia 2021 r. 
(uchwała nr 594/21 Zarządu Powiatu Mińskiego). Szczegółowa informacja o realizacji zadań w tym 
zakresie znajduje się w rozdziale 8.9 niniejszego raportu, 

 realizując zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, uchwałą nr 617/21 z dnia 
24 maja 2021 r.  ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie usługi 
opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 poprzez zapewnienie 
członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem 
równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa”, nabór do komisji konkursowej 
został ogłoszony uchwałą nr 618/21 z dnia 24 maja 2021 r., Zarząd powołał komisję uchwałą Nr 644/21 
z dnia 28 czerwca 2021 r. Konkurs został rozstrzygnięty 5 lipca 2021 r.  Szczegółowa informacja 
o realizacji zadań w tym zakresie znajduje się w rozdziale 8.9 niniejszego raportu, 

 w dniu 28 czerwca 2021 r. uchwałą nr 645/21 Zarządu Powiatu Mińskiego ogłoszony został konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – prowadzenia placówki wspierającej 
i udzielającej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie pn. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej dla mieszkańców powiatu mińskiego”. Nabór kandydatów do komisji konkursowej został 
ogłoszony 28 czerwca 2021 r. uchwałą nr 646/21 Zarządu Powiatu Mińskiego. Komisję powołano 
2 sierpnia 2021 r. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 16 sierpnia 2021 r. Szczegółowa informacja 
o realizacji zadań w tym zakresie znajduje się w rozdziale 8.9 niniejszego raportu, 

W ramach realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej 
współpracowało z organizacjami pozarządowymi, takimi jak:  
 CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku 

Mazowieckim, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim, Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla przewlekle psychicznie chorych w Mińsku Mazowieckim, Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 
ze sprzężoną niepełnosprawnością lub autyzmem w Mrozach),  

 Zgromadzeniem Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa (Dom Dziecka w Siennicy dla 14 dziewcząt), 
 Fundacja LEKO (Warsztaty Terapii Zajęciowej w Okuniewie), 
a także z samorządami w zakresie wspólnego finansowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
oraz częściowej refundacji kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. 
 
Szczegółowe informacje o realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej strategii i programach 
znajdują się w rozdziale 8.raportu. 
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Poziom i struktura bezrobocia na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy 

 
Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2 273 bezrobotnych (w tym 
1 204 kobiety) oraz 43 osoby ze statusem poszukujących pracy (w tym 16 kobiet). Stopa bezrobocia 
rejestrowanego w powiecie mińskim na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 4,5% (w kraju było to 5,4%, 
a w województwie mazowieckim 4,6%). W grudniu 2020 roku stopa bezrobocia na terenie powiatu była o 
2 punkty proc. wyższa i wynosiła 6,5%. 
 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2020 i 2021 r. 

 
 
Stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie powiatu mińskiego w 2020 i 2021 r. 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie mazowieckim i powiecie mińskim w 2020 i 2021 roku 
(Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych). 

Miesiąc 
Polska Woj. mazowieckie Powiat miński 

2020 rok 2021 rok 2020 rok 2021 rok 2020 rok 2021 rok 
Styczeń 5,5% 6,5% 4,6% 5,3% 5,0% 6,7% 
Luty 5,5% 6,5% 4,6% 5,4% 5,1% 6,9% 
Marzec 5,4% 6,4% 4,5% 5,3% 5,0% 6,6% 
Kwiecień 5,8% 6,3% 4,7% 5.2% 5,3% 6,5% 
Maj 6,0% 6,1% 4,9% 5,1% 5,7% 6,3% 
Czerwiec 6,1% 5,9% 5,0% 5,0% 5,9% 6,0% 
Lipiec 6,1% 5,8% 5,1% 4,9% 6,1% 5,5% 
Sierpień 6,1% 5,8% 5,1% 4,9% 6,1% 5,2% 
Wrzesień 6,1% 5,6% 5,1% 4,8% 6,2% 4,9% 
Październik 6,1% 5,5% 5,1% 4,7% 6,2% 4,7% 
Listopad 6,1% 5,4% 5,1% 4,6% 6,5% 4,6% 
Grudzień 6,2% 5,4% 5,2% 4,6% 6,5% 4,5% 

 
Bezrobotni według gmin na koniec 2020 i 2021 roku. 

Gmina 

Liczba bezrobotnych 
grudzień 
2020 r. 

grudzień 
2021 r. 

z ogółem na koniec grudnia 2021 r. 

razem razem kobiety 
do 30 
roku 
życia 

powyżej 
50 roku 
życia 

długotrwale 
bezrobotni 

z prawem 
do zasiłku 

Mińsk Mazowiecki 
(miejska) 

985 622 344 120 210 378 84 

Cegłów 133 118 53 23 38 68 8 
Dębe Wielkie 227 167 94 37 50 98 19 
Dobre 109 91 54 28 27 56 13 
Halinów 335 244 134 54 94 132 33 
Jakubów 125 70 40 17 24 52 4 
Kałuszyn 144 103 48 31 31 66 8 
Latowicz 106 66 36 21 21 42 5 
Mińsk Mazowiecka 
(wiejska) 

356 250 123 51 92 137 37 

Mrozy 178 138 82 32 44 78 26 
Siennica 144 96 39 20 28 57 12 
Stanisławów 143 110 55 29 31 58 21 
Sulejówek 324 198 102 32 68 132 22 

Ogółem 3309 2273 1204 495 758 1354 292 
  
Zmiany poziomu bezrobocia 
W 2021 roku w PUP zarejestrowało się ogółem 2 728 osób bezrobotnych i 119 osób poszukujących pracy, 
a w tym samym okresie z ewidencji wyłączono 3 764 osoby bezrobotne i 128 osób poszukujących pracy. 
Dla porównania w 2020 roku napływ bezrobotnych i poszukujących pracy wyniósł 3 604 osoby, a z ewidencji 
wyłączone zostały 2 673 osoby.   
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Płynność bezrobocia w 2021 roku. 

 
 
Do najczęściej występujących powodów, które w 2021 roku decydowały o wyłączeniu osób  
z ewidencji bezrobotnych można zaliczyć: 

 podjęcie pracy – 1 960 osób, co stanowiło 52,1% rocznego odpływu z bezrobocia; 
 niepotwierdzenie gotowości do pracy – 866 osób – 23,0% odpływu; 
 inne przyczyny – 322 osoby – 8,6% odpływu; 
 odmowę bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 

– 190 osób – 5,0% odpływu; 
 rozpoczęcie stażu – 165 osób – 4,4% odpływu; 
 osiągnięcie wieku emerytalnego – 99 osób – 2,6% odpływu; 
 dobrowolną rezygnację ze statusu bezrobotnego – 92 osoby – 2,4% odpływu; 
 rozpoczęcie szkolenia – 29 osób – 1,0% odpływu; 
 rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 32 osoby – 0,9% odpływu. 

 
Podjęcia pracy przez bezrobotnych w 2020 i 2021 r. 
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Porównanie napływu bezrobotnych w poszczególnych grupach bezrobotnych w 2020 i 2021 roku. 

Wyszczególnienie 
Napływ bezrobotnych Wzrost (+) / 

spadek (-) 2020 rok 2021 rok 
Ogółem 
w tym: 

3480 2728 -752 

Kobiety 1712 1428 -284 
Rejestrujący się po raz pierwszy 1127 887 -240 
Rejestrujący się po raz kolejny 2353 1841 -512 
Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 221 134 -87 
Osoby do 30 roku życia 1346 1090 -256 
Długotrwale bezrobotni 955 1071 +116 
Osoby w wieku powyżej 50 roku życia 643 529 -114 
Osoby bez kwalifikacji zawodowych 1075 853 -222 
Osoby bez doświadczenia zawodowego 557 478 -79 
Osoby niepełnosprawne 138 153 +15 
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 
(absolwenci) 

332 292 -40 

 
Porównanie przyczyn odpływu z bezrobocia w latach 2020 - 2021. 

Wyszczególnienie 
Odpływ bezrobotnych Wzrost (+) / 

spadek (-) 2020 rok 2021 rok 
Ogółem 
w tym: 

2581 3764 +1183 

Kobiety 1328 1877 +549 
Podjęcie pracy 1796 1960 +164 
Rozpoczęcie szkolenia 29 29 bez zmian 
Rozpoczęcie stażu 120 165 +45 
Rozpoczęcie prac społecznie użytecznych 30 32 +2 
Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 
odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy 

44 190 +146 

Niepotwierdzenie gotowości do pracy 196 866 +670 
Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 56 92 +36 
Osiągnięcia wieku emerytalnego 83 99 +16 
Pozostałe przyczyny 227 322 +95 
 
Struktura wybranych grup osób bezrobotnych 
Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2021 roku to osoby poprzednio pracujące 
(91,20%). Większość zarejestrowanych osób nie posiadała prawa do zasiłku (87,15%). Ponad połowa 
zarejestrowanych (56,40%) to bezrobotni zamieszkujący na wsi. 
 
Struktura wybranych grup bezrobotnych na koniec 2020 i 2021 r. 

Wyszczególnienie 

2020 rok 2021 rok Wzrost / spadek 
procentowy w 
porównaniu do 

2020 r. 
Ogółem 

Udział % 
3309=100% 

Ogółem 
Udział % 

2273=100% 

Kobiety 1653 50,0% 1204 53,0% -27,2% 
Mężczyźni 1656 50,0% 1069 47,0% -35,4% 
Poprzednio pracujące 2982 90,1% 2073 91,2% -30,5% 
Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 178 5,4% 119 5,2% -33,1% 
Dotychczas niepracujące 327 9,9% 200 8,8% -38,8% 
Z prawem do zasiłku 498 15,0% 292 12,8% -41,4% 
Zamieszkali na wsi 1783 53,9% 1282 56,4% -28,1% 
Cudzoziemcy 11 0,3% 9 0,4% -18,2% 
Osoby w okresie do 12 miesięcy od 
dnia ukończenia nauki 

127 3,8% 75 3,3% -40,9% 

Osoby do 30 roku życia 859 26,0% 495 21,8% -42,4% 
Osoby do 25 roku życia 421 12,7% 236 10,4% -43,9% 
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Długotrwale bezrobotni 1572 47,5% 1354 59,6% -13,9% 
Osoby powyżej 50 roku życia 903 27,3% 758 33,3% -16,1% 
Bez kwalifikacji zawodowych 1144 34,6% 715 31,5% -37,5% 
Bez doświadczenia zawodowego 514 15,5% 340 15,0% -33,9% 
Niepełnosprawni 192 5,8% 226 9,9% +17,7% 

 
Bezrobotne kobiety 
Na koniec 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane były 1 204 bezrobotne kobiety. Wśród 
bezrobotnych kobiet największy odsetek (29,5%) stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. 
W strukturze wieku największy odsetek stanowiły kobiety, których wiek zawierał się w przedziale od 35 do 44 
lat (28,9%). Pod względem posiadanego stażu pracy największy odsetek stanowiły panie posiadające staż 
mieszczący się w przedziale od 1 roku do 5 lat (23,3%).  

 
Bezrobotni mężczyźni 
Na koniec 2021 roku bezrobotni mężczyźni w liczbie 1 069 stanowili 47,0% ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych. Dla porównania w grudniu 2020 roku odsetek mężczyzn wśród bezrobotnych wynosił 50,0%.  
Mężczyźni przeważali między innymi w następujących grupach bezrobotnych: 
 powyżej 50 roku życia – 67,5%, 
 niepełnosprawni – 61,9%, 
 bez wykształcenia średniego – 60,3%. 
 
Bezrobotni zamieszkali na wsi 
Na koniec 2021 r. bezrobotni zamieszkujący na wsi (1282 osoby w tym 673 kobiety) stanowili 56,4% ogółu 
bezrobotnych. W porównaniu do 2020 roku liczba bezrobotnych ze wsi spadła o 501 osób. Prawo do zasiłku 
posiadało w tej grupie 157 osób (12,2%). Wśród bezrobotnych ze wsi najwięcej było osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym / branżowym (374 – 29,2%) oraz policealnym i średnim zawodowym/branżowym 
(291 – 22,7%). Pod względem wieku przeważały osoby między 35 a 44 rokiem życia (294 – 22,9%) oraz w 
przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (284 – 22,2%). Duży odsetek bezrobotnych ze wsi (30,2%) stanowiły 
osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. 

 
Bezrobotni z prawem do zasiłku 
Na koniec 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 292 osoby z prawem do zasiłku (w tym 
162 kobiety). W odniesieniu do grudnia 2020 r., w opisywanym roku liczba bezrobotnych uprawnionych do pobierania 
zasiłku spadła o 206 osób. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 12,8% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w 
PUP na koniec 2021 roku. 
 
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
Według stanu na 31 grudnia 2021 r. osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy (119 osób w tym 
70 kobiet) stanowiły 5,2% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługiwało w tej 
grupie 46 osobom (38,7%). 
 
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 715 (w tym 415 kobiet) stanowiły na koniec 2021 roku 31,5% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 
 
Bezrobotni cudzoziemcy 
Na koniec 2021 roku w Powiatowym Urzędzie pracy zarejestrowanych było 9 cudzoziemców, w tym 6 kobiet. 
Cudzoziemcy stanowili 0,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do 2020 roku liczba bezrobotnych 
cudzoziemców spadła o 2 osoby. Wśród obcokrajowców najwięcej było osób narodowości ukraińskiej (2). 

 
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Osobami w szczególnej sytuacji na rynku pracy na dzień 31.12.2021 r. byli: 
 bezrobotni do 30 roku życia; 
 bezrobotni długotrwale; 
 bezrobotni powyżej 50 roku życia; 
 bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej; 
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 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 2021 roku struktura bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy przedstawiała się 
następująco: 
 długotrwale bezrobotni – 1 354 osoby (59,6% ogółu bezrobotnych), 
 powyżej 50 roku życia – 758 osób (33,3% ogółu), 
 do 30 roku życia – 495 osób (21,8% ogółu), 
 posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia – 495 osób (21,8% ogółu), 
 niepełnosprawni – 226 osób (9,9% ogółu), 
 korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 11 osób (0,5% ogółu), 
 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 1 osoba (0,04% ogółu). 

 
Długotrwale bezrobotni 
Na koniec grudnia 2021 r. liczba osób długotrwale bezrobotnych wynosiła 1354 tj. długotrwale bezrobotni 
stanowili 59,6% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. W porównaniu do stanu z grudnia 2020 roku, 
liczba długotrwale bezrobotnych spadła o 218 osób.   

 
Bezrobotni do 30 roku życia 
Udział młodych osób do 30 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił na koniec 2021 roku 21,8% (495 
osób) i w porównaniu z rokiem 2020 zmniejszył się o 4 pkt proc. W grupie tej najwięcej było osób  
z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (133 – 26,9%) oraz policealnym i średnim zawodowym/branżowym 
(133 – 26,9%). Pod względem doświadczenia zawodowego największy odsetek stanowili bezrobotni, których staż 
pracy nie przekraczał jednego roku (38,2%). 

 
Bezrobotni powyżej 50 roku życia 
Na koniec grudnia 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 758 bezrobotnych (w tym 246 
kobiet) w wieku powyżej 50 lat. W grupie tej występuje wyraźna przewaga mężczyzn (67,54%). Pod względem 
wykształcenia, największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem poniżej średniego (65,3%). Analizując 
doświadczenie zawodowe bezrobotnych powyżej 50 roku życia, największy odsetek stanowiły osoby ze stażem 
od 20 do 30 lat (27,7%). 

 
Bezrobotni z niepełnosprawnościami 
Na koniec 2021 roku bezrobotne osoby niepełnosprawne (226 osób, w tym 86 kobiet) stanowiły 9,9% ogółu 
zarejestrowanych. Pod względem stopnia niepełnosprawności zdecydowanie przeważały osoby ze stopniem 
lekkim (164 osoby, 72,6% niepełnosprawnych). Stopień umiarkowany posiadały 58 osoby (25,6%), a znaczny 
tylko 4 osoby (1,8%). 

 
Bezrobotni według wieku 
Na koniec 2021 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób, których wiek zawierał się w 
przedziale od 35 do 44 lat (549 osób – 24,1% ogółu zarejestrowanych). Drugą pod względem liczebności grupą 
bezrobotnych były osoby w wieku od 25 do 34 lat (489 osób – 21,5% ogółu). Najmniejszy odsetek stanowiły 
osoby w wieku od 18 do 24 lat (10,4%).   
 
Bezrobotni według wykształcenia 
Struktura bezrobotnych według wykształcenia na koniec 2021 roku wyglądała następująco: wyższe 
wykształcenie posiadało 377 osób (16,6% ogółu bezrobotnych), wykształcenie policealne i średnie 
zawodowe/branżowe – 564 osoby (24,8%), średnie ogólnokształcące – 317 osób (13,9%), zasadnicze 
zawodowe/branżowe – 566 osób (24,9%), gimnazjalne/podstawowe i poniżej – 449 osób (19,8%). 
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Bezrobotni według stażu pracy 
Na koniec grudnia 2021 roku wśród zarejestrowanych bezrobotnych najwięcej było osób, których staż pracy 
mieścił się w przedziale od 1 roku do 5 lat (486 osób - 21,4%). Drugą pod względem liczebności grupę stanowili 
bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (423 osoby - 18,6%). Osoby bez udokumentowanego stażu pracy 
stanowiły 8,8% (200 osób) ogółu zarejestrowanych. 
 
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
Na koniec 2021 roku największy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 
24 miesięcy (694 osoby - 30,5%). Drugą pod względem liczebności grupą bezrobotnych były osoby pozostające 
bez pracy od 12 do 24 miesięcy (513 osób - 22,6%). Najmniejszy odsetek stanowili bezrobotni, którzy 
pozostawali bez pracy krócej niż miesiąc (6,7%). 

 
Bezrobotni według zawodów i specjalności 
Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec 2021 roku zostali sklasyfikowani ze względu 
na posiadany zawód, do którego wykonywania mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem 
szkolnym lub innym dokumentem bądź też posiadają odpowiedni staż pracy w danym zawodzie. Osoby 
posiadające zawód stanowiły 91,5% ogółu bezrobotnych. W poniższej tabeli przedstawiono 30 najliczniej 
reprezentowanych zawodów wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec 2021 roku. 
 
Najliczniej reprezentowane zawody wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec 2020 i 2021 r. 

Lp. 
Kod 

zawodu 
Nazwa zawodu 

Liczba bezrobotnych Wzrost (+) / 
Spadek (-) w 
porównaniu 
do 2020 r. 

2020 rok 2021 rok 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

1. 522301 Sprzedawca 249 228 187 175 -62 

2. 411090 
Pozostali pracownicy obsługi 
biurowej 

79 66 63 58 -16 

3. 512001 Kucharz 83 52 51 32 -32 
4. 722204 Ślusarz 55 0 47 0 -8 
5. 932101 Pakowacz ręczny 61 50 47 43 -14 

6. 931301 
Pomocniczy robotnik 
budowlany 

85 0 44 0 -41 

7. 911207 Sprzątaczka biurowa 43 42 36 36 -7 
8. 514101 Fryzjer 50 50 31 31 -19 
9. 515303 Robotnik gospodarczy 47 9 28 8 -19 
10. 711202 Murarz 38 0 26 0 -12 
11. 331403 Technik ekonomista 36 26 24 19 -12 
12. 513101 Kelner 29 21 24 19 -5 

13. 242217 
Specjalista administracji 
publicznej 

34 28 22 15 -12 

14. 432103 Magazynier 41 3 22 4 -19 
15. 331301 Księgowy 24 23 21 18 -3 

16. 723103 
Mechanik pojazdów 
samochodowych 

44 0 21 0 -23 

17. 752205 Stolarz 25 0 21 0 -4 
18. 941201 Pomoc kuchenna 30 26 21 17 -9 
19. 332203 Przedstawiciel handlowy 22 9 20 7 -2 
20. 524902 Doradca klienta 35 25 20 16 -15 

21. 833203 
Kierowca samochodu 
ciężarowego 

31 0 20 0 -11 

22. 814206 
Operator urządzeń do 
formowania wyrobów z 
tworzyw sztucznych 

24 9 19 8 -5 

23. 311504 Technik mechanik 30 0 18 0 -12 
24. 541307 Pracownik ochrony fizycznej 18 0 18 0 bez zmian 

25. 242190 
Pozostali specjaliści do spraw 
zarządzania i organizacji 

15 7 16 8 +1 
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26. 263102 Ekonomista 22 17 16 13 -6 
27. 753105 Krawiec 19 18 16 16 -3 
28. 523002 Kasjer handlowy 20 19 15 15 -5 

29. 541390 
Pozostali pracownicy ochrony 
osób i mienia 

19 3 15 1 -4 

30. 723105 
Mechanik samochodów 
osobowych 

19 0 13 0 -6 

31. 000000 Bez zawodu 314 166 184 108 -130 
 
Pracujący i wynagrodzenia 
 
Na koniec 2020 roku (najnowsze dostępne dane w GUS) w powiecie mińskim liczba pracujących wyniosła 
33 267 osób. W porównaniu do 2019 roku oznacza to wzrost o 217 osób. W gronie pracujących 50,1% stanowią 
kobiety. Najwięcej pracujących odnotowano w przemyśle i budownictwie (27,7%), a najmniej w działalności 
finansowej i ubezpieczeniowej oraz obsłudze rynku nieruchomości (1,6%). Drugi pod względem wielkości 
odsetek pracujących (25,7%) odnotowano w pozostałych usługach. 
 

Pracujący w powiecie mińskim według grup sekcji PKD w końcu 2020 roku. 

 
 
Według danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie mińskim (bez podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) wyniosło w 2020 roku 4717,21 zł (85,4% średniej krajowej). W 
porównaniu do 2019 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 343,44 zł. 
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w latach 2016 - 2020 (Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych). 

Kraj / Województwo/ Powiat 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 
Polska 4290,52 zł 4527,89 zł 4834,76 zł 5181,63 zł 5523,32 zł 
Woj. mazowieckie 5240,86 zł 5523,65 zł 5888,90 zł 6248,47 zł 6581,81 zł 
m. st. Warszawa 5739,61 zł 6059,04 zł 6432,78 zł 6802,60 zł 7147,46 zł 

miński 3600,49 zł 3858,75 zł 4084,49 zł 4373,77 zł 4717,21 zł 

otwocki 3952,57 zł 4159,58 zł 4503,30 zł 4983,60 zł 5281,35 zł 
wołomiński 3851,80 zł 4077,96 zł 4472,81 zł 4790,56 zł 4997,04 zł 
garwoliński 3766,65 zł 3893,41 zł 4150,96 zł 4373,13 zł 4708,21 zł 
węgrowski 3396,09 zł 3570,38 zł 3978,57 zł 4188,07 zł 4589,75 zł 
siedlecki 3353,98 zł 3522,32 zł 3709,87 zł 4073,76 zł 4503,92 zł 
 
Usługi rynku pracy 
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi usługami rynku pracy są: 
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia.  Do Powiatowego Urzędu Pracy w 2021 roku zgłoszono 
3 090 ofert zatrudnienia tj. o 22,7% więcej niż w 2020 roku. Miejsca subsydiowane stanowiły 16,5% wszystkich 
zgłoszonych w opisywanym roku ofert. Najwięcej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w kwietniu (413), 
a najmniej w styczniu (168). 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo;

8114

przemysł i 
budownictwo

9201

handel; naprawa 
pojazdów 
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magazynowa; 
zakwaterowanie i 

gastronomia; informacja i 
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8561

Odsetek pracujących według grup sekcji PKD
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Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w 2020 i 2021 r. 

 
 
W 2021 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło z sektorów: działalności w zakresie usług administrowania 
i  działalności wspierającej (647), przetwórstwa przemysłowego (640), działalności związanej z 
zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (485), handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów 
samochodowych włączając motocykle (437). W 2021 r. pracodawcy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu 
Pracy poszukiwali najczęściej: 
 pozostałych pracowników wykonujących prace proste gdzie indziej niesklasyfikowanych (266 zgłoszone 

wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej), 
 pomocy kuchennych (217), 
 pakowaczy ręcznych (180), 
 pozostałych pracowników obsługi biurowej (98), 
 robotników magazynowych (96), 
 magazynierów (93), 
 pozostałych pracowników zajmujących się sprzątaniem gdzie indziej niesklasyfikowanych (84), 
 kasjerów handlowych (78), 
 pozostałych kucharzy (76), 
 robotników gospodarczych (58). 
 
W 2021 roku więcej ofert pracy w porównaniu z 2020 rokiem wpłynęło między innymi dla pomocy kuchennych, 
pakowaczy ręcznych, robotników magazynowych, pozostałych pracowników obsługi biurowej i kasjerów 
handlowych. Mniej ofert w odniesieniu do 2020 r. wpłynęło m.in. dla brukarzy, ogrodników, elektromonterów 
maszyn elektrycznych, monterów wyrobów z tworzyw sztucznych i sprzątaczek biurowych. 
 
Ranking ilościowy ofert pracy zgłoszonych do PUP według zawodów w 2020 i 2021 r. 

Lp. 
Kod 

zawodu 
Nazwa zawodu 

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc 
pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Wzrost / Spadek 

w porównaniu 
do 2020 r. 

2020 rok 2021 rok 

Ogółem Ogółem 
w tym miejsca 
subsydiowane 

1. 962990 
Pozostali pracownicy 
wykonujący prace proste gdzie 
indziej niesklasyfikowani 

272 266 0 -6 

2. 941201 Pomoc kuchenna 121 217 12 +96 
3. 932101 Pakowacz ręczny 128 180 11 +52 

4. 411090 
Pozostali pracownicy obsługi 
biurowej 

61 98 78 +37 

5. 933304 Robotnik magazynowy 20 96 0 +76 
6. 432103 Magazynier 79 93 11 +14 
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7. 912990 
Pozostali pracownicy zajmujący 
się sprzątaniem gdzie indziej 
niesklasyfikowani 

20 84 3 +64 

8. 523002 Kasjer handlowy 14 78 0 +64 
9. 512090 Pozostali kucharze 38 76 0 +38 
10. 515303 Robotnik gospodarczy 50 58 48 +8 

11. 814290 
Pozostali operatorzy maszyn do 
produkcji wyrobów z tworzyw 
sztucznych 

40 54 1 +14 

12. 512001 Kucharz 38 53 11 +15 
13. 522301 Sprzedawca 59 52 25 -7 

14. 832290 
Pozostali kierowcy 
samochodów osobowych i 
dostawczych 

13 45 0 +32 

15. 751104 Rozbieracz - wykrawacz 42 44 0 +2 

16. 832202 
Kierowca samochodu 
dostawczego 

57 44 2 -13 

17. 815301 Szwaczka maszynowa 37 39 3 +2 

18. 931301 
Pomocniczy robotnik 
budowlany 

35 38 6 +3 

19. 932913 Sortowacz 36 38 0 +2 
20. 411004 Technik prac biurowych 26 36 32 +10 
21. 513101 Kelner 28 31 1 +3 

22. 814304 
Operator maszyn do produkcji 
papierowych artykułów 
toaletowych i sanitarnych 

0 30 0 +30 

23. 911203 Pokojowa 27 30 0 +3 

24. 921403 
Pomocniczy robotnik w 
gospodarstwie sadowniczym 

20 30 0 +10 

25. 515190 
Pozostali pracownicy obsługi 
technicznej biur, hoteli i innych 
obiektów 

18 28 0 +10 

26. 833203 
Kierowca samochodu 
ciężarowego 

10 27 3 +17 

27. 911207 Sprzątaczka biurowa 31 26 1 -5 

28. 713207 
Malarz-lakiernik konstrukcji i 
wyrobów metalowych 

10 24 0 +14 

29. 722314 Tokarz w metalu 7 24 1 +17 

30. 741210 
Elektromonter maszyn 
elektrycznych 

48 24 0 -24 

 
W opisywanym roku do Powiatowego Urzędu Pracy w ramach sieci EURES wpłynęło 171 zagranicznych ofert 
pracy na łączną liczbę 941 wakatów. Najwięcej ofert dotyczyło pracy w Norwegii (291), w Niemczech (181) oraz 
w Holandii (154). Pracodawcy krajowi zainteresowani rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy 
ze wskazanych przez tych pracodawców państw UE/EOG zgłosili w 2021 roku 5 ofert pracy.  
 
W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 3 145 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcom. Dla porównania w 2020 roku w PUP zarejestrowano 2967 oświadczeń. Podobnie, jak przed 
rokiem zdecydowana większość oświadczeń (89,1%) dotyczyła zatrudnienia obywateli Ukrainy. Ponadto, w 2021 
r. złożono 226 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, z których 2 wnioski dotyczyły 
obywateli Białorusi, 5 dotyczyło obywateli Rosji, a 219 wniosków dotyczyło obywateli Ukrainy. Dla porównania, 
w 2020 r. wpłynęło 184 wnioski, w tym 5 wniosków dotyczyło obywateli Białorusi, a 179 wniosków dotyczyło 
obywateli Ukrainy. 
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Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, które wpłynęły w 2021 roku. 

 I  II  III  IV V VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII 

OGÓŁEM Ogółem 432 438 301 222 214 218 241 238 255 209 164 213 
w tym: mężczyzn 262 311 194 173 140 156 155 148 178 118 103 122 

 kobiet 170 127 107 49 74 62 86 90 77 91 61 91 
Ukraina Ogółem 412 408 279 190 188 195 208 217 212 163 146 185 

w tym: mężczyzn 246 287 176 143 115 137 132 130 140 80 88 97 
 kobiet 166 121 103 47 73 58 76 87 72 83 58 88 
Rosja Ogółem 0 10 1 2 0 1 5 4 3 3 0 0 

w tym: mężczyzn 0 7 1 1 0 1 3 3 2 3 0 0 
 kobiet 0 3 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 
Mołdowa Ogółem 8 8 2 10 4 7 0 2 7 8 7 3 

w tym: mężczyzn 8 8 2 10 4 6 0 1 6 4 7 3 
 kobiet 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0 0 
Gruzja Ogółem 4 2 1 5 7 5 3 2 3 6 0 5 

w tym: mężczyzn 1 1 1 5 7 4 2 1 3 5 0 5 
 kobiet 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
Białoruś Ogółem 8 10 17 15 14 10 23 13 29 29 11 20 

w tym: mężczyzn 7 8 14 14 14 8 16 13 26 26 8 17 
 kobiet 1 2 3 1 0 2 7 0 3 3 3 3 
Armenia Ogółem 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 

w tym: mężczyzn 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
 kobiet 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
Poradnictwo zawodowe 
Poradnictwo zawodowe polega m.in. na udzielaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze 
odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Pomoc ta oferowana jest klientowi w taki sposób, aby mógł on 
rozpoznać istniejące trudności, podjąć skuteczne decyzje i wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub zadań rozwojowych. 
W 2021 r. z pomocy doradcy zawodowego w formie porad indywidualnych skorzystało 229 osób bezrobotnych, 1 
osoba poszukująca pracy oraz 26 innych osób. 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.  Po skorzystaniu z porad indywidualnych pracę podjęło 121 osób.  
 
Organizacja szkoleń 
Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. 
Mają zwiększyć szansę uczestnika na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej. W 2021 roku szkolenia organizowane były w szczególności w przypadku:  

 braku kwalifikacji zawodowych, 
 konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, 
 utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie, 
 braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

W pierwszej kolejności na szkolenia kierowani byli: 
1) bezrobotni spełniający jeden z poniższych warunków: 
 w wieku do 30 roku życia, 
 w wieku powyżej 50 roku życia, 
 niepełnosprawni, 
 długotrwale bezrobotni, 
2) poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych, 
3) dłużnicy alimentacyjni, 
4) bezrobotni posiadający oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia po ukończonym szkoleniu. 
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W 2021 roku szkolenie rozpoczęło 38 osób bezrobotnych oraz 1 osoba niepełnosprawna poszukująca pracy 
niepozostająca w zatrudnieniu (w ramach środków PFRON). Analizując strukturę wiekową uczestników szkoleń 
można zauważyć, że przeważały dwie grupy wiekowe tj.  od 25 do 34 lat oraz 45 lat i więcej. Pod względem 
czasu trwania szkolenia najwięcej osób ukończyło kursy trwające od 31 do 80 godzin. Szkoliły się głównie osoby 
posiadające wykształcenie policealne lub średnie zawodowe/branżowe oraz średnie ogólnokształcące.   
 
Liczba bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach i efektywność zatrudnieniowa po programie w 2021 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 
rozpoczęli 38 
zakończyli (w tym z roku poprzedniego) 36 
podjęcie pracy w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy po jego ukończeniu 18 
efektywność zatrudnieniowa 50,0% 
środki wydatkowane (w tys. zł) 142,7 tys. zł 
 
Tematy szkoleń dofinansowanych w 2021 r.: 
 Zintegrowany kurs kadry i płace (od podstaw do specjalisty), 
 Koparki jednonaczyniowe do 25 t kl. III, 
 Zawodowy kurs podologiczny z elementami kosmetyki, 
 Koparkoładowarki kl. III wszystkie, 
 Ładowarki jednonaczyniowe kl. I wszystkie, 
 Kurs prawa jazdy kat. C+E, 
 Kurs oprawy oczu, 
 Kompleksowy Kurs Głównego Księgowego, 
 Zintegrowany kurs kadry i płace z Płatnikiem i Symfonią, 
 Kwalifikacja wstępna przyspieszona; 
 IQ Haircut; 
 Kurs operatora wózka widłowego, 
 Trener personalny z dietetyką sportową, 
 Kurs spawania metodą MAG, 
 Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego (od podstaw do specjalisty), 
 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, 
 Treser psów, 
 Start-up intensive zaawansowane szkolenie z technologii i technik fryzjerskich, 
 Kurs obsługi programów graficznych Photoshop i Illustrator, 
 Koparki jednonaczyniowe kl. I wszystkie, 
 Kasy fiskalne z obsługą komputera, 
 Kurs spawania metodą MAG oraz 111 (elektroda), 
 Tester Manualny, 
 Kurs spawania metoda TIG, 
 Kurs spawania TIG poziom I i MAG poziom II. 
 
Instrumenty rynku pracy 
 
Liczba osób bezrobotnych rozpoczynających udział w głównych formach aktywizacji (z uwzględnieniem rotacji 
na stanowiskach) w 2020 i 2021 r. 

Lp. Wyszczególnienie 

Liczba bezrobotnych 
rozpoczynających udział  

w programie 
2020 rok 2021 rok 

1. Prace interwencyjne 68 129 
2. Roboty publiczne 10 9 
3. Prace społecznie użyteczne 30 32 
4. Staże 120 165 
5. Szkolenia 29 38 
6. Studia podyplomowe 0 1 
7. Środki na podjęcie działalności gospodarczej 91 132 
8. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk 78 106 
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9. Bon na zasiedlenie 0 5 
10. Dofinansowanie za zatrudnienie bezrobotnego w wieku powyżej 50 lat 10 9 
11. Stypendium na kontynuację nauki 1 1 

RAZEM 437 627 
 
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 2021 roku staże rozpoczęło 165 osób 
bezrobotnych oraz 1 osoba niepełnosprawna poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (w ramach 
środków PFRON). Wśród osób, które zakończyły staże w opisywanym roku zdecydowanie przeważały dwie 
grupy wiekowe tj. od 18 do 24 lat oraz od 25 do 34 lat. Pod względem wykształcenia, największy odsetek 
kończących staże stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. 
 
Struktura uczestników stażu według wieku i poziomu wykształcenia w 2021 roku. 

Wyszczególnienie 
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Osoby, które 
ukończyły staż 
(bezrobotni) 

60 63 18 5 49 46 48 0 3 

 
Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli staż w 2021 r. 

Wyszczególnienie Osoby, które ukończyły staż 
Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 1 
Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami 5 
Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza 
inwestycyjna 

9 

Zarządzanie i administrowanie 3 
Prace sekretarskie i biurowe 87 
Informatyka i wykorzystanie komputerów 2 
Weterynaria 3 
Opieka zdrowotna 9 
Opieka społeczna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, 
starszymi, dziećmi, wolontariat) 

9 

Usługi gastronomiczne 2 
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne 1 
Pozostałe usługi 6 
Inne obszary zawodowe 9 

RAZEM 146 
 
Środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej 
W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy przyznawał osobom bezrobotnym środki na założenie własnej działalności 
gospodarczej do wysokości 23 tys. zł. W trakcie opisywanego roku do PUP wpłynęły 204 wnioski od osób 
bezrobotnych, z czego:  
 139 rozpatrzono pozytywnie; 
 65 rozpatrzono negatywnie lub pozostawiono bez rozpatrzenia (m.in. ze względu na rezygnację 

wnioskodawcy). 
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Rodzaje działalności gospodarczej, na które przyznawano dofinansowania w 2021 r. 

PKD 2007 Rodzaj działalności przeważającej 
Liczba 
przyznanych 
dofinansowań 

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 17 
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 12 
45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 9 
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 7 

43.22.Z 
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych 6 

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 6 

41.20.Z 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych 5 

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 4 
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 3 
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 3 
74.20.Z Działalność fotograficzna 3 

86.90.E 
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 3 

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 2 
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2 
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 2 
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 2 
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 2 
43.31.Z Tynkowanie 2 
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 2 

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 
                        
2 

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 2 
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 2 
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 2 
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 1 
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 1 

15.12.Z 
Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; 
produkcja wyrobów rymarskich 1 

01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich 1 
16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 1 
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 1 
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 1 
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn 1 
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 1 
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 1 
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 1 
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 1 

46.74.Z 
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 
hydraulicznego i grzejnego 1 

47.11.Z 
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 1 

47.76.Z 
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 1 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1 
52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 1 
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 1 
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 1 

62.09.Z 
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych 1 
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63.12.Z Działalność portali internetowych 1 
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1 
69.10.Z Działalność prawnicza 1 
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 1 
71.11.Z Działalność w zakresie architektury 1 
81.29.Z Pozostałe sprzątanie 1 
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 1 
85.59.A Nauka języków obcych 1 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 1 
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 1 

95.22.Z 
Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku 
domowego i ogrodniczego 1 

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 1 
RAZEM 132 

 
Ilość i kwota udzielonych dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej w 2021 r. 

Wyszczególnienie 

Realizacja 

Ogółem 
w tym: 

Algorytm 
Projekt 
POWER 

Projekt RPO 
WM 

liczba udzielonych dofinansowań = 
liczbie wyłączonych bezrobotnych 

132 52 38 42 

środki wydatkowane (w tys. zł) 2 916,1 1 149,2 812,9 954,0 
średni koszt na 1 uczestnika (w tys. zł) 22,1 22,1 21,4 22,7 

 
 
Prace interwencyjne 
Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez częściową refundację pracodawcom 
kosztów zatrudnienia. Na prace interwencyjne w 2021 roku skierowano 129 osób bezrobotnych (w tym 83 
kobiety). 
 
Prace interwencyjne w 2021 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 

rozpoczęli 129 
zakończyli 76 
podjęcie pracy po programie 70 
efektywność zatrudnieniowa 92,1% 
środki wydatkowane (w tys. zł) 600,3 tys. zł 
 
 
Roboty publiczne 
W 2021 roku zatrudnienie w ramach robót publicznych podjęło 9 osób bezrobotnych. Wszystkie osoby po 
zakończeniu programu podjęły pracę. Urząd zwracał organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił w pełnym 
wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych, przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy, część kosztów 
poniesionych na wynagrodzenia w wysokości 1800 zł miesięcznie oraz opłacone składki na ubezpieczenia 
społeczne od tej kwoty. Refundacja dla skierowanych bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi była 
wypłacana w wysokości 990 zł miesięcznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.  
 
Prace społecznie użyteczne 
W 2021 roku na prace społecznie użyteczne skierowano 32 osoby bezrobotne. Ze względu na swoją specyfikę 
jest to forma o niskiej efektywności zatrudnieniowej (pracę po programie podjęły 2 osoby). Instrument ten ma 
jednak korzystny wpływ na integrację społeczną uczestników, w wielu przypadkach pozwala im podreperować 
domowy budżet, podnosi ich samoocenę i wpływa na większą aktywność w poszukiwaniu pracy. W opisywanym 
roku porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych PUP podpisał z gminami: Latowicz, 
Kałuszyn, Cegłów i Mińsk Mazowiecki (miasto). 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

92 

 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla bezrobotnych 
W 2021 roku refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pozwoliły na podjęcie zatrudnienia 
106 skierowanym osobom bezrobotnym (uwzględniając rotację na stanowiskach). Pracodawcom zrefundowano 
koszty zakupu wyposażenia na łączną kwotę 1.779,7 tys. zł, co pozwoliło na utworzenie 78 nowych miejsc 
pracy. Refundacje przyznawano do wysokości 23 tys. zł na jedno stanowisko pracy. Efektywność 
zatrudnieniowa tej formy aktywizacji wyniosła w opisywanym roku 93,5%. 
 
Rodzaje działalności firm, którym w 2021 roku przyznano refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. 

PKD 
2007 

Rodzaj działalności przeważającej 

Liczba 
wyposażonych 
stanowisk 
pracy 

45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 8 
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 5 
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych 4 
45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 
4 

49.41.Z Transport drogowy towarów 4 
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 4 
81.29.Z Pozostałe sprzątanie 4 
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 4 
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 3 
69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 3 
10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 2 
15.20.Z Produkcja obuwia 2 
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 2 
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 2 
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 
2 

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 2 
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1 
17.24.Z Produkcja tapet 1 
18.12.Z Produkcja papieru i tektury 1 
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1 
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli 1 
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 1 
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 1 
43.31.Z Tynkowanie 1 
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 1 
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 1 
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 
1 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 1 
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1 
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1 
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 
1 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1 
52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 1 
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 1 
71.11.Z Działalność w zakresie architektury 1 
74.20.Z Działalność fotograficzna 1 
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1 
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 1 
93.11.Z Działalność obiektów sportowych 1 

RAZEM 78 
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Bon na zasiedlenie 
O bon na zasiedlenie, stanowiący gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania 
w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania, mogły ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia. W 2021 r. Powiatowy 
Urząd Pracy przyznał bon na zasiedlenie 5 osobom, w tym 2 kobietom.  
 
Bon na zasiedlenie w 2021 r. 

Wyszczególnienie Realizacja 
rozpoczęli 5 
zakończyli 2 
podjęcie pracy po programie 2 
efektywność zatrudnieniowa 100,0% 
środki wydatkowane (w tys. zł) 40,0 tys. zł 
 
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. W 2021 r. na ten cel wydatkowano 96,3 tys. Zł.  W programie udział wzięło 9 osób, ukończyło go i 
podjęło pracę po programie 4 osoby.  
 
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub 
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (PFRON) 
Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON w 2021 roku polegała na organizacji 
staży zawodowych dla 3 osób, w tym 1 kobiety, szkoleń zawodowych dla 1 osoby – mężczyzny, prac 
interwencyjnych dla 1 osoby – mężczyzny oraz przyznaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2 
osobom – kobietom. Wydatkowano łącznie 79 264,38 zł.  

 
Wsparcie przedsiębiorców i innych podmiotów w ramach Tarczy Antykryzysowej 
W roku 2021 działania Powiatowego Urzędu Pracy w dużej mierze koncentrowały się na udzielaniu pomocy 
przedsiębiorcom i innym uprawnionym podmiotom w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, czyli ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 
z późn. zm.). W opisywanym roku w Powiatowym Urzędzie Pracy realizowane były następujące usługi: 
 niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd); 
 niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15 zzda); 
 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych (art. 15zzc); 
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 

na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb); 
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek 

na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze); 
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej 
(art. 15zze2); 

 dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy określonych branż (art. 15zze4 oraz art. 15zze4–rozp.);  

 dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla sklepików szkolnych (art. 
15zze). 
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W 2021 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły łącznie 3 174 wnioski, z czego 2 229 wniosków 
rozpatrzono pozytywnie. Łączna kwota wypłaconych dofinansowań wyniosła 11 979 461,63 zł. Ponadto, w 2021 
roku tut. Urząd umorzył 220 pożyczek (art 15zzd i 15zzda) oraz stwierdził brak konieczności zwrotu dotacji w 
stosunku do 1949 przedsiębiorców (art. 15zze4 oraz 15zze4-rozp.). 
 
Realizacja form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2021 roku. 

Forma wsparcia 
Liczba wniosków 
rozpatrzonych 

pozytywnie 
Wypłacone środki  

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składak na ubezpieczenie społeczne dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) 

94 883 880,63 zł 

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej dla samozatrudnionych (art. 15zzc)  

192 1 013 320,00 zł 

Niskooprocentowana pożyczka FP dla mikroprzedsiębiorców 
oraz dla organizacji pozarządowych (art 15zzd i 15zzda)  

73 397 661,00 zł 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla 
organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych i 
ich jednostek organizacyjnych (art. 15zze i art. 15zze2) 

0 0,00 zł 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy z 
określonym PKD (art. 15zze4 oraz art. 15zze4–rozp.) 

1865 9 659 600,00 zł 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla sklepików szkolnych (art. 
15zze4a). 

5 25 000,00 zł 

Razem 2229 11 979 461,63 zł 
 
Obsługa formalna 
W 2021 roku wydano 8 687 decyzji administracyjnych i postanowień. Wpłynęło 30 odwołań od decyzji. 
Po ponownej analizie akt sprawy uwzględniono 14 odwołań. Głównymi przyczynami pozytywnego rozpatrzenia 
odwołań we własnym zakresie było dołączanie do odwołania umowy o pracę, innej pracy zarobkowej bądź 
zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy usprawiedliwiających niestawiennictwo 
w wyznaczonym terminie. Do organu odwoławczego - Wojewody Mazowieckiego przesłano 16 odwołań, w tym 
uchylono w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia 5 odwołań, utrzymano w mocy 9 decyzji, 
1 uchylono i przyznano prawo do zasiłku, 1 stwierdzono z uchybieniem terminu. Organ wydawał decyzje lub 
postanowienia między innymi w następujących obszarach: 
 uznanie lub odmowa uznania za osobę bezrobotną oraz utrata statusu osoby bezrobotnej lub osoby 

poszukującej pracy, 
 przyznanie, odmowa przyznania, wstrzymanie, wznowienie wypłaty oraz utrata lub pozbawienie prawa 

do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego, 
 odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty lub umorzenie części albo całości nienależnie pobranego 

świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz innych świadczeń finansowanych  
z Funduszu Pracy, 

 obowiązek zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, innych nienależnie 
pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, 

 wszczęcia spraw, wznowienie postępowania w sprawach zakończonych decyzją ostateczną.  
 
W 2021 roku poprzez moduł www.praca.gov.pl Oprogramowania SyriuszStd Powiatowy Urząd Pracy obsłużył 
1404 wnioski od osób rejestrujących się w PUP elektronicznie.   
Zakres obsługi formalnej w 2021 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, 
 obsługę osób ubiegających się o dodatek solidarnościowy w ZUS, 
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 zgłaszanie osób bezrobotnych i członków ich rodzin do ubezpieczenia społecznego  
i zdrowotnego, 

 współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w celu zapewnienia bezrobotnym i ich rodzinom niezbędnego wsparcia, 

 udzielanie informacji, wyjaśnień dotyczących podstawowych praw i obowiązków osób bezrobotnych 
i poszukujących pracy w formie ustnej, udostępniania broszur, ulotek, biuletynów, 

 sporządzenie i dostarczenie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy                    
(PIT-11), 

 wydawanie zaświadczeń na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. 
 

Zarządzanie środkami Funduszu Pracy, KFS i PFRON 
 
Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz na kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawcy (KFS) 
Na koniec 2021 roku limit środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosił łącznie 28 334,2 tys. zł. Na główne formy aktywizacji 
zawodowej urząd dysponował limitem w wysokości 7 334,2 tys. zł. Pozostała kwota (21 000,0 tys. zł) była 
przewidziana na zadania realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wydatki na aktywne programy rynku 
pracy (z wyłączeniem COVID-19) w 2021 roku wyniosły 7 077,3 tys. zł. Największy udział w wydatkach miały 
środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych (2 916,1 tys. zł). Istotny udział w 
wydatkach na aktywizację miały ponadto środki przeznaczone na refundacje kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowisk pracy  (1 779,7 tys. zł). Wydatki na wszystkie formy wsparcia realizowane przez PUP w 
ramach Tarczy Antykryzysowej wyniosły 11 979,5 tys. zł.  
 
Na finansowanie szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 
roku wydatkowano 964,5 tys. zł, w tym w ramach limitu podstawowego 772,2 tys. zł i w ramach rezerwy 192,3 
tys. zł. Największy udział w wydatkach KFS miało wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w 
zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (53,2%). Pozyskane w ramach 
KFS środki pozwoliły objąć wsparciem 72 pracodawców. Przeszkolonych zostało 277 pracowników. 
 
Wydatkowanie środków KFS z tzw. limitu podstawowego według priorytetów w 2021 r. 

Nr Priorytet 
Wydatkowanie 

(w tys. zł) 
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek 

obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały 
ograniczyć swoją działalność 

63,9 

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników 
służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla 
seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami 
chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby 

32,9 

3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawodach deficytowych 

512,9 

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 97,0 
5) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie 

związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem 
4,3 

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych 
technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych 

27,3 

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia 
szkoły lub świadectwa dojrzałości 

22,8 

8) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób 
mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i 
opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia 
zawodowego 

3,5 

9) inne (poza priorytetami) 7,6 
10) Promocja KFS 0,0 

 
Razem 

 
772,2 
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Wydatkowanie środków KFS z tzw. rezerwy według priorytetów w 2021 r. 

Nr Priorytet 
Wydatkowanie 

(w tys. zł) 
a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających 

cudzoziemców; 
1,9 

b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach 
posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście 
przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników 
spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej; 

0,0 

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie 
przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; 

0,0 

d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów 
Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej; 

0,0 

e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; 10,2 
f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji 

cyfrowych; 
180,2 

 inne (poza priorytetami) 0,0 
Razem 192,3 

 
Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych (PFRON) 
W opisywanym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono 
na organizację staży zawodowych, szkoleń zawodowych, prac interwencyjnych oraz przyznanie środków 
na  rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łącze wydatki w tym zakresie wyniosły 79,3 tys. zł. 

 
Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych 
W 2021 roku wydatki na zasiłki dla bezrobotnych wyniosły 7 515,6 tys. zł i były wyższe od wydatków 
poniesionych w 2020 r. o 1 998,4 tys. zł. Wysokość podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosiła na koniec 
2021 r. 1240,80 zł przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku oraz 974,40 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 2021 roku przyznawano w kwocie 550 zł 
miesięcznie i wypłacono je 145 osobom. 
 
Wydatki na zasiłki dla bezrobotnych w 2020 i 2021 r. 
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Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” 
Powiatowy Urząd Pracy w 2021 roku przystąpił do realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób  
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” 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. Rada Powiatu wyraziła zgodę na realizację 
tego projektu uchwałą nr XIX230/21 z dnia 24 lutego 2021 r.  W latach 2021-2022 PUP planuje objąć 
wsparciem 165 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 2021 roku w ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: 
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 42 osób, 
 refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 31 osób, 
 indywidualne szkolenia zawodowe dla 2 osób. 
 
Całkowita wartość projektu wyniosła 3 374 475,75 zł, a wartość unijnego dofinansowania wynosi 80% wartości 
projektu.  
 
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)” 
Powiatowy Urząd Pracy od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie mińskim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na 
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.  
 
Uczestnikami projektu będzie 396 osób młodych bez pracy w wieku 18-29 lat w tym osoby 
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% 
stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby 
z kategorii NEET, przyjętą w PO WER 2014-2020. Uczestnikami projektu będzie również 727 osób młodych 
w wieku do 29 r.ż., pracujących oraz korzystających ze wsparcia w ramach ustawy COVID-19. Grupą docelową 
będą pracownicy przedsiębiorstw - wsparcie w ramach art.15zzb, przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników - 
art.15zzc, pracownicy organizacji pozarządowych - art.15zze, korzystający ze wsparcia w ramach ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszystkich uczestników 
projektu będzie zatem 1 120 osób (556 kobiet, 564 mężczyzn). Pierwszeństwo udziału w projekcie 
przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz osobom długotrwale bezrobotnym. 
 
W 2021 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące formy wsparcia: 
 indywidualne szkolenia zawodowe dla 8 osób, 
 staże zawodowe dla 69 osób, 
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 38 osób, 
 wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla 35 osób.  
 instrumenty dofinansowania COVID-19 dla 56 osób. 
 
W ramach projektu w latach 2020-2021 realizowane były formy wsparcia, o których mowa w art. 15zzb 
i 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), tj.  
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 dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych;  
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców.  
 
Wartość projektu stanowi kwota 8 854 078,52 zł. Wysokość dofinansowania unijnego wynosi 84,28% wartości 
projektu. 

 
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 01.10.2019 r. do 
30.09.2022 roku. Zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jako partnera w projekcie jest udzielanie doradztwa 
zawodowego dla uczestników projektu. Wartość projektu ogółem stanowi 672 tys. zł, z czego wkład UE wynosi 
537,6 tys. zł. 
 
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.  
 
Ponadto, w 2021 r. Urząd popularyzował: 
 akcję realizowaną pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii: "Kreuj obraz 

zawodowy. Profesjonalne Zdjęcia do CV - Bezpłatne Udostępnienie Inteligentnego Kreatora Zdjęć do CV w 
celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy", w ramach której serwisy Passport-
Photo.Online oraz PhotoAiD.com przygotowały bezpłatne narzędzie umożliwiające stworzenie 
profesjonalnego zdjęcia na potrzeby CV. Bezpłatne korzystanie z kreatora zdjęć było możliwe w terminie 
01.06-30.09.2021 r.; 

 rządowy portal internetowy podatki.gov.pl, który umożliwia m. in. załatwianie spraw czy też umówienie 
wizyty w urzędzie skarbowym; 

 projekt wsparcia zawodowego Career Turn realizowany przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA 
VIRIUM, który kierowany był do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem 
zatrudnienia. Projekt realizowany był pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa; 

 projekt „Wakacje w WOT" realizowany przez 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej stanowiący 
propozycję spędzenia 16 dni wakacji w oryginalny, a przede wszystkim odpowiedzialny sposób, zdobycia 
nowych kompetencji oraz znajomości. Skorzystanie z takiego rozwiązania pozwalało bezkolizyjnie odbyć 
przeszkolenie wojskowe, bez potrzeby rezygnacji z nauki; 

 badanie ekonomiczne EUROCHAMBRES – jedno z największych tego typu badań, gromadzące opinie około 
50 000 firm w całej Europie, oceniające ich oczekiwania na kolejny rok. W ramach badania należało 
wypełnić krótką anonimową ankietę, dotyczącą prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej; 

 konkurs na najlepsze projekty polityki spójności w Unii Europejskiej REGIOSTARS Awards 2021, który 
kierowany był do wszystkich obecnych i byłych beneficjentów programów RPO WM 2014 - 2020 oraz PO 
WER. 
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W dniu 13 października 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie 
zrealizował badanie pt.: Barometr zawodów, będące prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2022 r. W 
badaniu udział wzięli partnerzy: OHP w Mińsku Mazowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Mińsku Mazowieckim, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. W spotkaniu 
uczestniczył także Pan Antoni Janusz Piechoski - Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy. 
 
Powiatowy Urząd Pracy zorganizował w 2021 r.  3 wideokonferencje z udziałem Antoniego Jana Tarczyńskiego - 
Starosty Mińskiego, Witolda Kikolskiego - Wicestarosty oraz Anny Laskowskiej - Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Mińsku Mazowieckim, tj. 
 w dniu 4 stycznia 2021 r. – na spotkaniu podsumowano wsparcie, jakiego udzielono przedsiębiorcom 

i innym uprawnionym podmiotom w 2020 roku w ramach Tarczy Antykryzysowej. Omówiona została 
ponadto nowa forma wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy branżowej tj. dotacja na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiebiorców i małych 
przedsiębiorców określonych branż. Przedstawiono zasady przyznawania, najczęściej popełniane błędy 
we wnioskach oraz udzielono odpowiedzi na pytania; 

 w dniu 1 marca 2021 r. – na spotkaniu omówiono między innymi zasady przyznawania dofinansowania na 
podjęcie działalności gospodarczej, wysokość dofinansowania oraz przeznaczenie środków, obowiązki osoby 
otrzymującej środki, jak sporządzić plan przedsięwzięcia, a także na co zwrócić uwagę wypełniając 
wniosek; 

 w dniu 14 kwietnia 2021 r. – na spotkaniu zaprezentowano formy wsparcia w ramach Tarczy 
Antykryzysowej. Omówione zostały ponadto zmiany w zakresie przyznawania dotacji branżowych, 
przedstawiono informację o instrumentach rynku pracy oferowanych przez PUP i odpowiadano na pytania 
uczestników spotkania. 

 
Powiatowy Urząd Pracy w dniu 27 stycznia 2021 roku otrzymał dyplom Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 
za wdrażanie Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku. 
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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.  
 
Ten rok był wyjątkowy dla powiatu mińskiego pod względem artystycznym. Wspólnie z 13 miastami i gminami, 
powiat zdobył zaszczytny tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza” w 2021 r. Uroczyste nadanie powiatowi mińskiemu 
tytułu „Stolicy Kultury Mazowsza” odbyło się 16 lutego w Cegłowie, który z kolei rozpoczął również  obchody 

swojego jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich. W trakcie uroczystości nastąpiło  podpisanie 

porozumienia, a także przekazanie przez Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego: panią Elżbietę Lanc 
i panią Janinę Ewę Orzełowską symbolicznego klucza na ręce pana Mirosława Krusiewicza przewodniczącego 
Rady Powiatu Mińskiego, pana Antoniego Jana Tarczyńskiego starosty mińskiego oraz pana Witolda Kikolskiego 
wicestarosty. 

 
 

Uroczyste Nadanie Powiatowi Mińskiemu Tytułu Stolicy Kultury Mazowsza w 2021 r. 

 

 

7.5 Kultura i sport  
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ROCZNY PROGRAM IMPREZ KULTURALNYCH 
 

 
LP. 

 
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 
TERMIN I MIEJSCE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

 
ORGANIZATOR 

1. Uroczystość nadania Powiatowi 
Mińskiemu tytułu „Stolica Kultury 
Mazowsza” w 2021 r.  

Inauguracja Obchodów 400-lecia Nadania 
Praw Miejskich dla Cegłowa  

16 lutego 
Cegłów 
transmisja on-line na 
facebook.com/GminaCeglow 

Gmina Cegłów 
Powiat Miński 

2. II Mazowiecki Festiwal Piosenki Znanej i 
Nieznanej STRUNA 

20 marca 
Halinów 

Gminne Centrum Kultury w 
Halinowie 
  

3. Wieczór w Muzeum  
Konstantego Laszczki w Dobrem  

22 maja 
Dobre 
premiera online na 
www.gminadobre.pl oraz YouTube 
Urzędu Gminy Dobre 
 

Gmina Dobre 
 

4. Uroczysta Sesja Rady Miasta 
600.rocznica nadania praw miejskich 
miastu Mińsk Mazowiecki 

29 maja  
Mińsk Mazowiecki 
 

Miasto Mińsk Mazowiecki  
 

5. XV Wojewódzki Przegląd 
Twórczości Artystycznej „Kulturomaniak” 

30 maja - finał  
Mrozy 
 

Gminne Centrum Kultury w 
Mrozach  
 

6. Dzień Dziecka w Parku Glinianki 30 maja  
Park Glinianki w Sulejówku 
 

Miasto Sulejówek 
 

7. Festiwal Zofiówka 
 

2-11 czerwca  
Sulejówek  
 

Miejski Dom Kultury w 
Sulejówku 
 

8. Wizyta studyjna II  
 

8 czerwca 
wycieczka po powiecie mińskim 
Mrozy, Kałuszyn, Dębe Wielkie 
 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna Ziemi Mińskiej  
w Julianowie 
 

9. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Legionowej 10 czerwca 
Jakubów 
 

Gmina Jakubów 
 

10. Dni Mrozów 12-13 czerwca 
Mrozy 
 

Gminne Centrum Kultury w 
Mrozach  
 
 

11. Święto Miasta Sulejówek – Dzień 
Marszałka  

13 czerwca 
Pomnik Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku 
 

Miasto Sulejówek 
 

12. Warsztaty Rzeźbiarskie Dłuta Lazarusa  
 

14-20 czerwca 
Cegłów 
 

Gminna Biblioteka Publiczna 
- Kulturoteka  
w Cegłowie 
 

13. Zapoznanie z gen. Józefem Hallerem:  
Konferencja naukowa „20 lat z Hallerem” 
III Błękitny Bieg 
Uroczysty koncert  

18-20 czerwca 
teren siedziby Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Hallera w Mariance 
 

Gmina Mińsk Mazowiecki 
 

14. Jarmark Świętojański w ramach 
obchodów Dni Powiatu Mińskiego 
 

20 czerwca  
Cegłów 
 

Gminna Biblioteka Publiczna 
- Kulturoteka  
w Cegłowie 
 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

102 

15. Siennickie Spotkania Plenerowe 
 

20 czerwca  
Siennica 
 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Siennicy 
 

16. W Ogrodzie Barw i Dźwięków Stolicy 
Kultury Mazowsza. IV Otwarty Turniej 
Zespołów Cheerleaders 

20 czerwca 
Cegłów 
 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Wszelkich „Drzewo Pokoleń” 
w Kałuszynie 

17. Święto Gminy Dębe Wielkie 25-27 czerwca 
Dębe Wielkie 
 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Dębem Wielkim 
 

18. Noc Świętojańska 
 

26 czerwca  
Zalew Karczunek w Kałuszynie 
 

Gmina Kałuszyn 
 

19. „Muzyka z naszych stron”  27 czerwca 
koncert i animacje dla dzieci 
Mińsk Mazowiecki 
 

Stowarzyszenie „Dzieciom 
Radość Ignaców” 
 

20. Sójka Mazowiecka 
 
 

lipiec wydarzenie odwołane  
Cegłów 
 

Gminna Biblioteka Publiczna 
- Kulturoteka  
w Cegłowie 
 

21. Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego – 
cykl koncertów 

sierpień – grudzień 
miasta i gminy powiatu mińskiego 
 

Fundacja „Czas Sztuki” w 
Dębowcach 

22. Jarmark folkowy w Wilkowyjach 15 sierpnia 
Jeruzal 
 

Gminne Centrum Kultury w 
Mrozach 
 

23. Dożynki Gminno-Parafialne 22 sierpnia 
Latowicz 
plac przed Kościołem 
 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Latowiczu 
 

24. Kłosy Kultury Gminy Siennica 22 sierpnia 

Siennica 
 

Kłosy Kultury Gminy Siennica 

25. Koncert M4M ( Mińszczanie dla Muzyki / 
Muzyka dla Mińszczan) 

28-29 sierpnia 
Mińsk Mazowiecki 
 

Miejski Dom Kultury Mińsk 
Mazowiecki  

26. Dożynki Gminno-Parafialne w Dobrem 22 sierpnia 
Dobre – Plac Targowy 
 

Gmina Dobre 
 

27. Gala Powiatu Mińskiego 2 września 
Mińsk Mazowiecki 
 

Powiat Miński 

28. Narodowe Czytanie  4 września  
Mińsk Mazowiecki 
 

Powiat Miński 
 

29. Dożynki Gminno-Parafialne 5 września 
Kałuszyn 
 

Gmina Kałuszyn 
 

30. Dożynki Gminne w Gminie Jakubów 5 września  
Jakubów 
 

Gmina Jakubów 
 

31. Koncert orkiestry kameralnej w Cegłowie 11 września 
Cegłów 
 

Powiat Miński 
Gmina Cegłów 

32. Rocznica bitwy pod Kałuszynem 12 września 
Kałuszyn 
 

Gmina Kałuszyn 
Związek Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Miejsko – 
Gminne w Kałuszynie 
Parafia Rzymsko Katolicka  w 
Kałuszynie 
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33. Dni Stanisławowa 2021 11-12 września 
Stanisławów 
 

Gmina Stanisławów 
 

34. „Chodź na scenę” – przegląd teatrów 
amatorskich 

15-17 września 
Mińsk Mazowiecki 
 

Lokalna Organizacja 
Turystyczna Ziemi Mińskiej w 
Julianowie 

35. Jarmark Okuniewski 
 

19 września 
Okuniew 
 

Gminne Centrum Kultury w 
Halinowie 
 

36. Festiwal Himilsbacha  
 
 

8-11 września 
Mińsk Mazowiecki 
 

Miejski Dom Kultury  
Miasto Mińsk Mazowiecki  
 

37. Piknik historyczny z rekonstrukcją Bitwy 
pod Dębem Wielkim 

wrzesień 
Dębe Wielkie  
wydarzenie odwołane 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Dębem Wielkim 

38. XIV Bieg Marszałka  2 października 
Sulejówek 
 

Towarzystwo Przyjaciół 
Sulejówka 
 

39. II Festyn Archeologiczny w Mrozach 
„Kierunek Grodzisko!” 

7-9 października 
Mrozy 
 

Gminne Centrum Kultury w 
Mrozach 
 

40. Koncert orkiestry kameralnej w Mińsku 
Mazowieckim 

14 października 
Mińsk Mazowiecki 
 

Powiat Miński 
Miasto Mińsk Mazowiecki 

41. Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu 
wszędzie jest moja Ojczyzna” 

3-4 listopada  
Mrozy 
 

Gminne Centrum Kultury w 
Mrozach 
 

42. „Dom i Rodzina” XIII Powiatowy Dzień 
Kultury Żydowskiej w Stolicy Kultury 
Mazowsza 2021 

25 listopada 
Kałuszyn 
 

Stowarzyszenie Inicjatyw 
Wszelkich „Drzewo Pokoleń” 
w Kałuszynie 

43. VIII Powiatowe Forum Kultury 
 
 

20-23 października 
Sulejówek 
 

Powiat Miński 
 

44. Narodowe Święto Niepodległości 
 

11 listopada 
Kopiec Współtwórców Niepodległej w 
Sulejówku 
Kościół pw. Maryi Matki Kościoła w 
Sulejówku 
 

Miasto Sulejówek 
 

45. Festiwal Piotra Skrzyneckiego  
 

16-20 listopada  
Mińsk Mazowiecki 
 

Miejski Dom Kultury  
Miasto Mińsk Mazowiecki  
 

46. Siennicki Koncert Pieśni Patriotycznych 
 

11 listopada 
Siennica 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Siennickiej 
  

47. Uroczyste podsumowanie projektu Powiat 
Miński „Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 
r. 

2 grudnia 
Mińsk Mazowiecki 
 

Powiat Miński 
 

48. XIII Integracyjny Koncert Mikołajkowy 17 grudnia 
Mińsk Mazowiecki 
 

Stowarzyszenie „Dzieciom 
Radość Ignaców” 
 

49. Gwiazdka przed Ratuszem Jarmark 
Bożonarodzeniowy  

19 grudnia 
teren przy Urzędzie Miasta Sulejówek 
 

Miasto Sulejówek 
 

50. Adwent na Gościńcu 19 grudnia 
Dębe Wielkie 
 

Gminny Ośrodek Kultury w 
Dębem Wielkim 
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2 września w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyła się pierwsza Gala Powiatu Mińskiego,  
którą poprowadził pan Krzysztof Szuster, prezes Związku Artystów Scen Polskich. Gospodarzami Gali byli: 
przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz, starosta miński Antoni Jan Tarczyński oraz 
wicestarosta Witold Kikolski, którzy osobiście podziękowali wielu ludziom dobrej woli: przedsiębiorcom, 
organizacjom pozarządowym, służbom i osobom indywidualnym za wsparcie szpitala powiatowego i domów 
pomocy społecznej z terenu powiatu mińskiego w czasie walki z COVID-19. Wsparcie finansowe i rzeczowe 
z całej akcji szacowane jest na ponad 2,5 mln zł.  Gospodarze wręczyli statuetki i podziękowania wraz 
z drobnymi upominkami przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym i osobom indywidualnym, które 
przekazały wsparcie na ten szczytny cel, jakim jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu. Wicestarosta Witold 
Kikolski zaprosił przedstawicieli służb, którym wręczono podziękowania za bardzo dobrą współpracę w roku 
2020 w zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID 19 w powiecie mińskim. Następnie zaprosił na scenę 
wszystkich obecnych na Gali pracowników szpitala. Wręczono im podziękowania za heroiczną pracę w ratowaniu 
ludzkiego życia podczas pandemii, po czym dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – Mariusz Martyniak 
wygłosił wzruszające przemówienie.  Galę uświetnił wspaniały koncert Edyty Geppert. 

 
Gala Powiatu Mińskiego 
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Gala Powiatu Mińskiego 

 
 
14 października w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia 
Nagród Powiatu Mińskiego „LAURA” za 2019 i  2020 rok oraz Dzień Edukacji Narodowej. Ze względu na sytuację 
epidemiczną w Polsce oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród „LAURA” 2019 zostało przeniesione z 
roku 2020 na 2021. Nagroda Powiatu Mińskiego „LAURA” przyznawana jest od 2002 roku osobom, instytucjom 
bądź organizacjom pozarządowym, które poprzez swoje indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia twórcze, 
gospodarcze i społeczne w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu mińskiego. Nagroda 
przyznawana jest corocznie w następujących dziedzinach: nauka i oświata, kultura i sztuka, sport, działalność 
społeczna na rzecz wspólnoty powiatowej, rolnictwo i ochrona środowiska. Statuetki wręczali: przewodniczący 
Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz i starosta miński Antoni Jan Tarczyński, a spotkanie poprowadziła 
Beata Chmielowska-Olech dziennikarka telewizyjna. Uroczystość zakończył piękny koncert w wykonaniu 
Melanidis Orchestra kameralnej orkiestry smyczkowej wraz z solistami: skrzypkiem Maksymilianem Grzesiakiem, 
sopranistką Anną Farysej i bandeonistą Rafałem Grząką. 

 
Uroczystość wręczenia Nagród Powiatu Mińskiego „LAURA” za 2019 i  2020 rok 
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Uroczystość wręczenia Nagród Powiatu Mińskiego „LAURA” za 2019 i  2020 rok 

 
Uroczystość wręczenia Nagród Powiatu Mińskiego „LAURA” za 2019 i  2020 rok 

 
W październiku 2021 r. odbyło się VIII Powiatowe Forum Kultury, trzydniowe wydarzenie zorganizowane 
w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 20 października odbyła się konferencja pn. „Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku – historia, oferta i rozwój”, którą poprowadziła dr Beata Nessel-Łukasik. Historię 
powstania Muzeum Józefa Piłsudskiego opowiedzieli: Krzysztof Jaraczewski, pierwszy dyrektor Muzeum, wnuk 
Józefa Piłsudskiego, Krzysztof Gruziński - prezes Towarzystwa Przyjaciół Sulejówka oraz Witold Kikolski - 
przewodniczący Inicjatywnej Grupy Mieszkańców Sulejówka. Następnie o współpracy między muzeami powiatu 
mińskiego opowiedzieli: Emilia Szymańska, kustosz Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, Leszek Celej, 
dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim i dr Robert Andrzejczyk, dyrektor Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku. Drugiego dnia Forum Kultury odbyły się warsztaty edukacyjne dla nauczycieli szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 23 października odbył się 
Powiatowy turniej gier planszowych „Zbuduj miasto”, podczas którego wicestarosta Witold Kikolski wręczył 
nagrody laureatkom konkursu. Odbyły się również: spacer z retrofotografią po Sulejówku, debata 
„Rola dziedzictwa kulturowego w działalności społeczników”, promocja książki „Protokoły zebrań Zarządu z lat 
1928-1939” oraz wystawa „Mińsk na kółkach” z okazji Jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich miastu Mińsk 
Mazowiecki. 
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Konferencja pn. „Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – historia, oferta i rozwój” 

 
Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego  
Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego, łączył w sobie wiele dziedzin Sztuki. W ramach Festiwalu zostały 
zorganizowane koncerty muzyki klasycznej, które stanowiły najważniejszą część Festiwalu, a także odbyły się 
edukacyjne warsztaty muzyczne dla seniorów oraz dla dzieci, spotkania muzyczno-poetyckie upamiętniające 
wybitnych polskich poetów i ich twórczość oraz wystawa prac malarskich Franciszka Maśluszczaka. Łącznie 
w ramach Festiwalu odbyło się 13 różnych wydarzeń artystycznych, po jednym w każdej z trzynastu gmin 
powiatu mińskiego. Podczas Festiwalu odbywały się także wydarzenia dla dzieci, dorosłych i seniorów. 
W większości Festiwal był poświęcony muzyce klasycznej, jednak podczas wydarzeń upamiętniane były także 
ważne rocznice dla naszego kraju. W ramach Festiwalu odbyły się wydarzenia tj.: warsztat dedykowany 
dzieciom, warsztat dedykowany seniorom, 10 koncertów muzyki klasycznej oraz muzyczne spotkanie 
uświetniające dwusetną rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida oraz setną rocznicę urodzin Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. 
 
Wydarzenia w ramach Festiwalu Artystycznego Powiatu Mińskiego: 
1) 22.08.2021 r. godz.18.00  Scena Plenerowa Domu Kultury w Kałuszynie, muzyka orientalna  

i polska w wykonaniu Mateusza Szemraja i Adeba Chamouna 
2) 5.09.2021 r. godz.18.00 Plac Parafialny w Dębem Wielkim, Katarzyna Boniecka skrzypce, Maksymilian 

Grzesiak skrzypce, Rafał Łuc akordeon 
3) 19.09.2021 r.  godz.19.00 Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, zespół  Reed Connection 
4) 30.09.2021 r.  godz. 17.00 sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy w Jakubowe, warsztat muzyczny 

dla seniorów  
5) 12.10.2021 r.  godz. 17.00 Szkoła Podstawowa w Zamieniu, koncert edukacyjny w ramach obchodów Dnia 

Nauczyciela 
6) 17.10.2021 r. Gminne Centrum Kultury w Mrozach, koncert pianisty Mischy Kozłowskiego 
7) 24.10.2021 r. godz.13.00 Kościół w Latowiczu, koncert sopran-organy  
8) 6.11.2021 r. godz.18.00 Gminna Biblioteka Publiczna Kulturoteka w Cegłowie, zespół Tango Fuerte  
9) 20.11.2021 r. godz.18.00 Siennica kwartet smyczkowy Gminna Biblioteka Publiczna  
10) 5.12.2021 r. koncert świąteczny w Sulejówku kwartet smyczkowy i wokalistka Agata Barwinek. 
11) 10.12.2021 r. - Stanisławów gminny ośrodek kultury spotkanie poetyckie, skrzypce solo i Olga Bończyk 
12) 12.12.2021 r. godz. 17.30 Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem, miniopera dla dzieci i dorosłych o Ignacym 

Łukasiewiczu  
13) 29.12 Gminny Ośrodek Kultury w Halinowie, kwartet smyczkowy, koncert finałowy rozrywkowy  
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Scena Plenerowa Domu Kultury 

 
2 grudnia 2021 r., także w Miejskiej Szkole Artystycznej odbyło się finałowe wydarzenie podsumowujące projekt 
pt. „Powiat Miński Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 r. Uroczystość poprowadziła, pani Beata Chmielowska – 
Olech, a swoją obecnością zaszczyciły członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc 
oraz Janina Ewa Orzełowska, które pogratulowały wszystkim samorządom sukcesu, jakim było zrealizowanie 
tego wielkiego przedsięwzięcia kulturalnego.  Finałem spotkania był występ Mazowieckiego Teatru Muzycznego 
im. Jana Kiepury w Warszawie. Artyści zachwycili widzów wspaniałą interpretacją znanych i mniej znanych 
utworów muzyki filmowej i musicalowej. Włodarze Powiatu również odwdzięczyli się za okazane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego wsparcie, wręczając medale, wydane z okazji otrzymania tytułu „Stolicy Kultury 
Mazowsza”. 

 
 

Finałowe wydarzenie podsumowujące projekt pt. „Powiat Miński Stolica Kultury Mazowsza” 
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Finałowe wydarzenie podsumowujące projekt pt. „Powiat Miński Stolica Kultury Mazowsza” 

 

 
 
Powiat Miński jest organizatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym. 
W minionym roku zorganizowano „Miński Orszak Trzech Króli”, „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” we współpracy z Fundacją Dziękujemy za Wolność z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, II Mazowiecki 
Festiwal Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2021” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Okuniewie, 
„XIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej KULTUROMANIAK 2021” i Powiatowy Przegląd Patriotyczny 
„Tu wszędzie jest moja ojczyzna” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury im. H. Wielobyckiej w Mrozach. 
Powiat Miński we współpracy z Miastem Mińsk Mazowiecki oraz Miejską Biblioteką Publiczną w dniu 4 września 
2021 r. zorganizował „Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim”, które obyło się przed dawnym budynkiem 
Starostwa Powiatowego przy Placu Kilińskiego.  W tym roku, podczas X edycji wydarzenia, wspólnie z aktorką 
filmową i teatralną panią Tatianą Sosną-Sarno mieszkańcy powiatu czytali „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej.  
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Narodowe Czytanie w Powiecie Mińskim 

 
W zakresie działań Powiatu jest organizacja uroczystości patriotycznych, służących nie tylko integracji środowisk 
kombatanckich, ale pośrednio także edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wizerunku 
Powiatu Mińskiego jako samorządu dbającego o pamięć historyczną. W 2021 r. zorganizowano z zachowaniem 
reżimu sanitarnego powiatowe obchody rocznicy wybuchu oraz zakończenia II wojny światowej oraz 
współpracowano przy organizacji 82 rocznicy bitwy pod Kałuszynem.  
 

 
 

Obchody 76. rocznicy zakończenia II wojny światowej 
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Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej  

 
Zarząd Powiatu corocznie ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na: 
 wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w tym organizacja koncertów, przeglądów i 

festiwali muzycznych, 
 organizację imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw artystycznych w powiecie mińskim, 
 wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię powiatu mińskiego,  
 wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości 

obywatelskiej w tym zakresie, 
 działania wspomagające artystów amatorów (amatorskie zespoły artystyczne) reprezentujących powiat 

miński w przeglądach, festiwalach, konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. 
 
W wyniku przeprowadzonych konkursów w 2021 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację 8 zadań 
w powyższym zakresie i przyznano dotację na łączną kwotę 98.000 zł i zostały zrealizowane następujące 
zadania publiczne: 
 „Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego” – Fundacja „Czas Sztuki” w Dębowcach  (dotacja 30.000 zł), 
 „XIII Integracyjny Koncert Mikołajkowy” - Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie 

(dotacja 10.000 zł), 
 „Muzyka z naszych stron” - Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie (dotacja 4.000 zł), 
 „Sztuka filmowa jako narzędzie aktywizacji twórczej młodzieży z terenu powiatu mińskiego” - Europejska 

Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE w Sulejówku (dotacja 15.770 zł), 
 „DOM i RODZINA” XIII Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej w Stolicy Kultury Mazowsza 2021  

Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie (dotacja 8.250 zł); 
 „Chodź na scenę” – przegląd teatrów amatorskich - Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej 

w Julianowie (dotacja 11.980 zł), 
 „Check this out” produkcje audiowizualne promujące „Stolicę Kultury Mazowsza” 2021 - Stowarzyszenie 

Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie (dotacja 15.000 zł) 
 Fotograficzna wystawa plenerowa „Design ludowy kół gospodyń” – zebranie materiału dotyczącego powiatu 

mińskiego etap I - Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie (dotacja 3.000 zł). 
 
Ponadto w 2021 r. Zarząd Powiatu Mińskiego, na podstawie złożonej oferty z pominięciem otwartego konkursu 
ofert, zlecił realizację zadania publicznego Towarzystwu Przyjaciół Sulejówka pn. Dodruk albumu pt. 
„Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka. Protokoły zebrań zarządu 1928-1939” (dotacja 10.000 zł). 

 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

119 

Zadania z zakresu  ochrony dziedzictwa kulturowego realizowane są w ramach programu opieki nad zabytkami 
w powiecie mińskim, którego priorytetowym celem jest utrwalanie dziedzictwa kulturowego w celu budowania 
tożsamości regionalnej, rozwoju gospodarczego oraz promocji turystycznej powiatu mińskiego. Zadania 
te w 2020 r. realizowano na podstawie następujących uchwał:  uchwała Nr 577/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z 
dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu 
Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz uchwała Nr XX/244/21 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 
udzielenia ze środków budżetu Powiatu Mińskiego w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegółowa informacja o 
realizacji zadań w tym zakresie dostępna jest w dziale 8 raportu: "Realizacja powiatowych strategii, planów i 
programów"  
 

Sport  
 
Powiat miński od 2003 r. przyznaje wyróżnienia i nagrody sportowe zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom, zasłużonym 
w osiąganiu tych wyników. Są wśród nich mistrzowie Polski w różnych dyscyplinach sportu. W 2021 r. Zarząd 
Powiatu Mińskiego przyznał 27 nagród sportowych i przekazał środki finansowe w łącznej wysokości 10.000 zł. 
Zawodnikom, osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, są 
przyznawane stypendia sportowe. W 2021 r. Zarząd Powiatu Mińskiego przyznał 35 zawodnikom stypendia 
sportowe w łącznej wysokości 9.990 zł. Na nagrody, wyróżnienia oraz stypendia sportowe Powiat Miński 
przeznacza corocznie kwotę 20.000 zł. Działania te zrealizowano na podstawie następujących uchwał Zarządu 
Powiatu: uchwała Nr 544/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania 
stypendiów sportowych dla zawodników i uchwała Nr 788/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 30 grudnia 
2021 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Powiatu Mińskiego dla zawodników i trenerów. 
 
Do zadań Starosty należy prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów 
sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności 
gospodarczej. Na terenie powiatu funkcjonuje: 41 UKS-ów oraz 45 klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Starosta sprawuje 
również nadzór nad 14 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 2021 r. zlecono organizacjom pozarządowym realizację 9 zadań 
publicznych w powyższym zakresie i przyznano dotację na kwotę 86.000 zł. Z uwagi na wprowadzone 
obostrzenia z powodu koronawirusa, 1 organizacja zrezygnowała z realizacji zadani. Ostatecznie zrealizowane 
zostały następujące zadania publiczne: 
 
1) „W Ogrodzie Barw i Dźwięków Stolicy Kultury Mazowsza. IV Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders” - 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie (dotacja 13.000 zł), 
2) „Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców - Mińsk Mazowiecki 2021” - Stowarzyszenie 

„Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie (dotacja 5.000 zł), 
3) „XI Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki - Ignaców 2021” - Stowarzyszenie 

„Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie (dotacja 2.000 zł), 
4) „XIV Bieg Marszałka” - Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku (dotacja 20.000 zł), 
5) „VI Turniej strzelecki” - Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku (dotacja 10.000 zł), 
6) „Gwiazdkowy turniej w brazylijskim Jiu-Jitsu dla dzieci i młodzieży” - Miński Klub Sportowy MMA TEAM 

w Mińsku Mazowieckim (dotacja 5.000 zł), 
7) „Mistrzynie w szkołach 2021” - Fundacja Otylii Jędrzejczak w Warszawie(dotacja 23.000 zł), 
8) „Turnieje piłki nożnej halowej dla najmłodszych” - Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej 

(dotacja 6.000 zł). 
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„Mistrzynie w szkołach 2021” 
 

 
„XIV Bieg Marszałka” 
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Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim, występując jako inwestor, zrealizował w 2021r. 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 2021 r. 

 
L.p. 

Nazwa zadania inwestycyjnego 
Wartość zadania (zł) 
roboty bud. (nadzór-

usługi) RAZEM 

Dofinansowanie 
zadania (zł) 

Termin 
realizacji 

Przebudowa dróg 

1 

Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś-
Wólka Dłużewska-Parysów w msc. 
Siennica od km 0+012 do km 0+376, 
dł. 364mb                                                                                                                    
Zadanie 2020/2021 

2020/2021 2020 

05.10.2020 
30.06.2021 

834 593,11 UG Siennica 

6 200,00 250 000,00 

840 793,11   

2020   

566 914,96   

4 225,00   

571 139,96   

2021   

267 678,15   

1 975,00   

269 653,15   

2 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2206W Dobre-Kąty Borucza-
Krawcowizna od km 3+664 do km 
7+638, dł. 3 974mb                                                                                                          
Zadanie 2020/2021 

 

 

 

 

2020/2021 FDS  

19.09.2020 
14.06.2021 

3 552 130,94 2 855 304,75 

17 000,00 2020 

3 569 130,94 1 370 546,40 

2020 2021 

1 705 023,00 1 484 758,35 

8 160,00   

7.6 Drogi powiatowe   
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 1 713 183,00   

2021   

1 847 107,94   

8 840,00   

1 855 947,94   

3 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-
Mrozy od km 10+620 do km 11+469, 
dł. 849mb                                                                                     
Zadanie 2020/2021 

2020/2021 FDS  

22.09.2020 
30.06.2021 

2 777 390,70 1 950 333,49 

8 800,00 2020 

2 786 190,70 1 072 683,40 

2020 2021 

1 527 564,86 877 650,09 

4 840,00   

1 532 404,86   

2021   

1 249 825,84   

3 960,00   

1 253 785,84   

4 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2247W Kałuszyn-gr. powiatu na 
odcinku od km 0+770 do km 2+735, 
dł. 1 965mb                                                                                
Zadanie 2020/2021 

2020/2021 RFIL 

23.11.2020 
28.05.2021 

2 342 596,32 2 354 596,32 

12 000,00 2020 

2 354 596,32 563 159,27 

2020 2021 

560 279,27 1 791 437,05 

2 880,00   

563 159,27   

2021   

1 782 317,05   

9 120,00   

1 791 437,05 
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5 

Przebudowa drogi powiatowej 2231W 
Latowicz-Mrozy-Kałuszyn od km 9+800 
do km 10+485, dł. 685mb                                                                    
Zadanie 2020/2021 

2020/2021 RFIL 

27.04.2021 
30.06.2021 

759 232,01 759 232,01 

2020 2020 

0,00 0,00 

2021 2021 

759 232,01 759 232,01 

6 
Przebudowa drogi powiatowej nr 
2230W ul. Dobrzyckiego w Cegłowie, 
dł. 297mb                                                                                 

369 072,27 UG Cegłów 

03.07.2021 
07.10.2021 

3 900,00 100 000,00 

372 972,27   

7 

Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 2203W Wielgolas 
Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty 
Goździejewskie Drugie-(gr.powiatu) na 
odcinku od km 3+020 do km 3+352 
wraz z odwodnieniem - etap III, dł. 
332mb                                                                      

367 294,30 UM Halinów 

12.07.2021 
18.08.2021 

2 600,00 184 947,15 

369 894,30 

  

8 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-
Jeruzal od km 6+405 do km 6+855, dł. 
450mb  

621 106,58 

FOGR 
01.09.2021 
30.09.2021 250 000,00 

9 
Przebudowa drogi powiatowej nr 
2216W Pustelnik-Zawiesiuchy od km 
3+290 do km 4+560, dł. 1 270mb                                          

1 639 689,31 RFRD (FDS) 

09.09.2021 
29.10.2021 

11 008,50 1 155 488,46 

1 650 697,81   

10 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby wraz 
z budową chodnika od km 3+217 do 
km 3+871, dł. 654mb                                                                                                       

1 442 299,64 UG Dębe W. 

04.10.2021 
17.12.2021 

5 000,00 223 650,00 

1 447 299,64   

11 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2254W Groszki Stare-Skruda-Grodzisk 
od km 4+515 do km 4+770 (dojazd do 
mostu), dł. 255mb                                                                                                          

589 767,78 RFIL 

12.07.2021 
30.09.2021 

7 983,98 281 389,67 

597 751,76 

   

12 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 4 przejściach dla 
pieszych w Halinowie na ul. 3 Maja i 
Powstania Styczniowego na drogach nr 
2204W i 2205W 

142 846,05   

18.11.2021 
03.12.2021 

3 936,00 - 

146 782,05 
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13 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-
Mrozy od km 5+398 do km 6+784, dł. 
1 386mb                                                                     
Zadanie 2021/2022 

2021/2022 Marszałek Woj.. 

10.11.2021 
19.11.2021 

3 728 773,13 3 300 000,00 

29 520,00 2021 

3 758 293,13 0,00 

2021   

67 650,00   

531,00   

68 181,00   

14 

Przebudowa drogi powiatowej 2218W 
Dębe Wielkie-Helenów polegająca na 
budowie chodnika od km 7+630 do km 
8+130 w msc. Pustelnik wraz z 
odwodnieniem, dł. 500mb                                                                                      
Zadanie 2021/2022 

2021/2022 UG Stanisławów 

25.11.2021 
10.12.2021 

814 791,48 25 000,00 

2 200,00   

816 991,48   

2021   

49 876,50   

123,50   

50 000,00   

15 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
4318W gr.powiatu-Okuniew-Halinów-
Brzeziny-DK nr 2 od km 2+980 do km 
6+770, dł. 3 790mb                                                                                           
Zadanie 2021/2023 

2021/2023 RFIL 

15.11.2021 
03.12.2021 

10 848 090,02 8 000 000,00 

32 500,00 2021 

10 880 590,02 846 746,52 

2021   

844 146,52   

2 600,00   

846 746,52   
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Zmodernizowana droga nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów, msc. Siennica 

 

Zmodernizowana droga nr 2206W Dobre-Kąty Borucza-Krawcowizna 

 

Zmodernizowana droga nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy 
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Zmodernizowana droga nr 2247W Kałuszyn do granicy powiatu 

 

Zmodernizowana droga nr 2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn 

 

Zmodernizowana droga nr 2230W ul. Dobrzyckiego w Cegłowie 
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Zmodernizowana droga nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskieg Drugie 

 

Zmodernizowana droga nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal 

 

Zmodernizowana droga nr 2216W Pustelnik-Zawiesiuchy 
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Zmodernizowana droga nr 2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby 

 

Zmodernizowana droga nr 2254W Groszki Stare-Skruda-Grodzisk 

 

Zmodernizowane skrzyżowanie na drodze nr 2205W 2204W w Halinowie 
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Budowa chodników 

16 

Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-
Siodło-Kuflew polegająca na budowie 
chodnika od km 1+925 do km 2+439, 
dł. 514mb 

319 698,09 UG Siennica 

23.08.2021 
24.09.2021 

2 960,00 161 329,04 

322 658,09   

17 
Przebudowa drogi powiatowej 2748W 
Rzakta-Józefów-do drogi nr 50 od km 
4+454 do km 4+900, dł. 446mb 

148 220,23 UG Mińsk M. 

02.08.2021 
18.10.2021 

3 500,00 75 860,11 

151 720,23   

18 
Przebudowa drogi powiatowej 2250W 
Kałuszyn-Przytoka-Jakubów w msc. 
Jakubów, dł. 316mb 

91 642,44 UG Jakubów 

04.06.2021 
30.06.2021 

1 890,00 46 766,22 

93 532,44   

19 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2219W Arynów-Cyganka-Cięciwa do 
drogi (Wielgolas Brzeziński-Kąty 
Goździejewskie Drugie) polegająca na 
budowie chodnika w msc. Cyganka od 
km 3+485 do km 4+131, dł. 646mb                                                         
Zadanie 2021/2022 

2021/2022 UG Dębe W. 

11.10.2021 
14.12.2021 

1 219 425,49 611 712,74 

4 000,00   

1 223 425,49   

2021   

769 619,55   

2 524,00   

772 143,55   
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Nowy chodnik przy drodze nr 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew 

 

Modernizacja drogi nr 2748W Rzakta-Józefów 

 

Przebudowa drogi nr 250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów 
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Przebudowa obiektów inżynierskich 

20 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2241W 
Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal 
polegająca na rozbiórce i budowie 
obiektu mostowego w km 2+750 z 
dojazdami                                                                                             

3 468 533,10 Subwencja 

13.07.2021 
17.11.2021 

29 889,00 1 742 909,00 

3 498 422,10   

21 
Przebudowa przepustu w km 3+370 w 
ciągu drogi nr 2202W Stary Konik-
Chobot 

88 849,05   

14.09.2021 
20.09.2021 

1 190,00 - 

728 353,28   

 

 

Zmodernizowany most na drodze nr 2241W w Kiczkach 

 

Zmodernizowany przepust na drodze nr 2202W Stary Konik-Chobot 
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Inżynieria ruchu 

22 
Zakup radarowego wyświetlacza 
prędkości 

11 685,00 - 
27.05.2021 
24.06.2021 

 

Radarowy wyświetlacz prędkości na drodze nr 2222W  
 

Wykonanie dokumentacji projektowych 

23 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na rozbudowę drogi powiatowej nr 
2231W Latowicz-Mrozy-Kałuszyn w 
msc. Mrozy polegającą na wykonaniu 
skrzyżowania typu rondo w km 16+120                                                        
Zadanie 2020/2021 

2020/2021 UM Mrozy 

10.03.2020 
13.10.2021 

98 953,50 25 000,00 

2020   

0,00   

2021   

98 953,50   

24 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej 
2218W Dębe Wielkie-Helenów 
polegającą na budowie chodnika od km 
7+630 do km 8+130 w msc. Pustelnik 
wraz z odwodnieniem, dł. 500mb                                                             
Zadanie 2020/2021 

2020/2021 

- 
12.10.2020 
31.03.2021 

18 600,00 

2020 

0,00 

2021 

18 600,00 
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25 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na rozbudowę drogi powiatowej nr 
2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-
Mrozy do km 14+035 do km 15+245, 
dł. 1 210mb 

79 000,00 - 
08.04.2021 
17.12.2021 

26 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
2227W Mińsk Mazowiecki-Niedziałka-
Jakubów od km 5+233 do km 6+190 
polegającej na budowie chodnika, dł. 
957mb 

44 000,00 - 
22.04.2021 
08.11.2021 

27 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-
Jeruzal od km 5+392 do km 5+955, dł. 
563mb 

26 000,00 - 
15.04.2021 
02.11.2021 

28 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
2221W Dębe Wielkie-Górki-Poręby od 
km 1+615 do km 2+850, dł. 1 235mb 

42 000,00 - 
15.04.2021 
21.12.2021 

29 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
2214W Stanisławów-Mlęcin-Kamionka 
od km 1+180 do km 2+013, dł. 833mb 

46 000,00 - 
22.04.2021 
08.11.2021 

30 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
2255W Mrozy-Topór-Lipiny od km 
0+310 do km 0+810 wraz z 
odwodnieniem, dł. 500mb  

56 000,00 - 
06.05.2021 
22.11.2021 

31 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
2222W Dębe Wielkie-Chrośla-
Jędrzejnik-Kędzierak od km 0+630 do 
km 1+355, dł. 725mb  

38 745,00 - 
16.04.2021 
25.10.2021 

32 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na rozbiórkę i budowę obiektu 
mostowego zlokalizowanego w ciągu 
drogi powiatowej nr 1316W gr.powiatu-
Parysów-Latowicz-do dr.woj.nr 802 w 
km 10+310 z dojazdami 

68 880,00 - 
06.05.2021 
22.11.2021 

33 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
na rozbudowę drogi powiatowej nr 
2236W Dębe Małe-Transbór-Starogród 
polegającej na rozbiórce i budowie 
obiektu mostowego w km 2+350 z 
dojazdami 

99 630,00 - 
06.05.2021 
22.11.2021 

34 
Wykonanie dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
2247W Kałuszyn-gr.powiatu na odc. od 

2021/2022 
- 

14.09.2021 
…........... 

44 280,00 
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km 2+735 do km 4+576, dł. 1 841mb                                                                    
Zadanie 2021/2022 

2021 

0,00 

     
Zakup 

35 Zakup ciągnika z osprzętem 499 020,00 - 
14.07.2021 
12.10.2021 

 

  

Razem przebudowa dróg: 

Wartość (zł)  
Długość (m)/ 

Ilość (szt.) 
Dofinansowanie 

(zł)  

12 101 487,92 
naw. 11 095m 
chod. 2 988m 
ścież. 1 024m  

7 980 299,30 
 

Razem budowa chodników: 1 340 054,31 1276 m 895 668,10 
 

Razem przebudowa obiektów inżynierskich: 4 226 775,38 2 szt. 1 742 909,00 
 

Razem inżynieria ruchu: 11 685,00 1 szt. - 
 

Razem wykonanie dokumentacji projektowych: 617 808,50 12 szt. 25 000,00 
 

Razem zakupy: 499 020,00 1 szt. - 
 

Razem zadania inwestycyjne: 18 796 831,11 - 10 643 876,40 
 

 

Odnowy nawierzchni bitumicznych w zakresie remontów bieżących w 2021 r.  

L.p. Numer drogi, przebieg 
Zakres 

rzeczowy 
(mb) 

Wartość zadania  
(zł) 

1 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn - Jeruzal 900 218 232,15 

2 2255W Mrozy - Topór - Lipiny 620 157 765,69 

3 2256W Wola Rafałowska - Guzew - Mała Wieś - Kuflew 980 248 616,74 

4 2241W Posiadały - Kiczki - Wężyczyn - Jeruzal 990 239 925,36 

5 2254W Groszki Stare - Skruda - Grodzisk 990 251 141,34 

6 2244W Siennica - Łękawica - Cegłów 800 203 191,22 
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7 2256W Wola Rafałowska -Guzew - Mała Wieś - Kuflew 980 338 279,00 

8 2226W Jakubów - Wiśniew - Kluki 550 133 639,19 

9 2208W Radoszyna - Drop - Nojszew 961 245 536,29 

10 2218W Dębe Wielkie - Pustelnik - Helenów 900 219 261,29 

11 2202W Stary Konik - Halinów - Mrowiska - Chobot 435 111 963,51 

12 4333W Ołdakowizna - Stanisławów 660 163 308,87 

13 2225W Mistów - Anielinek - Jakubów 895 307 356,39 

Ogółem: 10 661 2 838 217,04 

 

Główne zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg w 2021 r. 

 

L.p. 
Rodzaj robót Jedn. Ilość robót 

Wydatki na 
materiały i sprzęt 

(zł) 

1 
Remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno-bitumiczną na 
gorąco 

m2 1 780,00 62 838,24 

2 Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno m2 983,50 9 471,00 

3 Remont cząstkowy nawierzchni grysami i emulsją m2 6 012,00 159 107,16 

4 Remont cząstkowy nawierzchni destruktem m2 659,00 1 623,60 

5 Remont cząstkowy nawierzchni żwirem i tłuczniem m2 19 391,00  56 773,89 

6 Profilowanie i ulepszenie dróg gruntowych km 61,05 118 334,78 

7 Wymiana, remont podbudowy m2 292,00 9 271,91  

8 
Wzmocnienie, profilowanie, ścinka, uporządkowanie poboczy i 
przekopanie rowków poprzecznych w poboczach 

km 24,55 145 394,15 

9 Renowacja, kopanie nowych rowów km 17,98 137 163,77 

10 Naprawa przepustów mb 104,00 30 370,56 

11 Oczyszczenie i uporządkowanie pasa drogowego m2 46 253,00 2 365,92 

12 Wycinka i utrzymanie zadrzewienia szt. 633 - 
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13 Sadzenie drzew szt. 72 3 250,00 

14 Mechaniczne koszenie chwastów i traw km 1 492,90 60 781,68 

15 Ręczne koszenie chwastów i traw m2 25 430,00 - 

16 
Karczowanie krzewów, wycinka krzaków (mechanicznie i 
ręcznie) 

m2 145 811,00 - 

17 Wykonanie oznakowania poziomego m2 39,00 639,60 

18 
Wymiana, ustawienie i poprawa pionowych znaków 
drogowych 

szt. 439 60 936,62 

19 Naprawa, budowa i utrzymanie chodników i zjazdów m2 248,00 9 471,62 

20 Oczyszczenie, odmulenie przepustów, ścieków, przykanalików mb 849,00 1 623,60 

21 Oczyszczenie, odmulenie studzienek ściekowych, kratek szt. 68 - 

22 Pozostałe, inne roboty - - 11 448,28 

Ogółem wartość brutto (zł):                             880 866,38 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg w 2021 r. 

L.p. 
Rodzaj robót 

Koszty (zł) 

materiały 
(sól+piasek) 

sprzęt GPS UMiG Mrozy Łączne 

1 Zimowe utrzymanie dróg 314 405,42 753 952,87 5 147,55 89 633,60 1 163 139,44 
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Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych  

 

Wydział uczestniczył w wojewódzkim ćwiczeniu aplikacyjnym pk. ,,Klęska-21” z zakresu zarządzania 
kryzysowego w ramach sprawdzenia znajomości procedur i efektywności obiegu informacji pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami systemu zarządzania kryzysowego (gmina, powiat, województwo). Ponadto Wydział 
brał udział również w ogólnokrajowym treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia 
RENEGADE/SAREX-21, w 4 treningach z zakresu znajomości procedur ATP-45D (procedur prognozowania 
i analizy skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych) oraz cyklicznie w wojewódzkich treningach 
powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 
 
W 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 
 dnia 3 lutego 2021 roku – omówienie sytuacji związanej z występowaniem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPA), 
 dnia 3 marca 2021 roku – posiedzenie w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 

 
W związku z wystąpieniem na terenie kraju, w tym na terenie powiatu mińskiego, sytuacji epidemicznej 
związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w 2021 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych podjął działania polegające na przekazaniu (we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim) otrzymanych ze szczebli nadrzędnych środków ochrony indywidualnej 
oraz materiałów profilaktycznych następującym podmiotom: 
 styczeń 2021 – materiały informacyjne (11 200 szt. ulotek, 500 szt. plakatów) dla mieszkańców dotyczących 

Narodowego Programu Szczepień przekazano do urzędów miast/gmin z terenu powiatu mińskiego, 
 styczeń 2021 – przekazanie samorządom (celem dalszej dystrybucji do podmiotów leczniczych oraz 

placówek oświatowych) płynów do dezynfekcji (o pojemności 500 ml) w liczbie 152 600 szt., 
 marzec 2021 – przekazanie samorządom maseczek chirurgicznych (616 000 szt.)  dla mieszkańców z terenu 

powiatu mińskiego, 
 sierpień 2021 – przekazanie samorządom oraz podmiotom Podstawowej Opieki Zdrowotnej następujących 

środków: półmaski (24 200 szt.), rękawiczki jednorazowe (2020 szt.), fartuchy (14 100 szt.), gogle ochronne 
(2020 szt.), płyny do dezynfekcji (3000 szt.). 

 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Mińskiego w analizowanym przedziale czasowym odbyła 
4 posiedzenia (w trybie zdalnym, za pomocą środków porozumiewania się  na odległość). Podczas tych 
posiedzeń omówiono 11 zagadnień. W Komisji pracowało 15 osób (powołanych Zarządzeniami Starosty 
Mińskiego), zgodnie z delegacją ustawową wynikającą z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym. Ponadto w posiedzeniach Komisji wzięło udział 5 osób wykonujących zadania 
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.  
Podczas posiedzeń Komisji omawiano zagadnienia zawarte w ,,Programie zapobiegania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu mińskiego na lata 2019-2023”.  
 
Realizatorami części zadań zawartych w wymienionym programie były:  
 Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim 
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim  
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Mińsku Mazowieckim. Powiatowy 

Inspektorat Weterynaryjny w Mińsku Mazowieckim 
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim 

 

7. 7  Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
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Szczegółowe informacje o realizacji zadań w tym zakresie znajdują się w części raportu dotyczącej realizacji 
strategii, programów i planów. 

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 2021 roku Powiatowa Komisja Lekarska wydała 1443 orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej. 

W ramach rozpoznania operacyjnego oraz doskonalenia organizacji działań, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim i jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych brały udział w 11 ćwiczeniach przeprowadzonych na 4 obiektach o różnej specyfice i przeznaczeniu;  
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
delegatura w Mińsku Mazowieckim 
 
W 2021 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził 30 kontroli,                                             
w tym 8 kontroli interwencyjnych. W ramach działań pokontrolnych wydano 8 zarządzeń pokontrolnych 
zobowiązujących do usunięcia (stwierdzonych podczas kontroli) naruszeń. Wydano 12 postanowień dla 
podmiotów ubiegających się o zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wystawiono 1 decyzję 
administracyjną, która dotyczyła kary pieniężnej. 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w analizowanym okresie przeprowadził na terenie powiatu 
mińskiego 2 kontrole planowe z zakresu gospodarki wodnościekowej. W wyniku przeprowadzonych kontroli 
zostało wydane 1 zarządzenie pokontrolne w celu usunięcia (stwierdzonych podczas kontroli) nieprawidłowości. 
W 2021 roku przeprowadzone zostały 2 kontrole z zakresu przestrzegania przez gminy przepisów prawnych 
związanych z utrzymaniem porządku i czystości. 
 

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Mińsku Mazowieckim 

W 2021 roku na terenie powiatu mińskiego w wyniku przeprowadzonych 1399 kontroli wydano 810 decyzji 
administracyjnych, 7 kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych (na łączną kwotę 43 300 
zł.), 59 mandatów karnych na łączną kwotę  na 2400 zł. 
 
W 2021 roku przeprowadzono kontrole zwierząt w kierunku poszczególnych jednostek chorobowych. Podczas 
przedmiotowych kontroli odnotowano 6 przypadków zachorowań na wściekliznę, 4 ogniska zgnilca 
amerykańskiego pszczół (ogólna liczba rodzin pszczelich – 47), 2 ogniska salmonellozy drobiu (S. Enteritidis) 
w stadach kur brojlerów (łącznie 45082 kur).  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim 

W 2021 roku działania pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim były 
skoncentrowane na walce z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i prowadzeniem nadzoru epidemiologicznego w tym 
zakresie. Dochodzenia epidemiologiczne prowadzone były na bieżąco, wydawano decyzje o kwarantannie i 
izolacji chorych. W ubiegłym roku w powiecie mińskim na COVID-19 zachorowało 11 545 osób, 263 osoby 
zmarły, 23 161 osób objęto kwarantanną a 386 osób było hospitalizowanych. 
 
W celu zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Mińsku 
Mazowieckim przeprowadzono 759 kontroli dotyczącej przestrzegania przepisów mających na celu ograniczenie 
epidemii COVID-19 w obiektach takich jak: hotele, restauracje, sklepy spożywcze czy salony fryzjerskie i 
kosmetyczne. 
 
W 2021 roku przeprowadzono 468 kontroli sanitarnych w obiektach żywnościowo-żywieniowych (z czego 77 
kontroli to kontrole interwencyjne) w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W toku kontroli wydano 
97 decyzji zatwierdzających, 49 decyzji na usunięcie uchybień, 15 decyzji wygaszających, 5 decyzji wykreślenia, 
155 decyzji płatniczych. Nałożono 69 mandatów karnych na kwotę 22 300 zł (w większości za niewłaściwy stan 
sanitarno-higieniczny oraz sprzedaż przeterminowanych artykułów spożywczych). Ponadto w analizowanym 
okresie pobrano do badań laboratoryjnych 332 próbki żywności, z czego 2 zostały zakwestionowane z powodu 
obecności bakterii Salmonella. 
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W 2021 roku pobrano 213 próbek w ramach nadzoru w zakresie bezpieczeństwa jakości wody. 
W 21 przypadkach jakość wody była nieodpowiednia (przekroczenie parametrów bakteriologicznych) – po 
przeprowadzonych postepowaniach administracyjnych przekroczenia zostały usunięte, przedstawiono pozytywne 
wyniki badań kontrolnych wody. Wydano pozytywne roczne oceny jakości wody dla wszystkich wodociągów. 
Przeprowadzono 12 kontroli stacji uzdatniania wody (nie stwierdzono uchybień sanitarnych), 
 
Podczas akcji zimowej w 2021 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku 
Mazowieckim przeprowadzili 2 kontrole sanitarne w obiektach organizujących zimowy wypoczynek dla dzieci. 
Nie stwierdzono nieprawidłowości. W okresie wakacyjnym skontrolowano 20 turnusów letniego wypoczynku – 
nie stwierdzono nieprawidłowości, 
 
W 2021 roku przeprowadzono spotkania edukacyjne, podczas których omówiono m.in. zasady bezpieczeństwa 
wypoczynku w kontekście zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, profilaktykę grypy, wszawicy, używania 
nowych środków psychoaktywnych, higieny osobistej, zatruć pokarmowych, chorób zakaźnych (WZW, AIDS), 
chorób odzwierzęcych, w tym odkleszczowych. 
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Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim od lat konsekwentnie stawia na jakość świadczonych usług i 
komfort obsługi mieszkańców. Przeprowadzono remont Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego 
przeniesiono Referat Komunikacji w Sulejówku do nowej lokalizacji. Klienci zyskali większą przestrzeń oraz 
bezpośredni kontakt z urzędnikiem – zniknęły szyby oddzielające interesanta od pracownika.  
 
Należy dodać, że oprócz zmiany aranżacji przestrzeni, również zmiany organizacyjne związane ze strukturą 
wewnętrzną wydziału, stanem zatrudnienia, organizacją  pracy oraz technologiczne (nowy sprzęt, systemy 
informatyczne) mają istotny wpływ na realizację zadań i jakość świadczonych usług. Wśród najważniejszych 
warto wymienić:  
 system zarzadzania kolejką do spraw załatwianych przez Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego w 

Mińsku Mazowieckim oraz Referat Komunikacji w Sulejówku. Zaletą systemu kolejkowego jest oszczędność 
czasu, szybkość, skuteczność oraz porządek. System umożliwia prowadzenie elektronicznej rejestracji 
klientów w oparciu o przygotowany katalog usług świadczonych przez wydział Komunikacji i Transportu 
Drogowego. Każda usługa została oceniona pod kątem czasu pracy koniecznego do jej wykonania. 
Zastosowane rozwiązanie umożliwia rejestracje klientów poprzez Internet, telefon lub osobistą wizytę w 
wydziale, 

 rejestracja internetowa i telefoniczna daje klientowi poza przypadkami szczególnymi całkowitą pewność 
przyjęcia w określonym dniu i godzinie. Aby zarezerwować wizytę, wystarczy wybrać odpowiednią grupę 
spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wszystkich pól 
i wybraniu przycisku "umów wizytę" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji, 

 wdrożenie systemu kolejkowego pozwoliło na równomierny rozkład pracy w wydziale  
w poszczególne dni tygodnia oraz zmniejszenie czasu oczekiwania interesantów na załatwienie sprawy. 
Ważną korzyścią jest również usunięcie nieefektywnego oczekiwania przez interesantów na załatwienie 
sprawy w sytuacjach gdyby ich ilość  była większa niż możliwa do obsłużenia. Dzięki możliwości rejestracji 
internetowej lub telefonicznej zmniejszył się odsetek klientów opuszczających urząd bez załatwienia 
sprawy z powodu upływu czasu pracy urzędu, 

 system rezerwacji elektronicznej umożliwia klientowi rezerwowanie wizyty w terminach, które są dla niego 
wygodne. Jest to jedna z możliwości umówienia wizyty w WKiTD, z której jak wynika z naszych obserwacji 
chętnie korzystają mieszkańcy, 

 System Wysyłania Powiadomień (SWP). Rozwiązanie to umożliwia informowanie interesantów  
o możliwości odbioru prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego za pomocą powiadomień SMS oraz e-mail, 

 „Płatności PiK” rozwiązanie umożliwiające dokonywanie przedpłat (płatność online) za czynności związane 
z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracją pojazdów a także możliwość płatności 
kartami płatniczymi dla osób składających wnioski bezpośrednio w urzędzie, 

 wydzielono skrzynkę podawczą oraz jej adres, służącą składaniu wniosków  w sprawie rejestracji  
i wyrejestrowania drogą elektroniczną oraz załączników do tych wniosków, 

 platforma internetową Info-car.pl umożliwiającą szybsze i sprawniejsze załatwianie większości spraw 
administracyjnych związanych z dokumentami komunikacyjnymi, elektroniczne składanie wniosków, 
sprawdzanie statusu dokumentów przez Internet, aktualne i rzetelne informacje dotyczące m.in. Profilu 
Kandydata na Kierowcę (PKK) jak go zdobyć, jak uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami. 

 
Jednym z wielu zadań nałożonych na powiat realizowanych przez Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego 
jest transport publiczny. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wyznaczyła nowe ramy formalnoprawne 
funkcjonowania pasażerskiego transportu drogowego regionów. Zgodnie z tym aktem prawnym za organizację 
publicznego transportu zbiorowego odpowiada organizator, którym w przypadku regionów jest między innymi 
powiat. Do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy planowanie rozwoju transportu, 
organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.  
 
 
 

7. 8  Komunikacja i transport drogowy 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

141 

 
Mając świadomość jak ważną dziedziną życia lokalnych społeczności jest transport publiczny  
i jak ten sektor usług publicznych wpływa na funkcjonowanie wielu dziedzin życia mieszkańców, rozpoczęto 
prace nad utworzeniem związku powiatowo-gminnego, mającego za zadanie planowanie, organizowanie i 
zarządzanie publicznym transportem publicznym. Na podstawie stosownych porozumień udzielonych przez 
gminy, Powiat Miński został upoważniony do przeprowadzenia przedmiotowego postepowania. Radni powiatowi 
oraz gmin z terenu powiatu wyrazili zgodę na utworzenie związku powiatowo-gminnego przyjmując stosowne 
uchwały w sprawie utworzenia związku i przyjęcia statutu związku.  
 
25 stycznia 2022 r.  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wpisał do Rejestru związków powiatowo-
gminnych, pod poz. 21, Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego. Do chwili 
obecnej odbyły się dwa posiedzenia Zgromadzenia Związku, na których wybrano władze Zgromadzenia i 
Zarządu Związku. 
Wojewoda Mazowiecki w obwieszczeniu z dnia 3 lutego 2022 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z 2022 r. poz. 1392,  ogłosił statut związku powiatowo-gminnego pod nazwą 
„Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego z siedzibą w Mińsku Mazowieckim”. 
 
Działalność związku zapewnić ma publiczny transport zbiorowy między powiatem i gminami powiatu mińskiego. 
W skład związku weszło 14 samorządów. 
 

Zestawienie spraw załatwionych przez Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego 
 w roku 2021  
 

W roku 2021 Wydział Komunikacji i Transportu Drogowego wydał 45 774 tys. decyzji administracyjnych w tym 
40 736 dot. rejestracji pojazdów i 5 038 dot. uprawnień do kierowania pojazdami.  Od 25 decyzji złożono 
odwołania. W wyniku rozstrzygnięcia organu II instancji 23 decyzje zostały utrzymane w mocy  
a 2 uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia. Przeprowadzono 115 kontroli planowych. Ogółem w 
2021 r. w wydziale załatwiono 104 569 spraw. 

Szczegółowy wykaz spraw załatwionych przez wydział obrazuje poniższa tabela 

Lp. Rodzaj sprawy Liczba spraw (w tym 
wydanych decyzji 

administracyjnych) 

1. Generowanie profilu kandydata na kierowcę 3092 
2. Wydanie prawa jazdy 4290 

3. Wydanie międzynarodowych praw jazdy 76 
4. Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem 4 
5. Decyzje o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami 243 
6. Decyzje o skierowaniu na egzamin sprawdzający kwalifikacje 31 
7. Decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy 851 

8. Przedłużenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy 10 
9. Decyzje o zmianie decyzji 6 
10. Decyzje o umorzeniu postępowania  67 
11. Decyzje o uchyleniu decyzji 6 
12. Decyzje o wygaśnięciu  decyzji 8 
13. Decyzje o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami 93 
14. Decyzje o skierowaniu na kurs reedukacyjny 153 
15. Decyzje o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne 334 
16. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy 379 
17. Odmowa zwrotu zatrzymanego prawa jazdy 2 
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18. Postępowanie w sprawie przyznania wynagrodzenia oraz zwrotu 
kosztów dozoru sprawowanego nad pojazdami usuniętymi na 
podstawie art. 130a PORD 

2 

19. Upomnienia 16 
Wydział Komunikacji i Transportu  Drogowego 10 
Referat Komunikacji w Sulejówku 6 

20. Postanowienia o uznaniu za dowód  149 
21. Zapotrzebowania na akta kierowców 427 
22. Akta kierowców przekazane do innego urzędu 288 
23. Odmowa wydania prawa jazdy 4 
24. Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach 20 
25. Udostępnianie danych w zakresie uprawnień do kierowania 

pojazdami 
155 

26. Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym 

111 

27. Decyzje o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem 
uprzywilejowanym 

110 

28. Decyzje o wpisaniu do ewidencji instruktorów nauki jazdy 9 
29. Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy 9 
30. Decyzja o skreśleniu z ewidencji instruktorów nauki jazdy  

8 
31. Wystąpienie o wyznaczenie terminu egzaminu dla instruktora 7 
32. Wpis i zmiana wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących  

ośrodki szkolenia kierowców  
8 

33. Kontrole przeprowadzone w ośrodkach szkolenia kierowców 9 
34. Decyzja o skreśleniu z rejestru przedsiębiorców prowadzących 

ośrodek szkolenia kierowców 
0 

35. Wpisanie do ewidencji diagnostów 3 
36. Wpisy i zmiany wpisów w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzących  stacje kontroli pojazdów 
3 

37. Kontrole przeprowadzone na stacja kontroli pojazdów 32 
38. Postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na rzecz powiatu 9 
39. Decyzje w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania 0 
40. Decyzje o naliczeniu kosztów usunięcia i przechowywania 

pojazdu 
3 

41. Licencje  na drogowy transport osób 2 
42. Wypisy z licencji na drogowy transport osób 3 
43. Licencje na drogowy transport rzeczy 7 
44. Wypisy z licencji na drogowy transport rzeczy 22 
45. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 19 
46. Wypisy z zezwolenia na wykonywanie przewoźnika drogowego 109 
47. Odstępstwa od warunków wykonywania zezwolenia 0 
48. Odpowiedzi na zapytania organów kontroli  drogowej 29 
49. Zaświadczenia o sytuacji finansowej wystawiane w celu 

przedłożenia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego 
27 

50. Zezwolenie na drogowy transport osób 0 
51. Wypisy z zezwoleń na drogowy transport osób 0 
52. Postanowienia w sprawie uzgodnienia wydania zezwolenia przez 

inny organ 
11 

53. Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 11 
54. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego 55 
55. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne 36 
56. Kontrole wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na 

potrzeby własne 
8 

57. Wypisy do zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby 
własne 

143 

58. Projekty stałej organizacji ruchu 135 
59. Projekty czasowej organizacji ruchu 277 
60. Przeprowadzone kontrole w zakresie wydawania licencji 7 
61. Przeprowadzone kontrole w zakresie organizacji ruchu 59 
62. Decyzje o rejestracji pojazdów 18095 
63. Decyzje o czasowej rejestracji pojazdów  19084 
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64. Decyzje o uchyleniu i odmowie rejestracji 0 
65. Decyzje o wyrejestrowaniu pojazdów 3243 
66. Decyzje o nadawaniu i umieszczanie w pojazdach cech 

identyfikacyjnych oraz tabliczki znamionowej 
 

25 
67. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu 5737 
68. Zawiadomienie o nabyciu pojazdu 3928 
69. Potwierdzenia danych pojazdu i właścicieli dla innych organów 6915 

 
70. 

Wydane dowody rejestracyjne 19584 

71. Wydanie karty pojazdu 3769 
72. Zmiany dokonane w dowodach rejestracyjnych 6194 
73. Decyzje o rejestracji warunkowej 289 
74. Decyzje o wycofaniu pojazdów z ruchu 55 
75. Wydanie zaświadczeń i udzielonych odpowiedzi do innych 

organów w zakresie danych pojazdów 
414 

76. Sprawy związane z dokumentacją rejestracji pojazdów 5293 
77. Zawieszenie postępowania 38 
78. Podjęcie postępowania 32 
79. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej 7 
80. Odmowa wszczęcia postępowania 2 
81. Odmowa przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami 1 
82. Cofnięcie poświadczenia o spełnianiu dodatkowych wymagań 

przez ośrodek szkolenia kierowców 
 
4 

83. Odmowa wymiany prawa jazdy wydanego za granicą 1 
 

 

Określanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat miński 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
 
 
Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka 
samorządu terytorialnego oraz warunków i zasad korzystania z nich , następuje w drodze uchwały podjętej 
przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego. Obowiązek podjęcia stosownej uchwały wynika 
z przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z wymienioną ustawą, w transporcie 
drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone 
przez organizatora, czyli m.in. przystanki komunikacyjne i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest 
jednostka samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto stosowną uchwałę. Brak uchwały oznacza, 
że operator lub przewoźnik ubiegający się o uzyskanie odpowiedniego uprawnienia do wykonywania 
regularnych przewozów osób, nie może uwzględnić w rozkładzie jazdy tych przystanków komunikacyjnych, 
w stosunku do których właściwa jednostka samorządu terytorialnego, będąca właścicielem lub zarządzającym, 
nie podjęła stosownej uchwały.  
 
Pierwotny  tekst uchwały  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków został uchwalony 
27 lutego 2013 r. (uchwała  Nr XVIII/224/13). W roku 2021 uchwała była trzykrotnie zmieniana. Zmiany 
polegały na wpisaniu nowych przystanków do wykazu przystanków komunikacyjnych, udostępnionych 
operatorom i przewoźnikom,  stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku 
Mazowieckim na podstawie przyjętych w 2021 roku zmian do wymienionej uchwały sukcesywnie przygotowuje 
odpowiednie zmiany stałej organizacji ruchu na drodze, przy której ma być usytuowany nowy przystanek 
komunikacyjny oraz dokonuje odpowiedniego oznakowania. 
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Obowiązujące w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi 
oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 
 
Rada Powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 
usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie 
tych kosztów. Uchwała określająca wysokości wyżej wymienionych opłat i kosztów obowiązujące w 2021 r. 
została podjęta przez Radę Powiatu Mińskiego w dniu 28 października 2020 r. (uchwała nr XV/195/20). 
 
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 listopadzie  2020 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 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Umowa z przedsiębiorcą została podpisana  29 grudnia 2020 r. 
Zadanie było monitorowane w trybie ciągłym. Stwierdzone uchybienia były na bieżąco korygowane. 
Przedsiębiorca podejmował działania zapobiegawcze, mające na celu uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. 
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Regulacja stanu prawnego nieruchomości: 
 
 
Drogi 
 
Według stanu na 1 stycznia 2021 roku na rzecz powiatu mińskiego uregulowana została własność 2241 działek 
drogowych o powierzchni 577,21 ha.   W 2021 roku uregulowano własność 321 działek o powierzchni 2,82 ha. 
Według stanu na 31 grudnia 2021 roku Powiat Miński był właścicielem 2562 działek drogowych o powierzchni 
580,03 ha. 
 
Pozostałe nieruchomości 
 
Według stanu na 31 grudnia 2021 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 2021 roku podjęła 1 uchwałę a Zarząd Powiatu Mińskiego podjął 12 uchwał 
w zakresie gospodarki nieruchomościami, w tym dotyczących przedłużenia i zmiany warunków umów najmu 
i dzierżawy nieruchomości oraz użyczenia nieruchomości. 
 
Rada Powiatu Mińskiego uchwałą nr XX/245/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku zaopiniowała pozytywnie 
nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Mińskiego nieruchomości stanowiącej własność Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Strachominie, położonej w Strachominie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 381/2 
o powierzchni 0,1271 ha, z przeznaczeniem na cel publiczny określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami – drogę powiatową nr 2233W Rozstanki – Strachomin – Borki 
oraz wyraziła zgodę na przekazanie nieodpłatnie w drodze darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strachominie, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mińskiego położonej w Strachominie, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 539/1 o powierzchni 0,1263 ha. 
 
Umowy użyczenia zawarte przez Zarząd Powiatu 
1) W wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 584/21 z dnia 29 marca 2021 roku w dniu 29 marca 

2021 roku, użyczono Gminie Latowicz na czas nieoznaczony część działki nr 616 w Latowiczu, 
z przeznaczeniem na wykonanie remontu i utrzymania schodów wejściowych do Domu Wiejskiego 
w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa domu wiejskiego w Latowiczu”, 

2) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 703/21 z dnia 14 września 2021 roku w dniu 
15 września 2021 roku, użyczono Gminie Dębe Wielkie na okres do 30 czerwca 2024 roku część działki 
nr 608/1 w Rudzie, z przeznaczeniem na wykonanie skrzyżowania drogi gminnej – ulicy Ogrodowej 
z drogą powiatową – ulicą Szkolną, 

3) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 728/21 z dnia 25 października 2021 roku w dniu 
25 października 2021 roku, użyczono Gminie Halinów na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku część działki 
nr 1 w Halinowie oraz część działki nr 134 w Józefinie, z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy 
skrzyżowania ulic Słonecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak, 

 
 
4) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 729/21 z dnia 25 października 2021 roku w dniu 

25 października 2021 roku, użyczono Gminie Mrozy na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku działki 

7. 9  Gospodarka nieruchomościami 
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nr 910/2, 911/2, 913/2, 2306/19 i 2306/4, z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy i rozbudowy 
skrzyżowania ulic Granicznej i Armii Krajowej w Mrozach, 

5) w wykonaniu uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego Nr 756/21 z dnia 29 listopada 2021 roku w dniu 
2 grudnia 2021 roku, użyczono Gminie Dobre na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku część działki 
nr 467/2 oraz część działki nr 545 w obrębie Drop, część działki nr 197/2 w obrębie Radoszyna, część 
działki nr 642 w obrębie Rakówiec i część działki nr 148/1 w obrębie Walentów, z przeznaczeniem 
na wykonanie przebudowy dróg polegającej na wybudowaniu chodników dla pieszych. 
 

Inne uchwały dotyczące gospodarki nieruchomościami 
1) Nr 554/21 z dnia z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 580/13 Zarząd Powiatu 

Mińskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wynajęcia części budynku Zespołu Szkół Zawodowych 
Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim w trybie bezprzetargowym, 

2) Nr 560/21 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie użyczenia na okres 15 lat części działki nr 865/16 
w Mińsku Mazowieckim pod budowę centrum sportów miejskich, 

3) Nr 562/21 z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Mińskiego, położonej w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki, 

4) Nr 704/21 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mińskiego na lata 2021-2023, 

5) Nr 712/21 z dnia 20 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Mińskiego, położonej w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki, 

6) Nr 716/21 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Mińskiego, położonej w Janowie, gmina Mińsk Mazowiecki, 

7) Nr 717/21 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim na użyczenie sali gimnastycznej. 
Uchwały zostały przekazane dyrektorom jednostek. 
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Wszystkim pracom i dokonaniom Wydziału Geodezji i Kartografii w roku 2021 przyświecała idea  informatyzacji  
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, podnoszenia jakości bazy danych, automatyzacji procesów 
udostępniania danych z zasobu, a także ich przyjmowania, a przede wszystkim rozszerzania oferty coraz 
bardziej dojrzałych  usług świadczonych drogą elektroniczną.   
 
W 2021 roku w  Wydziale Geodezji i Kartografii dokonano,  między innymi: 
 ponad 21 tys. zmian danych  ewidencji gruntów i budynków,  
 wydano ponad 33 tys. wyrysów i wypisów z  ewidencji gruntów i budynków,  
 skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu  przedstawionych w 342 projektach, 
 przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ponad 8 tys.  opracowań geodezyjnych 

i kartograficznych,  
 dokonano sprzedaży ponad 7 tys. map i innych dokumentów z zasobu,  
 w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych udzielono ponad 1000 pisemnych wyjaśnień. 

 
Usługi świadczone w ramach działalności Wydziału Geodezji i Kartografii przyniosły w roku 2021 dochód 
w wysokości 2 789 122, 29 złotych.  
 
W roku 2021 na obszarze powiatu mińskiego wprowadzono do stosowania jako obowiązujący europejski układ 
odniesienia wysokości niezbędny dla potrzeb inwestycji. W ramach wdrożenia nowego układu zmodernizowana 
została wysokościowa osnowa szczegółowa na obszarze całego powiatu. Zakończono również prace 
modernizacyjne poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. Jest to kluczowe 
dla jakości prac geodezyjnych, co ma bezpośrednie przełożenie na realizację wszelkich  inwestycji budowlanych, 
planistycznych oraz projektów przestrzennych. Jednocześnie w 2021 roku zakończyliśmy modernizację ewidencji 
gruntów i budynków gminy Mińsk Mazowiecki oraz gminy i miasta Halinów.  
 
Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest ważnym zadaniem starosty z uwagi 
na konieczność podnoszenia jakości danych zawartych w bazie danych ewidencyjnych oraz z uwagi na potrzebę 
ich aktualności i wiarygodności, dane te bowiem są podstawą aktualizacji wielu rejestrów publicznych oraz 
podstawą do podejmowania decyzji dla wielu organów w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków. 
 
Ważnym, wyróżniającym się innowacyjnością w podejściu i rozwiązaniu zadaniem, które również zostało 
zakończone w roku ubiegłym, było wykonanie nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym obszaru miasta 
Sulejówek Efektem realizacji tej pracy było wykonanie nalotów całego przedmiotowego obszaru i uzyskanie 
zdjęć pionowych, zdjęć ukośnych oraz opracowanie wysokiej rozdzielczości ortoobrazów, chmury punktów oraz 
przekrojów poziomych chmur punktów. Materiał  fotogrametryczny pozyskany i opracowany w taki sposób 
pozwala na uzyskanie wielowymiarowej informacji o interesującym nas otoczeniu. W bardzo szybki sposób 
można zweryfikować sposób zagospodarowania danej okolicy czy konkretnej nieruchomości. Wnioski składane 
przez mieszkańców do urzędu w zakresie np. poprawności danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków 
czy prawidłowości naliczenia podatku będą mogły być sprawdzone na ekranie komputera. Powiat miński 
wykorzysta to opracowanie również do dalszych  prac związanych z wykonaniem zadania w roku bieżący 
pt. „Modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta Sulejówek”. 
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Zauważamy dalszy wzrost przekazywania do zasoby geodezyjnego i kartograficznego operatów geodezyjnych 
w formie elektronicznej. W 2021 roku ponad 84% operatów wpłynęło do Starostwa w takiej postaci, eliminując 
przy tym konieczność skanowania takich dokumentacji w Urzędzie i zabezpieczania dla niej powierzchni 
archiwalnej.  
 
Jako pierwszy powiat w Polsce wdrożyliśmy pobieranie zawiadomień z ksiąg wieczystych w formie 
elektronicznej.  Funkcjonalność ta zapewnia bezpośrednią elektroniczną komunikację między systemami księgi 
wieczystej a ewidencji gruntów i budynków, co pozwoliło w samym tylko 2021 roku odebrać 11717 
dokumentów elektronicznych. 
 
Staliśmy się tym samym prekursorem w automatyzacji prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
w zakresie przyjmowania dokumentów stanowiących podstawę do aktualizacji danych ewidencji gruntów 
i budynków. Ponad 67 % wszystkich dokumentów stanowiących podstawę do aktualizacji bazy to dokumenty 
elektroniczne. 
 
W ubiegłym roku uruchomiliśmy dla wszystkich Burmistrzów oraz Wójtów usługę panel gminy, polegającą na 
przekazywaniu i pobieraniu zawiadomień o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Usługa ta zapewnia 
natychmiastowe przekazywanie danych w celach podatkowych w sposób efektywny i wygodny. W ten sposób 
przekazano już ponad 5 tys. zawiadomień. 
 
W ramach wdrożonych usług, dostępnych drogą internetową w 2021 roku obsłużonych zostało: 
 342 spraw dotyczących koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu, co stanowi 100%  wszystkich 

spraw, 
 1606 zapytań komornika o posiadanie  nieruchomości, co stanowi 89 % wszystkich  spraw, 
 9003 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, co stanowi  100  % wszystkich zgłoszeń, 
 983 zleceń  rzeczoznawców  majątkowych  obsłużono internetowo, co stanowi 94 % wszystkich spraw, 
 5330 map zakupiono przez  internet, co stanowi  72 % wszystkich zamówień.  

 
Z powyższego zestawienia wynika, że  17 tys. osób załatwiło swoje sprawy, należące do kompetencji Starosty 
Mińskiego, bez potrzeby przybycia do Urzędu, co ma ogromne znaczenie w czasie pandemii.  
 
Główny Geodeta Kraju rozstrzygnął w 2021 r. plebiscyt na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020” przyznając nam III miejsca. To ważne dla nas wyróżnienie 
zostało nam przekazane na ogólnopolskim spotkaniu służby geodezyjnej z udziałem wiceministra 
odpowiedzialnego za geodezję i kartografię. 
 
Jednocześnie osiągnięcia w dziedzinie cyfryzacji oraz zastosowania nowoczesnych technologii i systemów 
informacyjnych, docenione zostały przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, który w konkursie 
„Samorządowy lider cyfryzacji” przyznał powiatowi mińskiemu III miejsce. Ocenie podlegał System Informacji 
Przestrzennej Powiatu Mińskiego, w którym publikujemy kilkadziesiąt usług danych przestrzennych 
w ogólnodostępnym serwisie, z którego korzystać mogą wszyscy obywatele, przedsiębiorcy, geodeci, 
projektanci, instytucje, urzędy, rzeczoznawcy majątkowi oraz inni mieszkańcy naszego powiatu. O wartości 
i przydatności naszego serwisu świadczą statystyki – średnio ponad 11 tys. użytkowników miesięcznie, 
a w ostatnim roku 145 tys. użytkowników skorzystało z tego serwisu. 
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  Zestawienie spraw administracyjnych załatwianych w Wydziale Architektury i Budownictwa w 2021 r. 
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1 Pozwolenia na budowę 2517 19 1 8 2 0 

2 Pozwolenia na rozbiórkę 115 0 0 2 0 0 

3 Umorzenia postępowania 116 0 0 0 0 0 

4 Odmowa zatwierdzenia projektu 
 i udzielenia pozwolenia 

157 15 3 6 1 0 

5 Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji 8 0 0 0 0 0 
 

6 Uchylenie decyzji (art. 36a PB) 51 0 0 0 0 0 
 

7 Zmiana decyzji (art. 155 i 163 Kpa) 160 0 0 0 0 0 
 

8 Przeniesienie pozwolenia na budowę 117 1 0 0 1 0 
 

9 Liczba zgłoszeń (w tym zmiana sposobu 
użytkowania) 

1981 - - - - - 

10 Sprzeciw wobec zamiaru rozpoczęcia robót 119 9 1 2 0 1 

11 Inne sprawy budownictwa (w tym 
odstępstwa od przepisów techniczno - 
budowlanych współdziałanie, wejście  

w teren) 

479 2 1 1 - - 

12 Zaświadczenia 802 - - - - - 

13 Dzienniki budowy 2872 - - - - - 

14 Korespondencja - wpływ 8408 - - - - - 

15 Wnioski o udostepnienie informacji 
publicznej 

29 1 1 - - - 
 

16 Petycje 1 - - - - - 
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Zestawienie przedstawiające wzrost ruchu budowlanego na podstawie ilości wydanych dzienników budowy  

w latach 2019-2021 
 

ROK LICZBA WYDANYCH DZIENNIKÓW BUDOWY 
2019 1797 
2020 2070 
2021 2872 

 
Powyższe zestawienie obrazuje wyraźny wzrost liczby wydanych dzienników budowy w roku 2021 względem 
roku poprzedniego. Wzrost ten kształtuje się na poziomie 39% rok do roku. Świadczy to o bardzo dobrym i 
stabilnym poziomie rozwoju gospodarczego w Powiecie Mińskim.   

 
Zestawienie ilości prowadzonych spraw (lata 2015 – 2021) 

 

ROK LICZBA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ LICZBA ZGŁOSZEŃ 
2015 1532 1752 
2016 1607 1497 
2017 1952 1238 
2018 2093 1387 
2019 2297 1545 
2020 2504 1678 
2021 2517 1981 

 
Porównanie powyższe obrazuje wyraźną tendencję wzrostową liczby zgłoszeń (wzrost liczby zgłoszeń względem 
roku poprzedniego o 303 sprawy tj. o 18% r/r). Z powyższego zestawienia wynika również, że liczba wydanych 
pozwoleń na budowę pozostaje w dalszym ciągu na wysokim poziomie będącym efektem wzrostów 
odnotowanych w 2019 i 2020 r. 
 
Wzrost liczby zgłoszeń dotyczy przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych dotyczących sieci uzbrojenia 
terenu, dróg i instalacji, jak również indywidualnych inwestycji mieszkańców Powiatu Mińskiego. Ta forma 
realizacji ww. inwestycji cieszy się dużym powodzeniem. Liczba zgłoszeń dotyczących budowy budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych stanowiła natomiast niewielki procent wszystkich zgłoszeń przyjmowanych przez 
organ administracji architektoniczno-budowlanej. Inwestorzy nadal wybierają tryb pozwolenia na budowę.  
 
Na podstawie powyższego podsumowania można jednoznacznie stwierdzić, że epidemia COVID-19 nie wpłynęła 
negatywnie na ruch budowlany w Powiecie Mińskim, wręcz przeciwnie odnotowane zostały bardzo wyraźne 
wzrosty zarówno liczby pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych, jak i wydanych dzienników budowy. 
 
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa wchodzi w skład komisji do zaopiniowania wniosków 
o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Komisja ta ma na celu opiniowanie wniosków 
o przyznanie wyżej wymienionej  dotacji, a tym samym wpływ na ochronę zabytków zgodnie z założeniami 
uchwały Rady Powiatu Mińskiego nr VI/64/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania 
dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
  
Wydział Architektury i Budownictwa prowadzi ścisłą współpracę ze wszystkimi miastami i gminami powiatu 
mińskiego (udzielanie wyczerpujących informacji, pomoc w przygotowywaniu prawidłowych dokumentacji 
dla lokalnych inwestycji budowlanych). 
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Wydział Środowiska i Rolnictwa wykonuje zadania powiatu w zakresie ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śródlądowego, gospodarki odpadami, prawa wodnego oraz zadania z zakresu administracji 
rządowej należące do kompetencji Starosty, w szczególności dotyczące prawa geologicznego i górniczego, 
gospodarki leśnej w lasach, nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz prawa łowieckiego. 
 
W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska, Zarząd Powiatu podjął w 2021 r. następujące uchwały:  
 uchwała Nr 561/21 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Siennica na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028",  
 uchwała Nr 624/21 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Mińskiego spółkom wodnym na realizację zadań w 2021 roku, 
 uchwała Nr 625/21 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Halinów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028", 
 uchwała Nr 725/21 z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Latowicz na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029”. 

Na podstawie przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska, Wydział sprawuje nadzór 
i kontrolę nad działalnością podmiotów w zakresie gospodarowania (wytwarzania, przetwarzania, zbierania) 
odpadami. W roku 2021 wydano 6 nowym podmiotom    zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Wg stanu 
na dzień 31.12.2021 r. ilość podmiotów posiadających decyzje w zakresie gospodarki odpadami wynosiła 97. 

 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska w roku 2021: 
 wydano 11 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego z instalacji oraz 

decyzji o zmianie pozwoleń,  
 rozpatrzono 44 zgłoszenia instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia oraz zmian 

do zgłoszonych już instalacji. Najwięcej zgłoszeń instalacji dotyczyło stacji bazowych telefonii 
komórkowych. We wszystkich przypadkach wskazane wartości natężenia PEM bądź zgłoszone wielkości 
emisji gazów nie powodują przekroczenia wartości dopuszczalnych.  

W zależności od źródeł i miejsc występowania, wyróżnia się hałas komunikacyjny i przemysłowy. Na terenie 
Powiatu występują oba rodzaje hałasu. Dzięki inwestycji budowy obwodnicy dla miasta Mińsk Mazowiecki 
ograniczono emisję hałasu komunikacyjnego.  
 
Realizując zadania, wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w omawianym okresie 
przeprowadzono: 
 1422 postępowania w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy lub projektów decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 1584 postępowania w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, w tym 432 

postępowania zakończone wydaniem decyzji administracyjnej. 
 
Wykonując zadanie przewidziane w ustawie o lasach, w roku 2021 wypłacono ekwiwalenty za zalesione 
grunty porolne w kwocie 166 115,26 zł.  Środki finansowe na wypłaty ekwiwalentów pochodziły z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
 
 
 

7. 12. Ochrona środowiska  
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Wydano 3451 zaświadczeń dla nieruchomości z informacją, że przedmiotowa nieruchomość stanowi lub nie 
stanowi gruntu, o którym mowa w art. 3 ustawy o lasach, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu, ani 
decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1275 ze zm.) 

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na powierzchni 16 014,75 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 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 30 zaświadczeń 
dla 32 zwierząt o dokonaniu zgłoszenia do rejestru. 
 
Z zakresu prawa łowieckiego: na terenie powiatu znajduje się 31 obwodów łowieckich, dzierżawionych przez 
18 kół łowieckich. Obszar wszystkich obwodów łowieckich to 91 044 ha. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 
22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651 
ze zm.) umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązują do dnia 31 marca 2022 r. Ponadto przeprowadzono 
4 postępowania zakończone wydaniem decyzji zezwalającej na hodowanie lub utrzymywanie chartów oraz 
ich mieszańców. 
 
Z  zakresu zadań Starosty Mińskiego, jako organu administracji geologicznej, wynikających z ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,  w omawianym okresie:  
 wydano 18 decyzji dotyczących zatwierdzenia dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dodatków do 

dokumentacji geologicznych złóż kopalin oraz projektów robót geologicznych na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złóż kopalin, 

 zatwierdzono, w drodze decyzji, łącznie 7 projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, 
 wydano 1 decyzję odmawiającą zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej, 
 przeprowadzono postępowania administracyjne zakończone wydaniem 9 decyzji w sprawach dotyczących 

opłat eksploatacyjnych,  
 załatwiono 27 spraw dotyczących zgłoszenia projektów robót geologicznych i przedłożenia dokumentacji 

geologicznych dotyczących innych prac geologicznych. 
 
Ponadto Starosta Miński, jako organ koncesyjny, udzielający koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli 
jednocześnie są spełnione następujące wymagania: 
1) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha, 
2) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, 
3) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych, 

w 2021 roku udzielił 2 koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w ww. zakresie. Jednocześnie 
wydał: 4 decyzje stwierdzające wygaśnięcie koncesji, 1 decyzję zmieniającą koncesję, 1 decyzję cofającą 
koncesję bez odszkodowania, 6 decyzji przenoszących koncesje  oraz prowadził 2 postępowania 
administracyjne w sprawie naruszenia przez przedsiębiorców warunków koncesji. W 2021 roku 
przeprowadzono 2 kontrole zakładów górniczych.  

 
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie powiatu mińskiego obowiązywało 37 koncesji na wydobywanie 
kopalin ze złóż, dla których organem koncesyjnym jest Starosta Miński. Najwięcej zakładów górniczych 
zlokalizowanych jest na terenie gmin: Jakubów (16 zakładów), Kałuszyn (7 zakładów) i Mrozy (7 zakładów). 
Dane dotyczące obszarów górniczych, ustanowionych koncesjami na wydobywanie kopalin ze złóż, zostały 
wprowadzone na portal mapowy minski.e-mapa.net. Na portalu prowadzona jest także baza, zawierająca 
informacje o udzielonych koncesjach.  
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Rzut ekranu przedstawiający dane przestrzenne dotyczące obszarów górniczych 

 
 

 
Rzut ekranu przedstawiający fragment bazy zawierającej informacje o udzielonych  koncesjach 

 

Starosta prowadzi również nadzór nad zakładami górniczymi, które zakończyły eksploatację kopaliny. Wg stanu 
na 31.12.2021 r. na terenie powiatu mińskiego w trakcie rekultywacji (w celu przywrócenia gruntom wartości 
użytkowej) były 42 wyrobiska. 
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Na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne sprawowany jest nadzór i kontrola nad działalnością spółek 
wodnych, działających na terenie powiatu mińskiego. Jest nią objętych 10 samodzielnie działających Gminnych 
Spółek Wodnych, a mianowicie: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk 
Mazowiecki, Mrozy i Siennica. W  okresie sprawozdawczym badane są budżety poszczególnych spółek oraz 
podejmowane przez organy spółek wodnych uchwały. Realizując uchwałę Rady Powiatu Mińskiego w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, w roku 2021 przyznana została dotacja celowa w kwocie 
21525,44 zł. 
 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, w celu skutecznej kontroli przestrzegania przepisów o rybactwie śródlądowym, 
współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką (SSR), utworzoną przez Radę Powiatu na wniosek Starosty 
i Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Siedlcach. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Społeczna Straż 
Rybacka działająca na terenie powiatu mińskiego liczyła 38 strażników. 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  2021 roku wydano 264 karty wędkarskie upoważniające do amatorskiego połowu ryb w śródlądowych 
wodach powierzchniowych (w tym 1 kartę upoważniającą do łowiectwa podwodnego) oraz zarejestrowano 
10 nowych jednostek sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Na koniec 2021 r. łączna ilość wydanych 
kart wędkarskich wynosiła 5819 sztuk. 

W 2021 roku Wydział Środowiska i Rolnictwa rozpatrzył łącznie 8195 spraw.  
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Samorząd powiatowy realizuje zadania z zakresu ochrony praw konsumentów za pomocą Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów, który posiada kompetencje doradcze i procesowe (nie posiada kompetencji 
kontrolnych ani władczych). Rzecznik działa przy pomocy wyodrębnionego w strukturze Starostwa Powiatowego 
Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów, w którym oprócz Rzecznika zatrudniony jest jeden pracownik.  
 
W 2021 roku Rzecznik miał ogółem 915 spraw, w tym kontynuował sprawy rozpoczęte w roku poprzednim. 
W  56% spraw w prowadzonych postępowaniach, zakończyła się pozytywnie – czyli konsumenci mieli uznaną 
reklamację za zasadną. W 23% sprawach – pomimo wystąpień Rzecznika przedsiębiorcy nie uznali roszczeń 
konsumentów za zasadne. W 8% spraw Rzecznik uznał, że sprawę należy skierować na drogę postępowania 
sądowego i przygotowywał konsumentom pozew do Sądu albo w tym pomagał. Jest coraz większy odsetek 
spraw, w których brak jest naruszenia interesu konsumenta – czyli konsumenci nie mieli racji domagając się 
uznania ich roszczeń za zasadne. W 2021 r. takich spraw było aż 6%. W takiej samej ilości spraw – 6% 
Rzecznik skierował wnioski o ukaranie przedsiębiorcy za nieudzielenie Rzecznikowi odpowiedzi na jego 
wystąpienie.  
 
Zestawienie spraw załatwianych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2021 r.  

 

 
Lp. 

 
Rodzaj spraw 

 
Liczba 
spraw           

 

 
Rozstrzygnięcie spraw rozpoczętych  

w 2021 r. 
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1 Wystąpienia do 
przedsiębiorców w sprawach  
o ochronę interesów 
konsumentów 
(postępowania 732) 

172 
(w tym  

52 sprawy  
z lat 

ubiegłych) 

72 29 8 44 11 8 

2 Porady pisemne (731)  120 
(w tym  

4 z 2020 r.) 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

3 Wyjaśnienia, interpretacje, 
opinie, akty prawne dotyczące 
zagadnień z zakresu ochrony 
praw konsumenckich (730) 

14  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4 Zapewnienie bezpłatnego 
poradnictwa konsumenckiego 
i informacji prawnej w 
zakresie ochrony 
konsumentów 

608  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5 Wnioski o udostępnienie 1       

7. 13 Ochrona praw konsumentów 
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W 2021 r.  Rzecznik był w szczególności pomocny przy często zmieniających się przepisach podczas pandemii. 
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, Rzecznik ostrożnie korzysta z tego 
uprawnienia. W 2021 r. Rzecznik aktywnie pomagał konsumentom w 11 sprawach sądowych, wobec braku 
polubownego zakończenia sporu, a wniosek o ukaranie przedsiębiorcy skierował w 8 przypadkach. Duża część 
spraw z 2021 r. nie jest jeszcze zakończona i ostatecznie nie można przesądzić, czy nie znajdą swojego 
zakończenia na drodze postępowania sądowego. 
 
 
Udzielanie porad i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów 
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SPRZEDAŻ:   
art. żywnościowe 
        1                       1 
odzież i obuwie  
 2 10   36                 2     50 
meble, artykuły 
wyposażenia 
wnętrz, utrzymania 
domu 3 8   73 16           2         102 
urządzenia gosp. 
domowego, 
urządzenia 
elektroniczne i 
sprzęt komputerowy 4 21 12 96 20 2                   155 
samochody i środki 
transportu 
osobistego        18                       18 
kosmetyki, środki 
czyszczące i 
konserwujące   2                           2 
produkty związane 
z opieką zdrowotną    1   8 2                     11 
art. rekreacyjne, 
zabawki i art. dla 
dzieci   6   8 16                     30 
Inne 
 2 3   12 4                     21 
USŁUGI:  

informacji publicznej 
6 Petycje  -       

RAZEM 915 72 29 8 44 11 
 

8 
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związane z rynkiem 
nieruchomości        37             2         39 
czyszczenie i 
naprawa odzieży i 
obuwia        4                       4 
konserwacja i 
naprawa pojazdów i 
innych środków 
transportu       5                       5 
finansowe  
       13 1         4     4     22 
ubezpieczeniowe  
       2           4           6 
pocztowe i 
kurierskie        14 2                     16 
telekomunikacyjne       14 3         1           18 
transportowe  
       2           3           5 
turystyka i  
rekreacja  8 5   9     2     1 1   2     28 
sektor energetyczny 
i wodny       15           1           16 

związane z opieką i 
opieką zdrowotną       7           3           10 
edukacyjne 
 1                             1 
inne  
       1           3     2     6 

RAZEM 20 56 12 375 64 2 2     20 5   10     566 
informacje ogólne  11 
niekonsumenckie  28 

RAZEM  605 
 
Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów 
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SPRZEDAŻ:  

art. żywnościowe          1         1           2 

odzież i obuwie  1 2   9 2                     14 
meble, artykuły 
wyposażenia 
wnętrz, utrzymania 
domu   1   11 2         1           15 
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urządzenia gosp. 
domowego, 
urządzenia 
elektroniczne i 
sprzęt 
komputerowy   2 1 16 9         1 1         30 
samochody i środki 
transportu 
osobistego      1   2                     3 
kosmetyki, środki 
czyszczące i 
konserwujące                               0 
produkty związane 
z opieką zdrowotną  1                             1 
art. rekreacyjne, 
zabawki i art. dla 
dzieci       1 2           1         4 

inne       2 3                     5 

USŁUGI:  

związane z rynkiem 
nieruchomości  1     3                       4 
bieżąca 
konserwacja, 
utrzymanie domu, 
drobne naprawy, 
pielęgnacja        7           1           8 
czyszczenie i 
naprawa odzieży i 
obuwia        1                       1 
konserwacja i 
naprawa pojazdów 
i innych środków 
transportu       1                       1 

finansowe        2           1     2     5 

ubezpieczeniowe        1           1           2 
pocztowe i 
kurierskie        2                       2 

telekomunikacyjne 1     1 1         1           4 

transportowe  1     1                       2 
turystyka i  
rekreacja  2     8                       10 
sektor 
energetyczny i 
wodny       2                       2 
związane z opieką i 
opieką zdrowotną   1   3           1           5 

edukacyjne                               0 

inne                                0 

RAZEM 7 6 2 71 22 
    

8 2 
 

2 
  

120 
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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, znaku graficznego promującego powiat, kolorów powiatu na materiałach promocyjnych, publikacjach, 
banerach, plakatach itp. podczas imprez sportowych, kulturalnych i innych organizowanych, 
współorganizowanych lub dofinansowywanych z budżetu powiatu mińskiego. Obowiązek prawidłowego 
oznakowania herbem powiatu mińskiego lub informacją o dofinansowaniu z budżetu powiatu mińskiego, 
w zależności od rodzaju nośnika informacji, figuruje w umowach zawieranych z organizacjami pozarządowymi, 
które otrzymują dofinansowanie w ramach otwartych konkursów ofert. 

W 2021 r. promocja dotyczyła działań wydziałów Starostwa Powiatowego, powiatowych jednostek 
organizacyjnych, jak również działań podmiotów zewnętrznych, służących mieszkańcom powiatu mińskiego, 
mających na celu, m.in. poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zdrowia, ekologii i pomocy 
społecznej, bezpłatnej pomocy prawnej, inicjatyw lokalnych, oferty edukacyjnej szkół powiatowych, oferty 
kulturalnej i sportowej, kampanii informacyjnych programów prozdrowotnych, wsparcia finansowego, 
organizacyjnego i promocyjnego różnorodnych wydarzeń. Jednym z kluczowych narzędzi polityki promocji jest 
Internet. Prowadzona jest strona powiatu mińskiego www.powiatminski.pl oraz oficjalny profil na Facebooku. 
Jednak w tym roku działania promocyjne dotyczyły głównie wydarzeń związanych z tytułem „Stolicy Kultury 
Mazowsza” w 2021 r. W ramach projektu odbyło się blisko 70 imprez, w tym 13 w ramach Festiwalu 
Artystycznego Powiatu Mińskiego, zorganizowanych z miastami i gminami powiatu mińskiego. Z tej okazji 
powstała specjalna zakładka na stronie internetowej powiatu, na której był zamieszczony roczny program 
imprez kulturalnych oraz na bieżąco zamieszczane plakaty wraz informacjami o wydarzeniach. 
 
W powiecie mińskim, w 2021 r. królowała kultura. W tradycji korona ma bardzo bogate znaczenie, zwykle 
przywodzi na myśl koronę królewską, ale również symbolizuje zaszczyt oraz uznanie, jest także nagrodą – 
symbolem ukoronowania działań. Korona to także górna część drzewa, a drzewo to symbol wielkości, trwałości, 
ciągłości i zakorzenienia w określonej przestrzeni. Kultura to wspólny dorobek ludzi, wspólne korzenie, 
wspólnota duchowa i materialna danej społeczności, stąd pomysł na zaprojektowanie znaków graficznych 
promujących Powiat Miński jako Stolicę Kultury Mazowsza w 2021 r. 

 

Logo Powiat Miński Stolica Kultury Mazowsza 

7.14 Promocja Powiatu   
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Znak graficzny promujący wydarzenia w ramach Stolicy Kultury Mazowsza 

 
Opracowując projekty materiałów promocyjnych, Wydział Oświaty i Promocji uwzględnia potrzeby związane 
z bieżącym harmonogramem działań. W 2021 r. oprócz logotypów z okazji otrzymania zaszczytnego tytułu 
Stolicy Kultury Mazowsza, które umieszczono na papierze urzędowym oraz korespondencji mailowej 
pracowników, przygotowano również pakiet promocyjny złożony, m.in. z: torby, medali okolicznościowych, 
rollupów, banerów, kostki, długopisów, kawy z personalizowaną etykietą, filiżanek i drewnianych skrzynek 
z logo Stolicy Kultury Mazowsza oraz kalendarza wydarzeń 2021, prezentującego całoroczną ofertę kulturalną 
Stolicy Kultury Mazowsza.  

 
Kostka promująca miasta i gminy powiatu mińskiego 
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Przygotowanie kalendarza wydarzeń 2021 w formacie arkuszu a3 miało na celu promocję turystyki kulturowej 
po powiecie mińskim. Grupą docelową naszego działania były osoby zamieszkujące na terenie naszego powiatu, 
ale niekorzystające z Internetu, gdzie na poszczególnych stronach gmin, domów kultury czy bibliotek były 
dostępne informacje na temat oferty kulturalnej w ramach Stolicy Kultury Mazowsza. Dzięki prezentowanemu 
kalendarium mogliśmy dotrzeć z informacją o atrakcjach kulturalnych w powiecie do mieszkańców, a także do 
osób spoza powiatu. Dzięki tej publikacji zyskaliśmy narzędzie, które zachęcało potencjalnych turystów do 
odwiedzenia danej miejscowości w dniu wydarzenia i poznania okolicznych atrakcji turystycznych. 

 

Ciekawą formą promocji kultury i historii powiatu mińskiego, jego poszczególnych gmin było nakręcenie we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Strefa Dobrych Wibracji 13 anglojęzycznych filmów z lektorem Gregiem z 
Virginii w USA, zwiedzającym miejscowości powiatu. Było to znakomite wsparcie oferty kulturalnej i promocyjnej 
wydarzeń w ramach realizowanego projektu Powiat Miński „Stolica Kultury Mazowsza”. Grupą docelową filmów 
byli mieszkańcy powiatu, ale także korzystający z komunikacji on-line potencjalni odwiedzający powiat turyści, 
którzy z filmów mogli w interesujący sposób zobaczyć podstawowe możliwości formy spędzania czasu w danej 
miejscowości czy ciekawostki z nią związane. Formuła całego cyklu poprzez prezentację przekrojową każdej z 
gmin powiatu wspierała promocję kultury, historii i twórczości. Przedsięwzięcie w sposób nowoczesny 
zaprezentowało powiat, nadając nową percepcję jego spójności i atrakcyjności.  
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Kadr z filmu promującego Miasto Sulejówek 

 

Kadr z filmu promującego gminy: Jakubów, Mińsk Mazowiecki i Kałuszyn 
 
Ze względu na pandemię i panujące obostrzenia w 2021 r. zrezygnowano z organizacji Giełdy Szkół Średnich. 
Odbyła się natomiast Giełda Szkół Średnich on-line oraz Spotkania Otwarte on-line. Potencjalni kandydaci do 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński mieli okazję pozyskać informacje na temat 
szczegółów rekrutacji, kierunków kształcenia, organizacji szkoły itp. poprzez strony internetowe poszczególnych 
palcówek. Akcja informacyjna o ofercie edukacyjnej - zamieszczanie filmów i grafik - była prowadzona poprzez 
Facebook/PowiatMiński i stronę internetową Powiatu Mińskiego. 
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Giełdę poprzedziły warsztaty filmowe, które zostały zrealizowane we współpracy z Europejską Fundacją Edukacji 
Audiowizualnej DISCE z udziałem młodzieży z 5 szkół ponadpodstawowych z Mińska Mazowieckiego. Pomysł 
przeprowadzenia warsztatów miał na celu zachęcenie młodzieży do pogłębiania wiedzy na temat sztuki filmowej 
oraz przekazanie umiejętności związanych z przygotowaniem krótkiego filmu promującego szkołę. Finałem 
warsztatów był przegląd w formie prezentacji filmów promujących szkołę w postaci on-line na stronie powiatu 
mińskiego. 
 
Kadry z filmów promujących szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Miński: 

 
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 

 

 
Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 

 

 
Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim 
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 
 
 

 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 
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Materiały promujące Giełdę Szkół Średnich on-line: 

 
 

 
 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Realizacja 
powiatowych strategii, planów i programów 
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W 2021 roku realizowano uchwały Rady Powiatu Mińskiego dotyczące powiatowych strategii, planów 
i programów. W omawianym okresie obowiązywały następujące dokumenty:  

 
1. 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.),  
 

2. 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.), w ramach którego realizowano: Powiatowy program 
odziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Mińskim 
na lata 2021 – 2022 (uchwała Nr XIX/224/21 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 lutego 2021 r.) 
oraz Powiatowy program oddziaływań psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie w Powiecie Mińskim na lata 2021-2022 (uchwała Nr XIX/225/21 Rady Powiatu Mińskiego 
z dnia 24 lutego 2021 r.), 
 

3. 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.), 
 

4. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 (przyjęty uchwałą 
nr XVII/211/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.)   
 

5. 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.), 

 
6. 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.)  
 

7. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Mińskiego 
(przyjęty uchwałą Nr XIII/160/16 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r.), 

 
8. 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 2021 roku (przyjęty uchwałą Nr XV/193/20 Rady 
Powiatu Mińskiego z dnia 28 października 2020 r.), 

 
9. „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.).  
 
 
W dniu 15 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę nr XXVI/305/21 w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2021 – 2030.  Dokument ten wyznacza 4 cele 
strategiczne rozwoju powiatu do 2030: cel nr 1 – zwiększanie efektywności lokalnej gospodarki i ochrony 
środowiska, cel nr 2 – poprawa warunków do inwestowania i rozwoju turystyki, cel nr 3 – poprawa jakości 
kapitału ludzkiego i społecznego w powiecie oraz cel nr 4  - zwiększenie poziomu integracji społecznej 
i bezpieczeństwa publicznego w powiecie. W każdym z celów strategicznych zawarte są cele operacyjne, 
w ramach których realizowane będą poszczególne działania.  
 
Ponadto w omawianym okresie obowiązywał Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim, przyjęty uchwałą nr VII/74/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
W 2021 r. do planu nie wprowadzano żadnych zmian.  
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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 – 189 , 

2) liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnej 
pieczy zastępczej – 48, 

3) liczba dzieci skierowanych do rodzinnej pieczy 
zastępczej w 2021 r. – 32, 

4) liczba dzieci skierowanych do instytucjonalnej pieczy 
zastępczej w 2021 r. – 21, 

5) liczba dzieci wracających z pieczy zastępczej do 
rodzin biologicznych lub rodzin adopcyjnych – 26, 

6) liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 
zastępczych – 1 szkolenie PRIDE dla 22 osób, 

7) liczba rodzin zastępczych - 142, 
8) w tym Rodzinnych Domów Dziecka – 1. 

Wspieranie funkcjonujących rodzin zastępczych   
i pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 
zastępczych niezawodowych i zawodowych. 
Budowanie sieci wsparcia społecznego dla rodzin 
zastępczych w ich środowisku zamieszkania. 

Cel 2 Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego 

Działania: Realizacja założonych celów według wskaźników 
zawartych w strategii: 

Utworzenie i prowadzenie Powiatowego Centrum 
Wolontariatu. 

1) liczba wolontariuszy w gminach/powiecie        – 2, 
2) liczba działających centrów wolontariatu na terenie 

powiatu – 1, 
3) liczba aktywnie działających organizacji 

pozarządowych współpracujących z jednostkami gmin 
i powiatu – 9, 

4) liczba projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe w ramach konkursów organizowanych 
przez powiat/gminy – 5, 

5) liczba specjalistów udzielających porad na terenie 
powiatu – 15, 

6) liczba udzielonych porad na terenie powiatu 
mińskiego – 1000. 

 
 
 
 
 
 

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 

8.2 Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2017-2022 
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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 – 73, 

2) liczba podmiotów realizujących działania na 
rzecz osób uzależnionych – 1, 

3) liczba doradców ds. uzależnień w powiecie – 1, 
4) liczba udzielonych porad przez doradców ds. 

uzależnień - 6 
5)  liczba realizowanych programów dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie – 0, 
6) liczba realizowanych programów dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie – 2, 
7) liczba uczestników programów dot. przemocy 

w rodzinie – 16, 
8) liczba osób które otrzymały schronienie 

w ośrodku interwencji kryzysowej – 19. 

Współuczestnictwo i współdziałanie w programowaniu 
szkoleń na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów 
narkomanii i przemocy w rodzinie. 
Wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie i skuteczna praca 
ze sprawcami przemocy. 

Cel 5 Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz starszych 

Działania: Realizacja założonych celów według 
wskaźników zawartych w strategii: 

Podejmowanie działań mających na celu pomoc 
 i wsparcie dla osób niepełnosprawnych, dla rodzin  
z dziećmi/osobami dorosłymi z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami. 

1) liczba placówek wsparcia dziennego różnego 
typu – 5, 

2) liczba szkół specjalnych – 1, 
3) liczba dzieci i młodzieży i osób dorosłych 

niepełnosprawnych uczestniczących 
w turnusach rehabilitacyjnych – 180, 

4) liczba działań organizacji pozarządowych na 
rzecz osób niepełnosprawnych - 5. 

 

Promowanie powstawania i rozwoju ośrodków wsparcia 
dziennego dla osób niepełnosprawnych, osób starszych i 
przewlekle chorych. 
Podejmowanie aktywnych działań na rzecz 
upowszechniania opieki przedszkolnej, szkolnictwa 
integracyjnego i specjalnego dla niepełnosprawnych dzieci. 

Cel 6 Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie 
 i środowiskach pozarodzinnych 

Działania: 
Realizacja założonych celów według 
wskaźników zawartych w strategii: 

Dokształcanie kadry pomocy społecznej w powiecie w 
obszarze funkcji rodziny i wspomagania jej funkcjonowania 
na poziomie lokalnym. 

 
Realizatorem działań są urzędy gmin. 

Budowanie i wdrażanie programów edukacyjnych, 
wspomagających wychowawczą rolę rodziny w środowisku 
jej zamieszkania oraz zwiększających kompetencje 
wychowawcze rodziców. 
Zwiększenie dostępności poradnictwa rodzinnego  
i pedagogiczno-psychologicznego dla rodzin w środowisku 
ich zamieszkania. 
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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                         – 
7 psychologów, 

2) liczba prawników z których pomocy mogą 
skorzystać ofiary przemocy – 2 prawników, 

3) liczba psychologów, którzy prowadza terapie 
dla ofiar przemocy                                     – 
7 psychologów, 

4) ośrodek interwencji kryzysowej prowadził 
terapię indywidualną, konsultacje 
psychologiczne -poradnictwo, konsultacje 
rodzinne i par małżeńskich, terapia 
krótkoterminowa – 115 osoby,  

Cel 3 Oddziaływania na  sprawców przemocy w rodzinie 

Działania Realizacja założonych celów według wskaźników 
zawartych w programie: 

1. Realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych 
wobec sprawców przemocy. 

2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego 
dla sprawców przemocy. 

1) liczba realizowanych programów korekcyjno-
edukacyjnych dla sprawców przemocy – 
1 program, 

2) liczba osób korzystających z programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy – 10 osób, 

3) liczba programów psychologicznych 
dla sprawców przemocy – 1 program, 

4) liczba osób korzystających z programów 
psychologicznych dla sprawców przemocy – 
6 osób. 

8.3 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Mińskiego na lata 2017-2022 
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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 – 19 osób (9 kobiet i 7 
dzieci), 

3) liczba osób, które skorzystały z pomocy ośrodka 
interwencji kryzysowej – 134 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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Cel 1: Zorganizowanie systemu  informacji o uprawnieniach, usługach i świadczeniach w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania Realizator Uzyskane efekty 
Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację zadania 

Dofinansowywanie 
działań informacyjnych i 
promocyjnych np. 
kampanie medialne, 
wydawnictwa, broszury 
informacyjne, ulotki 

Udostępnianie ulotki informacyjnej dla 
rodziców dzieci niepełnosprawnych 

Koszt papieru, 
druku 

W ramach zadań 
własnych 

GOPS Siennica  Poszerzenie wiedzy osób 
zainteresowanych 

- 

Opracowywanie 
aktualnych informatorów 
dotyczących problemów 
osób niepełnosprawnych 
z zakresu ulg, uprawnień 
i przepisów, dostępnych 
również na stronie 
internetowej 
 

Udostępnianie informatora dla rodziców 
dzieci niepełnosprawnych 
 

Czas pracy 
asystenta rodziny 
 

Zadania własne GOPS Siennica Poszerzenie wiedzy osób 
zainteresowanych 

Konieczność ciągłej 
aktualizacji informacji 
 z uwagi na zmiany  
w dostępności 
funkcjonujących 
placówek 

Na stronie internetowej PUP 
minskmazowiecki.praca.gov.pl dostępne były 
informacje dla osób niepełnosprawnych w 
następujących zakładkach: 
1. Dla bezrobotnych i poszukujących pracy – 

Dla niepełnosprawnych, 
2. Dla pracodawców i przedsiębiorców – 

Zatrudnianie niepełnosprawnych, 
3. Urząd – Informacje dla 

niepełnosprawnych. 

Zadanie 
realizowane w 
ramach działalności 
bieżącej 
(bezkosztowo) 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba odsłon artykułów dostępnych 
na stronie internetowej PUP: ok 700 

- 

Inicjowanie działań w 
zakresie przestrzegania 
praw osób 
niepełnosprawnych 

Bieżące przekazywanie informacji, 
poradnictwo 

W ramach 
codziennych 
obowiązków 
pracowników 

W ramach zadań 
własnych 
i zleconych 

GOPS Siennica Korzystanie z uprawnień, ulg przez 
osoby niepełnosprawne 

Brak informacji  
na temat wszystkich 
uprawnionych 

8.4 Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
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Cel 2: Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów i zaspakajaniu podstawowych potrzeb bytowych 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania Źródło 
finansowania 

Realizator Uzyskane efekty 
Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację zadania 

Pomoc w formie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych 
(opiekunki 
środowiskowe, 
wolontariusze, 
pielęgniarki i inni 
specjaliści) 

 
Realizacja SUO w ośrodku 
……………………………………………………………….. 
Realizacja rządowego programu „Opieka 
wytchnieniowa”  
 

 
3.150 zł 
………………………….. 
41.129,64 zł 

 
Zadania zlecone 
………………………. 
Budżet państwa i 
środki własne 

GOPS Siennica Poprawa funkcjonowania osoby 
korzystającej z SUO 
…………………………………………………… 
Z programu skorzystało 14 rodzin 

- 

Kształtowanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia 
 

340 zł Urząd Miasta i 
Gminy Mrozy 

Urząd Miasta i Gminy  
Mrozy 

Poprawa funkcjonowania w 
codziennym życiu  

Utrudnienia z uwagi na 
COVID - 19 

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 

9.700 zł Zadania zlecone GOPS Mińsk 
Mazowiecki 

Zapewnienie osobom niepełno- 
sprawnym specjalistycznych usług 
opiekuńczych 

- 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi dla 7 osób 

68.760 zł  Budżet wojewody 
(zadanie zlecone 
gminie) 

MOPS Sulejówek Utrzymanie więzi rodzinnych, 
społecznych, samodzielne 
wykonywanie niektórych zadań w 
zakresie prowadzenia gospodarstwa 
domowego 

- 

 
Usługi opiekuńcze 
 
 
………………………………………………………………. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze  
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 
 
 
 
………………………………………………………..……… 
Opieka wytchnieniowa 

 
43.580 zł 
 
 
………………………… 
34.360 zł 
 
 
 
 
 
…………………………. 
70.934,65 zł 
 

 
Gmina Halinów 
 
 
………………………… 
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 
 
 
 
 
……………………….. 
Fundusz 
Solidarnościowy  

MOPS w Halinowie Pomoc w zaspokojeniu codziennych 
potrzeb, opieka higieniczna i 
zapewnienie w miarę możliwości 
kontaktów z otoczeniem 
………………………………………………… 
Uczenie i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia 
oraz współpraca ze specjalistą w 
zakresie wspierania psychologiczno-
pedagogicznego i edukacyjno-
terapeutycznego 
…………………………………………………… 
Wsparcie w wykonywaniu 
obowiązków związanych ze 
sprawowaniem opieki nad osobami i 
dziećmi niepełnosprawnymi w 
ramach pobytu dziennego w miejscu 
zamieszkania 

Brak osób chętnych do 
świadczenia usług 
opiekuńczych, sytuacja 
pandemiczna 
……………………………… 
Brak wykwalifikowanej 
kadry, sytuacja 
pandemiczna 
 
 
 
………………………………. 
Sytuacja pandemiczna 
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Rehabilitacja, wczesne wspomaganie rozwoju 
dzieci, realizacja rządowego programu  
„Za życiem”, specjalistyczne terapie: 
psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, 
integracji sensorycznej, psychoterapia 
indywidualna  

- Starostwo 
Powiatowe w 
Mińsku 
Mazowieckim 

Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna 
Sulejówek 

-   - 

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 
poprzez zapewnienie członkom rodziny lub 
opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności oraz 
orzeczeniem  równoważnym, możliwości 
skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa 

67.500 zł 62.000 zł  
Starostwo 
Powiatowe 
5.500 zł 
Fundacja „Świat 
Integracji” 

Fundacja 
 „Świat Integracji” 

poprawa kondycji psychicznej 
uczestników, ogólnego stanu 
zdrowia, funkcjonowania w 
otoczeniu w wyniku zwiększenia 
świadomości i wiedzy dotyczącej 
sposobu rehabilitacji i opieki nad 
podopiecznymi, podwyższenie 
umiejętności opieki nad osobą 
niepełnosprawną, nabycie nowych 
umiejętności, a co za tym idzie 
poprawa samooceny beneficjentów 

- 

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 
wydawanie decyzji administracyjnych, 
zatrudnianie osób do świadczenia usług 
opiekuńczych, usług specjalistycznych. 
 

51.807,95 zł Środki wojewody 
 
Środki własne 

Gmina Dębe Wielkie Podniesienie dotychczasowej jakości 
życia, podtrzymanie lub poprawa 
sprawności fizycznej, dobrej kondycji 
psychicznej, utrzymywanie 
kontaktów rodzinnych, sąsiedzkich 
oraz integracja ze społecznością 
lokalną w stopniu adekwatnym do 
indywidualnych możliwości  potrzeb. 
Podtrzymanie lub zwiększenie 
samodzielności, aktywności, 
utrzymanie stabilnego stanu zdrowia. 

Brak osób chętnych  
do świadczenia uslug 
opiekuńczych. Brak 
chetnych osób do 
świadczenia usług  
specjalistycznych  
 z odpowiednim   
wykształceniem.   
Brak placówek,  
organizujących 
szkolenie 
przygotowujace osoby  
do świadczenia usług. 
Niska płaca 
brak zwrotu kosztów 
za dojazdy. Brak osób 
z udokumentowanym 
odpowiednim  stażem.  

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania  
(nie specjalistyczne) 
 

6.618 zł Budżet gminy Gmina Latowicz - - 
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Zapewnienie 
całodobowej opieki 
osobom 
niepełnosprawnym 
poprzez umieszczanie 
w domach pomocy 
społecznej 

Zapewnienie niepełnosprawnym opieki w DPS 10.926.058,44 zł 7.634.548,68 zł  
– Starostwo 
Powiatowe 
3.105.290,96 zł  
– Budżet Państwa 
123.800 zł  
– Fundusz Covid 
60.418,80 zł  
– NFZ 

DPS św. Józef  
w Mieni 

Całodobowa opieka nad 
mieszkańcami placówki 

- 

Pobyt i usługi  
w DPS dla 50 mieszkańców 

3.249.687,90 zł 
 
 
28.458,98 zł 
 
 
71.066,46 zł 

Środki JST 
 
Środki z Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19 
 
Środki z dotacji 
MUW na 
zabezpieczenie DPS 
przed skutkami  
COVID-19 

DPS w Kątach Zapewniono usługi zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej dla 50 
mieszkańców 

- 

Skierowano do domu pomocy społecznej 3 
osoby 

75.603,76 zł Budżet Miasta MOPS Mińsk 
Mazowiecki 

- - 

Umieszczenie w DPS 90.374,70 zł 70% dochodu 
mieszkańca 
pozostałą część 
ponosi Gmina. 

Urząd Miasta i Mrozy Zapewnienie całodobowej opieki. Wysokie koszty 
utrzymania. 

4 osoby przebywały w DPS 153.269 zł Budżet gminy Gmina Jakubów Zapewniono całodobową opiekę 4 
osobom 

- 

Zapewnienie całodobowej opieki osobom 
niepełnosprawnym poprzez umieszczanie w 
domach pomocy społecznej 

435.192 zł zadania własne GOPS Mińsk Maz. Zapewnienie całodobowej opieki 
osobom niepełnosprawnym poprzez 
umieszczanie w domach pomocy 
społecznej 

- 

Kierowanie osób wymagających całodobowej 
opieki do domów pomocy społecznej 

217.252,78 zł Zadania własne GOPS Siennica 5 osób ma zapewnioną całodobową 
opiekę w domach pomocy społecznej 

Wysokie koszty 
pobytu, wydłużony 
okres oczekiwania na 
dom pomocy 
społecznej o profilu 
psychiatrycznym 

Skierowanie do DPS-20 osób 
niepełnosprawnych.  
Ponoszenie odpłatności ze strony gminy. 

593.240 zł.  Budżet Miasta 
Sulejówek    

MOPS Sulejówek Zapewnienie usług bytowych, 
opiekuńczych, wspomagających, 
edukacyjnych, rehabilitacyjnych, 
innych   

Zapewniono potrzeby 
w tym zakresie 
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Umieszczanie mieszkańców w DPS 427.049 zł Gmina Halinów MOPS w Halinowie Zapewnienie wszystkich niezbędnych 
potrzeb i usług bytowych, 
opiekuńczych i wspomagających 
osobom wymagającym całodobowej 
opieki 

- 

Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych 
oraz wydawanie decyzji administracyjnych. 

140.056,75 zł. Środki własne Gmina Dębe Wielkie Zaspokojenie podstawowych potrzeb 
życiowych, integracja społeczna, 
pobudzenie do zainteresowania 
otaczającym światem, w miarę 
możliwości zapewnienie  kontaktów z 
otoczeniem Pomoc w zapewnieniu 
podstawowych potrzeb osób o 
obniżonej sprawności fizycznej i 
psychicznej. 

Trudności z 
umieszczeniem osób z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną w  
odpowiednich Domach 
Pomocy Społecznej.   
Zbyt wysokie  opłaty 
za pobyt 
pensjonariuszy. 

Zadania własne Gminy 193.071,67 zł Środki własne 
Gminy 

Gmina Stanisławów Zapewnienie całodobowej opieki - 

Opłata za pobyt w DPS – osoby 
niepełnosprawnej 

113.321,00 zł Budżet gminy Gmina Latowicz - - 

Umożliwienie 
korzystania z 
darmowych posiłków 
lub schronienie w 
przypadku 
bezdomności 

Skierowanie do schroniska 1.320 zł  
opłata za pobyt w 
schronisku 

Budżet gminy Gmina Latowicz - - 

Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia 8.340 zl Zadania własne GOPS Mińsk Maz. Zapewnienie osobom bezdomnym 
schronienia 

- 

W schroniskach przebywało 6 osób. 
………………………………………………………………… 
Z posiłków skorzystało 3 osoby. 

43.450 zł 
…………………………. 
2.639,98 zł 

Budżet Miasta MOPS Mińsk Maz. - - 

Umieszczenie osób bezdomnych w 
schroniskach, refundacja pobytu 

613,98 zł Zadania własne GOPS Siennica 1 miejsce zabezpieczone w 
schronisku oraz jedna osoba 
skorzystała z miejsca w innym 
schronisku 

- 

Skierowanie do schroniska, ponoszenie 
odpłatności za 4 osoby bezdomne 

24.972 zł 
 
 
 

Budżet Miasta 
 
 

MOPS Sulejówek Zapewnienie schronienia, posiłku  
 

Zapewniono potrzeby 
osób, które wyraziły 
zgodę na pobyt w 
schronisku i podpisały 
kontrakt socjalny 

Kierowanie do schronisk 32.884 zł Gmina Halinów MOPS w Halinowie Zapewnienie całodobowego, 
tymczasowego schronienia osobom 
bezdomnym oraz ustabilizowanie ich 
sytuacji życiowej 

Sytuacja pandemiczna 
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Refundacja zasiłków. 520 zł 
 

Środki 
własne/środki 
wojewody 

Gmina Dębe Wielkie  Zaspokojenie podstawowych 
potrzeb życiowych         (żywności, 
higieny opieki medycznej) 
zapewnienie bezpiecznego 
schronienia, zadbanie o stan 
zdrowotny. 

Brak chęci współpracy 
spowodowany 
uzależnieniami. 

Zapewnienie 
korzystania ze 
świadczeń w formach 
przewidzianych w 
ustawie o pomocy 
społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasiłki stałe – 13 osób, 
 
……………………………………………………………….. 
Zasiłki okresowe – 4 osoby, 
 
 
………………………………………………………………… 
Zasiłki celowe – 26 osób 

75.287 zł 
 
………………………….. 
18.400 zł 
 
 
…………………………. 
12.607 zł 

dotacja z budżetu 
wojewody, 
……………………… 
dotacja z budżetu 
wojewody i budżet 
gminy, 
………………………… 
Budżet gminy 
 

Gmina Jakubów Zapewnienie pomocy finansowej  
- 

Przyznano łącznie pomoc finansową 172 
osobom 
 

656.197,67 zł Budżet Miasta MOPS Mińsk 
Mazowiecki 

- - 

Zasiłki stałe 
……………………………………………………………… 
Zasiłki celowe 
……………………………………………………………… 
Pomoc z programu „posiłek w szkole  
i w domu” 
…………………………………………………………… 
Świadczenie pieniężne na zakup żywności 
……………………………………………………………… 
Bon żywnościowy 
……………………………………………………………… 
Zasiłki okresowe 

147.904,04zł 
………………………… 
5.039,05zł 
………………………… 
3.328,30 zł 
 
………………………… 
4.080 zł 
………………………… 
200 zł 
………………………… 
168 zł 
 
 

Zlecone 
………………………… 
Własne 
………………………… 
60% zlecone 
40% własne 
………………………… 
j. w. 
………………………… 
j. w. 
………………………… 
50% zlecone 
50% własne 

Urząd Miasta i Gminy 
Mrozy 

Zaspokojenie podstawowych 
potrzeb. 
 
 
 
 
 
 

- 

Zapewnienie korzystania ze świadczeń 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej 

863.826 zł Dotacja: 
237.722 zł 
zadania własne: 
626.104 zł 

GOPS Mińsk 
Mazowiecki 

Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym korzystania ze 
świadczeń przewidzianych w ustawie 
o pomocy społecznej 

 
 
- 

Realizacja zasiłków stałych, wsparcie w postaci 
zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, praca 
socjalna 

93.874,88 zł – 
zasiłki stałe 
 
22.982,40 zł – 
zasiłki celowe 

Zadania własne GOPS Siennica Zasiłki stałe dla 15 rodzin, ze 
wszystkich dostępnych form 
wsparcia skorzystało 84 osoby w 43 
rodzinach borykających się z 
problemem niepełnosprawności  

- 
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Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, 
wydawanie decyzji na otrzymanie zasiłków: 
celowych, okresowych, stałych. 

193.983,50 zł. 
 
W tym : 
134.680 zł.- 
zasiłki stałe 
59.303,50  zł. -
zasiłki celowe 
 

Środki własne i 
środki wojewody. 

Gmina Dębe Wielkie Zaspokojenie podstawowych potrzeb 
i poprawa jakości życia. Zapewnienie 
dochodu na poziomie interwencji 
socjalnej dla osób niepełnospraw.  i 
nie posiadających dochodu lub 
posiadający zbyt niski dochód nie 
pozwalający na zapewnienie 
podstawowych potrzeb bytowych. 

Niskie kryterium 
dochodowe, 
ograniczenia 
budżetowe. 

Usługi opiekuńcze gospodarcze, pielęgnacyjne   
dla 25 osób 
 
 
 
................................................................. 
Pomoc pieniężna i niepieniężna 
dofinansowanie opłat mieszkaniowych, 
ogrzewania mieszkania,  
zakupu leków, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, 
łącznie dla 111 osób niepełnosprawnych 
 
.................................................................. 
Umożliwienie skorzystania ze świadczeń 
opiekuńczo-aktywizacyjnych w ośrodku 
wsparcia "Dziennym Domu "Senior +"    
 w 2021 r. (wśród 31 uczestników – 
 5 osób niepełnosprawnych) 
.................................................................. 
Pomoc psychologiczna dla klientów MOPS, w 
tym niepełnosprawnych  

130.000 zł.  
 
 
 
 
........................... 
175.000 zł. 
406.000 zł.  
(zasiłki stałe ) 
18.209 zł.  
(zasiłki okresowe) 
 
........................... 
30.200 zł. 
84.770 zł. 
 
 
 
.......................... 
W ramach etatu  

Budżet Miasta  
 
 
 
 
........................ 
Budżet Miasta  
Dofinansowanie 
zadań własnych z 
budżetu wojewody 
 
 
......................... 
Dofinansowanie 
MRiPS 
 
Budżet Miasta  
 
............................ 
Budżet Miasta 
 
 
 
 

MOPS Sulejówek Zapewnienie pomocy w prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, usługi 
higieniczne, efektywne załatwianie 
spraw urzędowych poprawa 
bezpieczeństwa socjalnego rodzin. 
............................................ 
Zwiększenie aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów, 
zwiększenie kondycji zdrowotnej, 
zwiększenie poczucia integracji ze 
środowiskiem lokalnym, poprawa 
jakości życia.    
 

Zaspokojono 
niezbędne potrzeby 
wnioskodawców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................... 
Zamknięcie 
stacjonarnej 
działalności placówki 
z powodu epidemii 
niekorzystnie wpłynęło 
na kondycję 
psychiczną 
uczestników. 
W ww. okresie   
uczestnicy mieli 
dowieziony posiłek, 
materiały edukacyjne 
książki z mobilnej 
biblioteczki, mogli 
skorzystać z wsparcia 
psychologa. 
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Zasiłki stałe 
 
………………………………………………………………… 
Zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne 
………………………………………………………………… 
„Posiłek w szkole i w domu” program rządowy 
na lata 2019-2023 
 
………………………………………………………………… 
Zasiłki okresowe 

431.435 zł 
 
………………………… 
94.814 zł 
………………………… 
43.308 zł 
 
 
………………………… 
15.103 zł 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 
………………………… 
Gmina Halinów 
………………………… 
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki, Gmina 
Halinów 
………………………… 
Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

MOPS w Halinowie Wsparcie osób i rodzin w 
codziennym funkcjonowaniu w 
środowisku przyznane na 
zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

Sytuacja pandemiczna 

Przyznawanie zasiłków stałych i celowych 
osobom niepełnosprawnych 

114.674 zł 
 – zasiłki stałe; 
13.777,47 zł  
- zasiłki celowe i 
specjalny zasiłek 
celowy 

Środki budżetu 
państwa i gminy 

Gmina Latowicz - - 

Zadania własne Gminy, zadania zlecone 224.781,31 zł Środki własne 
Gminy oraz dotacja 
z budżetu państwa 

Gmina Stanisławów Poprawa sytuacji finansowej - 

Zapewnienie pomocy 
prawno-informacyjnej  
i doradczej dla 
rodziców i opiekunów, 
pomocy 
diagnostycznej 
i poradnictwa 
rodzinnego, grup 
wsparcia, zajęć 
psychoedukacyjnych, 
edukacyjnych, szkoleń 
dla rodziców i 
opiekunów 

Bezpłatna pomoc prawna w urzędzie gminy, 
świadczenie pomocy socjalnej, możliwość 
skorzystania ze wsparcia psychologa w 
ośrodku 

czas pracy 
pracowników      
i prawnika, 
psychologa 

Zadania własne GOPS Siennica - Brak grup wsparcia  
na terenie gminy, 
brak chęci do 
korzystania z zajęć 
psychoedukacyjnych 

- - - Gmina Dębe Wielkie Możliwość skorzystania z pomocy 
prawnej , psychologicznej  w puncie 
informacyjno- konsultacyjnym. 

 

Udzielono poradnictwa 10 osobom - Budżet Miasta, 
Budżet Samorządu 
Województwa 
Mazowieckiego 

MOPS Mińsk Maz. - - 

Badania diagnostyczne: psychologiczne, 
pedagogiczne, logopedyczne. 
Warsztaty wychowawcze dla rodziców. 
Warsztaty dla ojców 
- warsztaty w diadzie (dla ojców i córek) 
- wykłady otwarte o profilu 
psychoedukacyjnym w ramach Uniwersytetu 
Świadomego Rodzica dla rodziców i nauczycieli  
- grupy wsparcia dla rodziców 

- 
 

Starostwo 
Powiatowe 
w Mińsku 
Mazowieckim 
 

PPP Sulejówek - 
 

- 
 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

181 

Pomoc informacyjna i doradcza dla opiekunów 
osób niepełnosprawnyc; projekt „Przyjazna 
świetlica” 

10.000 zł Miasto Mińsk 
Mazowiecki,  
Powiat Miński,  
1% podatku 

Mazowieckie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym „Krok 
Dalej” 

400 godzin wsparcia dla 30 osób Z powodu pandemii 
zadanie było 
częściowo prowadzone 
w formie zdalnej 

Bezpłatna pomoc prawna, możliwość 
skorzystania ze wsparcia psychologów, 
policjanta, terapeuty ds. uzależnień, 
interwenta kryzysowego, 
doradcy ds. osób niepełnosprawnych, 
doradcy do spraw orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności, 

33.618 zł Środki własne i 
gminne 

PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 
 

Udzielono 474 porady, w tym dla 
osób niepełnosprawnych  

- 

Praca socjalna dla 90  osób 
 

W ramach 
zatrudnienia 

Budżet Miasta MOPS Sulejówek Poszerzenie wiedzy klientów MOPS -  

Umożliwienie 
korzystania z form 
wsparcia dziennego  
w Środowiskowych 
Domach Samopomocy 

Informowanie o takiej formie, 
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

w ramach pracy 
socjalnej 

zadania własne GOPS Siennica 9 osób korzystało ze 
środowiskowego domu samopomocy 

- 

Do Domu Dziennego Pobytu skierowano  
4 osoby 

17.340,16 zł Budżet Miasta MOPS Mińsk Maz. - - 

Kierowanie do ŚDS Mrozy – 12 osób - 
 

- 
 

Urząd Miasta i Gminy 
Mrozy 

Nabywanie umiejętności do lepszego 
funkcjonowania w środowisku. 

- 

Zapewnienie transportu do ŚDS Wiązowna dla 
9 osób 

53.991,33 zł. Budżet Miasta MOPS Sulejówek Wspieranie uczestników i ich rodzin 
oraz kompensowanie skutków 
niepełnosprawności w sferze zdrowia  

duże koszty transportu  

Realizacja usług  i form rehabilitacji 
świadczonych przez PŚDS na rzecz osób  
z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 
również na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu 

1.753 zł – wysokość 
miesięcznej dotacji 
na uczestnika 
525 zł – wysokość 
miesięcznej dotacji 
z Programu  
„Za życiem” na 
uczestnika z 
niepełnosprawności
ą sprzężoną lub 
spektrum autyzmu 

Budżet państwa PŚDS Mińsk 
Mazowiecki 

Z usług PŚDS  
w roku 2021 skorzystało 46 
uczestników, w tym 13 uczestników 
z niepełnosprawnością sprzężoną lub 
spektrum autyzmu  

- 

Zapewnienie 25 osobom rehabilitacji i 
rewalidacji społecznej 

587.988 zł Dotacja MUW ŚDS Mrozy Poprawa funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnościami w 
społeczeństwie. 

Zawieszanie pracy 
placówki w związku z 
pandemią COVID 19 
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Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych - - Gmina Dębe Wielkie Usamodzielnianie, pobudzenie do 
zainteresowań z otaczającym 
światem, budowanie więzi miedzy 
osobami niepełnosprawnymi ich 
rodzinami a także społecznością 
lokalną. Możliwość nabycia 
umiejętności spędzania wolnego 
czasu,  

- 

Cel 3: Zapewnienie równych szans  osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do kształcenia  i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania Źródło 
finansowania Realizator Uzyskane efekty 

Przeszkody 
uniemożliwiające 
realizację zadania 

Aktywne wspieranie i 
motywowanie osób 
niepełnosprawnych do 
podnoszenia 
kwalifikacji 
zawodowych 

Pomoc udzielana przez doradcę zawodowego, 
specjalistów ds. rozwoju zawodowego, 
doradców klienta. 

Zadanie 
realizowane w 
ramach działalności 
bieżącej. 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Propozycja odbycia stażu 
zawodowego: 4 osoby. 
 
Propozycja udziału w szkoleniu: 2 
osoby. 

- 

Podejmowanie działań 
na rzecz równości w 
dostępie do edukacji 
na różnych poziomach 
kształcenia 

Realizacja rządowego programu pomocy 
uczniom niepełnosprawnym w formie 
dofinansowania zakupu podręczników 

1.775,65 zł Budżet państwa GOPS Siennica 6 uczniów otrzymało wyprawkę - 

„Laboratoria Przyszłości” w ZSS  
w Ignacowie 
 
………………………………………………………………… 
„Kształcąca się kadra szkoły podstawą sukcesu    
młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” (ZSS w Ignacowie) 
………………………………………………………………… 
„Od kreatywności do samodzielności-
socjalizacja osób z niepełnosprawnością 
poprzez upowszechnianie ich twórczości”   
(ZSS w Ignacowie) 

60.000 zł 
 
 
………………………… 
185.509,38 zł 
 
 
………………………… 
134.219 zł 
 
 
 

Program MEN 
 we współpracy z 
Centrum GovTech  
………………………… 
Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 
………………………… 
3) Program 
Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój 
 

Starostwo Powiatowe 
w Mińsku 
Mazowieckim 

zakup wyposażenia 
 
 
………………………………………………… 
podniesienie kompetencji kadry 
szkoły 
 
………………………………………………… 
3) ponadnarodowa mobilność 
uczniów 
 

- 

Umożliwienie dzieciom 
i młodzieży 
niepełnosprawnej 
edukacji w publicznych 
i niepublicznych 
placówkach 
oświatowo-
wychowawczych 

Wydawanie skierowań do szkół specjalnych - - Starostwo Powiatowe 
w Mińsku 
Mazowieckim 

Wydanie 44 skierowań do szkół 
Powiatu Mińskiego oraz  11 Poza 
Powiat 

- 

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

1.354.779,75 zł Gmina Halinów Gmina Halinów Realizowanie obowiązku szkolnego w 
publicznych i niepublicznych 
placówkach oświatowo-
wychowawczych 

- 

Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  2.368.054 zł Budżet państwa - 
subwencja 
oświatowa  

Urząd Miasta i Gminy 
Mrozy 

Integracja dzieci niepełnosprawnych 
w szkole masowej  

-  
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Zabezpieczenie dowozu przez wynajem busa, 
Oddział przedszkolny integracyjny (grupy 
przedszkolne): Szkoła Podstawowa w 
Latowiczu, Szkoła Podstawowa w Wielgolesie. 

1.151.487,60 zł 
 
 

Budżet gminy, 
subwencja budżetu 
państwa, 
środki ogólne 
oświatowe 

Gmina Latowicz - - 

Modernizacja 
przedszkoli i szkół oraz 
dostosowanie ich do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

- - - - - - 

Likwidacja barier 
architektonicznych, w 
komunikowaniu się 
związanych 
z dostępem do 
edukacji na wszystkich 
poziomach 

- - - - - - 

Zapewnienie dowozu 
dzieci 
niepełnosprawnych do 
szkół 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacja przez gminę obowiązku w zakresie 
organizowania bezpłatnego transportu i opieki 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół 
i placówek oświatowych 
 

168.702,95 zł Budżet gminy Gmina Dębe Wielkie 
 

Wspieranie potencjału rozwoju 
ucznia, stwarzanie warunków do 
aktywnego i pełnego uczestnictwa 
ucznia w życiu szkoły i środowisku 
społecznym, nabycia wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. 

- 
 
 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół  31.019,69 zł Budżet gminy  Urząd Miasta i Gminy 
Mrozy 

Edukacja dzieci niepełnosprawnych 
w wyspecjalizowanych placówkach  

-  

Dowożono 13 osób do szkół 95.698 zł Budżet gminy Gmina Jakubów Zapewniono dowóz 13 dzieciom - 
Organizacja dowozu 203.466,40 zł Budżet gminy GOPS Siennica 59 dzieci skorzystało z dowozu - 
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z 
terenu gminy Halinów do Zespołu Szkół 
Specjalnych „Otwartych Serc” w Sulejówku  
ul. 3-go Maja 36 i z powrotem do miejsca 
zamieszkania 
……………………………………………………………… 
Dowożenie niepełnosprawnych z terenu gminy 
Halinów  

35.000 zł 
 
 
 
 
………………………… 
270.972,06 zł 

Gmina Halinów 
 
 
 
 
………………………… 
Gmina Halinów 

Fundacja „Otwartych 
Serc” w Sulejówku 
 
 
 
………………………… 
Gmina Halinów 

Realizowanie obowiązku szkolnego 
przez niepełnosprawnych uczniów 

Sytuacja pandemiczna 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 
przez rodziców 

17.221,13 zł Budżet gminy Gmina Latowicz - - 

Zadania własne Gminy 73.811, 37 zł Środki własne 
Gminy 

Gmina Stanisławów Dowiezienie dzieci do szkół - 
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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 

155.732 zł PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Wzrost poziomu wykształcenia wśród 
osób niepełnosprawnych, 
Liczba osób objętych wsparciem w 
2021r.- 38.  

- 

Cel 4: Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania 
Źródło 

finansowania Realizator Uzyskane efekty 
Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację zadania 

Rejestracja 
niepełnosprawnych 
osób bezrobotnych 
poszukujących pracy 

Włączanie do ewidencji osób 
niepełnosprawnych. Wyłączanie z ewidencji 
osób niepełnosprawnych. 

Zadanie 
realizowane w 
ramach działalności 
bieżącej. 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy 
niepozostających w zatrudnieniu 
włączonych do ewidencji w 2021 r.: 
170 osób (w tym 64 kobiety). 
Liczba niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy 
niepozostających w zatrudnieniu 
wyłączonych z ewidencji w 2021 r.: 
161 osób (w tym 64 kobiety). 

- 

Prowadzenie kursów, 
szkoleń, doradztwa 
zawodowego 

Rozpatrywanie wniosków o skierowanie na 
szkolenie składanych przez osoby 
niepełnosprawne. Kierowanie osób na wybrane 
szkolenia. Współpraca z jednostkami 
szkoleniowymi. 

11.531,04 zł 
 

Fundusz Pracy, 
PFRON 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba osób niepełnosprawnych 
skierowanych na szkolenia: 2  
(2 mężczyzn). 
Liczba osób niepełnosprawnych, 
które ukończyły szkolenia: 2 osoby 
(2 mężczyzn). 

- 

Przygotowywanie 
pracodawców do pracy 
z osobami 
niepełnosprawnymi 

- - - - - - 

Prowadzenie 
poradnictwa 
zawodowego i 
pośrednictwa pracy 
uwzględniającego 
ocenę zdolności do 
pracy oraz 
umożliwiającego 
wybór odpowiedniego 
zawodu i szkolenia 

Pomoc w formie indywidualnych porad 
zawodowych. Przygotowywanie 
Indywidualnych Planów Działania (IPD). 
Wydawanie skierowań do pracy.  
Przyjmowanie i realizacja ofert pracy dla osób 
niepełnosprawnych.  

Zadanie 
realizowane w 
ramach działalności 
bieżącej. 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba osób niepełnosprawnych, 
które skorzystały z porad 
indywidualnych: 7.  
Liczba osób niepełnosprawnych dla 
których przygotowano IPD: 237. 
Liczba skierowań do pracy: 24 
Liczba osób niepełnosprawnych, 
które podjęły pracę: 65. 
Liczba ofert pracy dla osób 
niepełnosprawnych: 144. 

- 
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Przyznawanie 
jednorazowych 
środków na podjęcie 
działalności 
gospodarczej, rolniczej 
albo na wniesienie 
wkładu do spółdzielni 
socjalnej 

Przyjmowanie i ocena wniosków składanych 
przez osoby niepełnosprawne. 
Podpisywanie umów z osobami, którym 
przyznano dofinansowanie. 
Rozliczanie przyznanych dofinansowań. 
Monitorowanie prawidłowości realizacji 
zawartych umów. 

101.373,90 zł 
 

PFRON, 
Fundusz Pracy, 
RPO WM (EFS) 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba złożonych wniosków: 4. 
Liczba osób niepełnosprawnych, 
którym przyznano dofinansowanie: 4 

- 

Finansowanie 
wydatków na 
instrumenty lub usługi 
rynku pracy określone 
w ustawie o promocji 
w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako 
poszukujące pracy i 
niepozostające w 
zatrudnieniu 

Organizacja szkoleń zawodowych. 
Organizacja staży zawodowych. 
Organizacja prac interwencyjnych. 
Przyznawanie jednorazowych dofinansowań 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
 

57.890,48 zł PFRON 
 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba osób niepełnosprawnych 
skierowanych na szkolenia: 1 
(mężczyzna). 
Liczba osób niepełnosprawnych, 
które ukończyły szkolenia: 1 
(mężczyzna). 
Liczba osób niepełnosprawnych 
skierowanych na staż: 1 (kobieta). 
Liczba osób niepełnosprawnych, 
które ukończyły staż: 2 (mężczyźni). 
Liczba osób rozpoczynających prace 
interwencyjne: 1 (mężczyzna). 
Liczba osób niepełnosprawnych, 
którym przyznano dofinansowanie: 1 
(kobieta). 

- 

Tworzenie nowych 
stanowisk pracy lub 
przystosowanie 
istniejących stanowisk 
pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków 
składanych przez pracodawców. Podpisywanie 
i monitorowanie umów zawartych z 
pracodawcami. Refundowanie kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy. 

46.000 zł 
 

RPO WM (EFS), 
POWER (EFS) 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba utworzonych nowych miejsc 
pracy: 2. 
 
Liczba osób zatrudnionych na 
wyposażonych stanowiskach pracy: 
2 (w tym 1 kobieta). 

- 

Promowanie 
zatrudnienia w 
Zakładzie Aktywności 
Zawodowej oraz w 
Zakładach Pracy 
Chronionej 

Udzielanie informacji osobom 
niepełnosprawnym o Zakładzie Aktywności 
Zawodowej prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji 
i Zakładzie Pracy Chronionej MALWO 
znajdujących się na terenie Powiatu Mińskiego 

- - PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Poszerzenie wiedzy osób 
zainteresowanych zatrudnieniem w 
niniejszych zakładach. ZAZ zatrudnia 
30 osób niepełnosprawnych 

- 

30 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych - 
ZAZ 

Koszty 
wynagrodzeń brutto 
za 30 osób 
541.736,12 zł 

PFRON Samorząd 
Województwa 
Mazowieckiego 

Zakład Aktywności 
Zawodowej w 
Drożdżówce 

Zatrudnienie w ZAZ - 
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Pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie 
opieki dla osoby 
zależnej tj. dziecka 
będącego pod opieką 
wnioskodawcy, 
przebywającego 
w żłobku lub 
przedszkolu albo pod 
inną tego typu opieką 
(dziennego opiekuna, 
niani lub w ramach 
klubu dziecięcego, 
punktu 
przedszkolnego, 
zespołu wychowania 
przedszkolnego) w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 

1.244 zł PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Liczba osób korzystających z zadania 
w 2021 r.-1 osoba. 

- 

Realizowanie innych 
zadań ustawowych z 
zakresu rehabilitacji 
zawodowej 

Organizacja staży zawodowych. 
Organizacja prac interwencyjnych. 
Dofinansowanie wynagrodzenia za 
zatrudnienie osób powyżej 50 r.ż.  
Organizacja prac społecznie użytecznych. 

35.765,73 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundusz Pracy, 
POWER (EFS) 
 
 

PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba osób rozpoczynających staż:  
3 (w tym 2 kobiety). 
Liczba osób rozpoczynających prace 
interwencyjne: 2 (w tym 1 kobieta). 
Liczba osób powyżej 50 r.ż. 
rozpoczynających zatrudnienie  
w ramach dofinansowania 
wynagrodzenia: 2 (mężczyźni). 
Liczba osób rozpoczynających prace 
społecznie użyteczne: 3 (mężczyźni). 

- 

Opieka w Mini świetlicy projekty: Przełamać 
izolacje”, „Przyjazna świetlica” 

52.680 zł PFRON 
O/Mazowiecki, 
Powiat Miński, 
Miasto Mińsk 
Mazowiecki, 1% 
podatku. 

Mazowieckie 
Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym „Krok 
Dalej” 
 
 
 

Opieka dla 2 osób dorosłych 
potrzebujących opieki non stop 3 
razy w tygodniu po 8 godzin. = 878 
godzin opieki. Umożliwienie pracy 
zawodowej 4 osobom. 

- 
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Cel 5: Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do rehabilitacji społecznej, leczniczej 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania Źródło 
finansowania 

Realizator Uzyskane efekty 
Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację zadania 

Dofinansowanie 
uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i 
ich opiekunów  
w turnusach 
rehabilitacyjnych 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków 
składanych przez osoby niepełnosprawne 

383.627 zł Środki PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Z dofinasowania skorzystało 276 
osób (w tym: 180 osób 
niepełnosprawnych; 96 opiekunów 
osób niepełnosprawnych) 
poprawiając funkcjonowanie 
społeczne, sprawność fizyczną i 
kondycję psychiczną oraz 
umiejętności społeczne, rozwój 
zdolności nawiązywania kontaktów 
oraz integracji społecznej 

- 

Turnus rehabilitacyjny 59.532,30 zł PFRON – 32.098 zł, 
rodzice uczestników 
– 7.342 zł, środki 
własne- 20.092,30 
zł 

Stowarzyszenie 
„Dzieciom Radość 
Ignaców” 

Termin od 11.IX – 24.IX.2021 roku 
15 – osobowa grupa podopiecznych 
Stowarzyszenia ,,Dzieciom Radość 
Ignaców” - uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych im. Janiny Porazińskiej 
w Ignacowie wyjechała na turnus 
rehabilitacyjno - rekreacyjny do 
miejscowości Sianożęty nad morze.   

- 

Dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, 
przedmioty 
ortopedyczne i środki 
pomocnicze 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków 
składanych przez osoby niepełnosprawne 

642.546 zł Środki PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Z dofinansowania skorzystało 356 
osób niepełnosprawnych  
(w tym 67 dzieci) uzyskując sprzęt 
rehabilitacyjny bądź zaopatrzenie 
ortopedyczne umożliwiające 
sprawniejsze funkcjonowanie   

- 

Zakup rowerów stacjonarnych i rekreacyjnych 
dla wychowanków ZSS w Ignacowie 

3.000 zł Środki własne 
stowarzyszenia 
„Koniczynka’ 

Stowarzyszeniem 
„Koniczynka” 
działającym na rzecz 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
umysłową 
w Ignacowie 

Podnoszenie sprawności fizycznej 
wychowanków 
 

- 

Specjalny zasiłek celowy na częściowe 
pokrycie dofinansowanie do sprzętu 
rehabilitacyjnego 

1.800 zł  Budżet gminy GOPS Latowicz - - 
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Dofinansowanie 
likwidacji barier 
architektonicznych, w 
komunikowaniu się 
i technicznych, w 
związku z 
indywidualnymi 
potrzebami osób 
niepełnosprawnych 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków 
składanych przez osoby niepełnosprawne 

450.044 zł Środki PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Z dofinasowania skorzystało 77 osób 
niepełnosprawnych (w tym 26 
dzieci) uzyskując urządzenia 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności tych osób oraz  
zlikwidowanie wszelkich utrudnień 

- 

Realizacja Modułu IV Programu  PFRON Pomoc 
osobom niepełno-sprawnym poszkodowanym  
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi – zakup 30 
opasek telemedycznych z funkcją 
monitorowania na 24 m-ce 

48.276 zł PFRON Z upoważnienia 
Burmistrza Miasta – 
MOPS Sulejówek 

Poprawa funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych  w środowisku 
zamieszkania, opieka medyczna, 
monitorowanie niektórych funkcji 
życiowych, możliwość szybkiej 
interwencji medycznej    

Zadanie realizowane  

Dofinansowanie 
kosztów działania i 
tworzenia warsztatów 
terapii zajęciowej 

Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Mińsku Mazowieckim 

723.200 zł 90%-Środki PFRON 
(650.880 zł) 
10% -  Budżet 
Powiatu Mińskiego 
(72.320 zł) 

CARITAS Diecezji 
Warszawsko-Praskiej 

Zapewnienie rehabilitacji zawodowej 
i społecznej dla 60 uczestników 
WTZ.  Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i marginalizacji 
 

- 

Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Okuniewie 

723.200  zł 90%-Środki PFRON 
(650.880 zł) 
10% -  Budżet 
Powiatu Mińskiego 
(72.320 zł) 

Fundacja LEKO 

Pomoc w zakupie  
i montażu 
oprzyrządowania 
do posiadanego 
samochodu w ramach 
Pilotażowego 
programu  
„Aktywny Samorząd” 

Likwidacja barier transportowych wśród osób 
niepełnosprawnych 

21.945 zł PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

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 w 2021 r. – 3 osoby 

- 

Pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy w ramach 
Pilotażowego 
programu  
„Aktywny Samorząd” 

Likwidacja barier transportowych wśród osób 
niepełnosprawnych 

4.500 zł PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

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 w 2021 r. – 2 osoby 

- 
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Pomoc w zakupie 
sprzętu 
elektronicznego lub 
jego elementów oraz 
oprogramowania oraz 
szkolenia w zakresie 
obsługi nabytego w 
ramach programu 
sprzętu 
elektronicznego i 
oprogramowania w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyjnym 

39.416 zł PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Przygotowanie beneficjentów 
programu z zaburzeniami ruchu i 
percepcji wzrokowej do pełnienia 
różnych ról społecznych poprzez 
umożliwienie im włączenia się do 
tworzącego się społeczeństwa 
informacyjnego,. Liczba osób 
korzystających z zadania w 2021 r. -
8 osób 

- 

Pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym 
oraz pomoc 
w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanego wózka 
inwalidzkiego 
o napędzie 
elektrycznym w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier w poruszaniu się 8.096 zł PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Przygotowanie beneficjentów 
programu do aktywizacji społecznej, 
zawodowej lub wsparcie w 
utrzymaniu zatrudnienia poprzez 
likwidację lub ograniczenie barier w 
poruszaniu się oraz barier 
transportowych. 
Liczba osób korzystających z zadania 
w 2021 r. - 4 osoby 

- 

Pomoc w zakupie 
protezy kończyny, w 
której zastosowano 
nowoczesne 
rozwiązania 
techniczne, tj. protezy 
co najmniej na III 
poziomie jakości oraz 
pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanej protezy w 
ramach Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier w poruszaniu się 94.000 zł PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Przygotowanie beneficjentów 
programu do aktywizacji społecznej, 
zawodowej lub wsparcie w 
utrzymaniu zatrudnienia poprzez 
likwidację lub ograniczenie barier w 
poruszaniu się oraz barier 
transportowych. 
Liczba osób korzystających z zadania 
w 2021r. -4 osoby 

- 
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Pomoc w zakupie 
skutera inwalidzkiego 
o napędzie 
elektrycznym lub 
oprzyrządowania do 
wózka ręcznego oraz 
pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej 
posiadanego skutera 
inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym 
w ramach 
Pilotażowego 
programu „Aktywny 
Samorząd” 

Likwidacja barier w poruszaniu się 44.850 zł PFRON PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Przygotowanie beneficjentów 
programu do aktywizacji społecznej, 
zawodowej lub wsparcie w 
utrzymaniu zatrudnienia poprzez 
likwidację lub ograniczenie barier w 
poruszaniu się oraz barier 
transportowych. 
Liczba osób korzystających z zadania 
w 2021 r. -6 osób 

- 

Likwidowanie barier 
architektonicznych  
w budynkach służby 
zdrowia i ich 
najbliższym otoczeniu 

- - - - - - 

Zakup sprzętu 
medycznego i 
rehabilitacyjnego dla 
potrzeb placówek 
służby zdrowia 

- - - - - - 

Dofinansowanie 
rozbudowy i 
modernizacji obiektów 
służby zdrowia 
służących rehabilitacji 

- - - - - - 

Realizowanie innych 
zadań ustawowych z 
zakresu rehabilitacji 
społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wsparcie asystenta dla 5 osób wymagających 
takiej pomocy w ramach projektu „Przełamać 
izolację” 

17.130 zł PFRON 
O/Mazowiecki 
Miasto Mińsk 
Mazowiecki, Powiat 
Miński, 1% podatku 

Mazowieckie 
Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym „Krok 
Dalej” 

Wsparciem objęto 5 osób (4 dorosłe 
i 1 w wieku szkolnym). Udzielono 
571 godzin wsparcia 

- 

Umożliwienie doświadczenia rywalizacji 
sportowej podczas treningów w BOCCIA, i 
zwodów sportowych, Projekt „Przełamać 
izolację” 

960 zł PFRON 
O/Mazowiecki 

Wsparciem objęto 4 osób dorosłych. 
Udzielono 16 godzin wsparcia 

Z powodu pandemii 
nie zrealizowano 
zawodów sportowych i 
części treningów 
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Prowadzenie Klubu Aktywności – 
2*tygodniowo po 2 godziny 

36.080 zł PFRON 
O/Mazowiecki 

620 godzin wsparcia dla 5 osób. 
Zajęcia klubowe, wspierające rozwój 
osobisty i umiejętności społeczne, 
warsztaty aktywizujące z 
psychologiem, zajęcia z zakresu etyki 
i rozwoju obywatelskiego, 
plastyczne, muzyczne, język 
angielski 

Część zajęć 
prowadzono w formie 
zdalnej lub 
hybrydowej (część 
uczestników zdalnie a 
część stacjonarnie) 

Zajęcia usprawniające ruchowo w ramach 
projektów: „Przełamać izolację” i „Przyjazna 
świetlica” 

146.720 zł PFRON 
O/Mazowiecki, 
Powiat Miński, 
Miasto Mińsk 
Mazowiecki, 1% 
podatku 

Wsparciem objęto 24 osoby. 
Przeprowadzono 2096 godziny 
indywidualnych zajęć 
usprawniających 

- 

Zajęcia terapeutyczne i edukacyjne  
i logopedyczne, wspierające proces nauki  
w szkole i umożliwiające odniesienie sukcesu 
w zakresie obowiązku szkolnego, w ramach 
projektów: „Przełamać izolację” i „Przyjazna 
świetlica” 

46.420 zł PFRON 
O/Mazowiecki, 
Powiat Miński, 
Miasto Mińsk 
Mazowiecki,  
1% podatku 

Wsparciem objęto 16 osób. 
Przeprowadzono 755 godzin 
indywidualnych zajęć 

Z powodu pandemii 
COVID-19 część zajęć 
prowadzono w formie 
zdalnej 

Zajęcia artystyczne, plastyczne i 
umuzykalniające, w ramach projektu: 
„Przełamać izolację”  

8.300 zł PFRON 
O/Mazowiecki, 1% 
podatku 

Wsparciem objęto 4 osoby. 
Przeprowadzono 109  godzin 
indywidualnych zajęć 

- 

Spotkanie integracyjne „WIGILIA 2021 23.500 zł 
 

PCPR/ PFRON, 1% 
podatku, darowizny 

W uroczystym spotkaniu wzięło 
udział 30 osób z 
niepełnosprawnościami oraz ich 
opiekunowie i wolontariusze z 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 

- 

Likwidacja skutków zalania sal 
terapeutycznych 

6.400 zł Narodowy Instytut 
Wolności 

Wymieniono wykładziny w 2 salach 
oraz troje drzwi w siedzibie 
stowarzyszenia i umożliwiono 
wznowienie zajęć 

- 

Obóz Wypoczynkowo turystyczny „OKUNINKA 
2021” 

19.900 zł PFRON/ PCPR – 
10.900 zł,  
wkład własny – 
9.000 zł 

W wyjeździe wzięło udział 10 osób 
Wyjazd miał na celu wsparcie, 
integrację i motywację do 
aktywnego wypoczynku 

- 

Hipoterapia 2021 
 
 
 
 

10.200 zł Powiat Miński  
7.500 zł, środki 
własne 
pozafinansowe 
2.700 zł 

Stowarzyszenie 
„Dzieciom Radość 
Ignaców” w 
Ignacowie 

Przeprowadzono 10 półgodzinnych 
sesji z hipoterapeutą dla 10 dzieci 
przez 10 tygodni. Łącznie odbyło się 
50 godzin zajęć. Zrealizowano 
wszystkie zaplanowane godziny.  

- 
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Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne dla 
osób z niepełnosprawnościami oraz 
organizowanie wsparcia dla ich rodzin 

25.000 zł Powiat Miński  
20.000 zł, środki 
własne 5.000 zł 

Fundacja „Świat 
Integracji” 

Poprawa sprawności ruchowej i 
ogólnego stanu zdrowia 
podopiecznych; 
Pomoc rodzinom i rodzeństwu – 
ułatwienie w codziennych 
czynnościach związanych z opieką 
nad osobą specjalnej troski 

 

Cel 6: Większy dostęp do dóbr i usług pozwalających na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, rekreacji i turystyce. 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania Źródło 
finansowania 

Realizator Uzyskane efekty 
Przeszkody 

uniemożliwiające 
realizację zadania 

Dofinansowanie 
sportu, kultury, 
rekreacji  
i turystyki osób 
niepełnosprawnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGZZ Symfonicznie na 600-lecie Mińska 
Mazowieckiego 

40.381,18  zł Miasto Mińsk 
Mazowiecki  
-35.000 zł, 
środki własne 
finansowe  
- 381,18 zł, 
pozafinansowe – 
5.000 zł 

Stowarzyszenie 
„Dzieciom Radość 
Ignaców” 

W koncercie 28.10.2021 udział 
wzięło ok. 300 osób.  
20.10.2021 - przeprowadzono 
warsztaty muzyczne dla 15 
podopiecznych, warsztaty 
afrykańskie dla 50 uczestników 
zakupiono instrumenty perkusyjne, 
na potrzeby warsztatów. 
Zorganizowano konkurs plastyczny 
„Mińsk Mazowiecki w kolorach 
naszych podopiecznych”, autorzy 
prac zostali wyróżnieni podczas 
koncertu finałowego i nagrodzeni.  

- 

XIII Integracyjny Koncert Mikołajkowy 21.194,40 zł Miasto Mińsk 
Mazowiecki  
– 5.360 zł,  
Powiat Miński  
– 10.000 zł,  
PFRON  
-2.000 zł,  
środki własne 
finansowe  
– 134,40 zł,  
pozafinansowe – 
3.700 zł 

Uczestnikami  XIII Integracyjnego 
Koncertu Mikołajkowego byli 
uczniowie szkół i uczestnicy innych 
placówek z terenu powiatu 
mińskiego (w tym 116 uczniów z 
terenu miasta Mińsk Mazowiecki). 
 

- 
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„Muzyka z naszych stron” 7.002,29 zł Powiat Miński – 
4.000 zł, środki 
własne finansowe -
202,29 zł, 
pozafinansowe – 
2.800 zł 

1 warsztaty muzyczne „Z gitarą, 
akordeonem i bębenkiem” dla 15 
podopiecznych Stowarzyszenia, 
zrealizowane przez członków zespołu 
muzycznego Powsinogi. Nastąpiła 
aktywizacja muzyczno-ruchowa oraz 
rozwijanie umiejętności muzycznych 
dzieci i młodzieży.  

- 

„Na dobry początek wakacji” 1.502,33 zł Miast Mińsk 
Mazowiecki  
– 1.350 zł, 
 środki własne 
finansowe  
– 152,33 zł 

Realizacja integracyjnego spotkania 
na terenie MDK w Mińsku 
Mazowieckim. Animacje dla 
kilkudziesięciu dzieci, koncert 
zespołu Powsinogi z udziałem 
mieszkańców miasta i gości 

- 

XXII Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe 
Ignaców 2021 

3.757,37 zł PFRON- 2.000 zł, 
środki własne – 
1.757,37 zł 

Efekty: uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w uroczystości  
sportowej, integracja, podniesienie 
sprawności fizycznej, przygotowanie 
uczestników do udziału w zawodach 
na szczeblu wojewódzkim i 
ogólnopolskim, promocja aktywnego 
spędzania wolnego czasu.  

- 

XXII Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad 
Specjalnych Ignaców  – Mińsk Mazowiecki 
2021 

6.523,91 zł PFRON 
– 3.000 zł,  
środki własne  
– 3.523,91 zł 

Efekty: integracja, umożliwienie 
osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną udziału w uroczystości 
sportowej, podnoszenie sprawności 
fizycznej, przygotowanie do 
zawodów wojewódzkich i 
ogólnopolskich, promocja aktywnego 
spędzania czasu i sportu osób 
niepełnosprawnych 

- 

Kampania Społeczna „Nasz Wspólny Świat” 
realizowana w ramach obchodów 
 Dnia Osób Niepełnosprawnych i Światowego 
Dnia Zespołu Downa 

5.237,96 zł PFRON – 3.000 zł, 
środki własne – 
2.237,96 zł 

 Udział osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w warsztatach 
artystycznych. Możliwość rozwijania 
zainteresowań i pasji. Wzrost 
samooceny, zwiększenie 
świadomości społeczeństwa o 
działalności artystycznej osób 
niepełnosprawnych. 

- 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

194 

XI Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle 
Mińsk Mazowiecki – Ignaców 2021 

5.000 zł Powiat Miński  
– 4.000 zł, 
PFRON – 1.000 zł 

 20 zawodników. Efekty: integracja z 
pełnosprawnymi rówieśnikami, 
zwiększenie świadomości o 
potrzebach i możliwościach osób 
niepełnosprawnych, umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w imprezie sportowej, 
poznanie nowej dyscypliny sportowej 
i nowej aktywności, także jako formy 
spędzania czasu wolnego. 

- 

„Rajd pieszy po Mazowieckim Parku 
Krajobrazowym - szlakami pośród torfów i 
wydm” 

4.550 zł Powiat Miński – 
2.000 zł, środki 
własne 
pozafinansowe – 
2.550 zł 

 Rajd w dniu 15.09.2021 r.  
dla  udział 40 podopiecznych 
Stowarzyszenia – uczniów  
oraz 11 nauczycieli z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ignacowie. Trasa 
wyniosła ok. 5 km i przebiegała 
wytyczoną ścieżką dydaktyczną „13 
stóp błota”  oraz „Szlakiem 
Łabędzim”.  

- 

Wyjazd turystyczno-krajoznawczy- poznanie 
Wielkiej Fabryki  Elfów 

4.942,80 zł PFRON – 2.900 zł, 
środki własne -  
2.042,80 zł 

 Efekty zadania: umożliwienie 
osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną uczestnictwa w 
imprezie turystycznej, zwiększenie 
sprawności fizycznej, doskonalenie 
umiejętności współdziałania w 
grupie, zapoznanie z tradycjami dot. 
Bożego Narodzenia, kształcenie 
umiejętności zachowania w miejcach 
publicznych. 

- 

Wyjazd turystyczno-krajoznawczy- zwiedzanie 
Muzeum Ziemi i Muzeum Wojska Polskiego 

3.977,40 zł PFRON – 2.100 zł, 
środki własne – 
1.877,40 zł 

 Efekty: umożliwienie osobom z 
niepełnosprawnością intelektualną 
uczestnictwa w imprezie 
turystycznej, zwiększenie sprawności 
fizycznej, wskazanie aktywnego 
sposobu spędzania czasu, 
zapoznanie z zasobami zwiedzanych 
obiektów, kształtowanie umiejętności 
zachowania w obiektach kultury.   
 

- 
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Spotkanie opłatkowe dla podopiecznych 5.000 zł PFRON – 3.000 zł, 
środki własne – 
2.000 zł. 

 przypomnienie zwyczajów 
związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. Rozbudzanie wrażliwości 
estetycznej i artystycznej (dekoracje 
świąteczne, wspólne śpiewanie 
kolęd), wdrażanie zasad współżycia i 
przestrzegania norm społecznych.  

 

Wycieczki turystyczne 3.318 zł Starostwo 
Powiatowe 

DPS św. Józefa  
w Mieni 

- - 

Spektakl  profilaktyczny dla dzieci ze szkół z 
terenu Gminy   

3.050 zł Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Gmina Latowicz - - 

Wyjazd integracyjny do Ustronia Morskiego  28.800 zł PFRON – 17.200 zł, 
wkład własny – 
11.600 zł 

Polski Związek 
Niewidomych 
Koło w Mińsku 
Mazowieckim 

W wyjeździe wzięło udział 24 
słabowidzących członków Koła PZN. 
Wyjazd miał na celu wzajemne 
wspieranie się, integracje i 
motywacja do aktywnego 
wypoczynku 

- 

Spotkanie integracyjne z okazji Europejskiego 
Dnia Seniora, Osób Niepełnosprawnych, Osób 
Starszych 

10.147,83 zł PFRON – 2.000 zł, 
wkład własny – 
8.147,83 zł 

Polski Związek 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów 
Mińsk Mazowiecki 

W spotkaniu wzięło udział 88 osób – 
członków związku. Było ono okazją 
do wystąpień sygnalizujących 
problemy i oczekiwania środowiska.  

- 

Festiwal kolęd i pastorałek – Ignaców 2021 7.502,43 zł PFRON – 4.500 zł, 
wkład własny – 
3.002,43 zł 

Stowarzyszeniem 
„Koniczynka” 
działającym na rzecz 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
umysłową w 
Ignacowie 

W festiwalu wzięło udział 180 
podopiecznych stowarzyszenia z 
niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym oraz 
znacznym i 20 opiekunów 
bezpośrednio zaangażowanych w 
wydarzenie.  

- 
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„Szlakiem wrocławskich krasnali”– wycieczka 
edukacyjno-integracyjna  
 
 
 
 
 
………………………………………………………………… 
„Mikołajkowy zawrót głowy w Leszczynowym 
Zaciszu”– mikołajkowa wycieczka integracyjna 

21.750 zł 
 
 
 
 
 
 
…………………….… 
9.942 zł 

PFRON – 12.000 zł, 
wkład własny  
– 9.750 zł 
 
 
 
 
……………………… 
PFRON – 5.930 zł, 
wkład własny  
– 4.012 zł 
 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„Kubuś” 
Długa Szlachecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głównym celem wycieczki była 
integracja społeczności 
stowarzyszenia. Wycieczka sprzyjała 
przypomnieniu i utrwaleniu zasad 
właściwego zachowania w miejscach 
użyteczności publicznej 
 
………………………………………………… 
Głównym celem wycieczki była 
integracja. Adresatami programu byli 
podopieczni stowarzyszenia i ich 
rodzice. Wycieczka sprzyjała 
przypomnieniu i utrwaleniu zasad 
właściwego zachowania w miejscach 
użyteczności publicznej oraz tradycji 
świątecznych.  

- 

Warsztaty świąteczne „Na tropach Mikołaja” 19.469,23 zł PFRON – 10.000 zł, 
wkład własny – 
9.469,23 zł 
(pozafinansowy 
4.800 zł, finansowy 
4.669,23 zł) 

Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym 
„Możesz więcej” 
Mińsk Mazowiecki 

Efekty: wzrost aktywności osób 
niepełnosprawnych, w tym dzieci i 
młodzieży, nauka pracy zespołowej 
przy przygotowywaniu spotkania 
wigilijnego, zaspokojenie 
podstawowych potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych w zakresie 
integracji i akceptacji, kultywowanie 
tradycji świątecznych. 

- 

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, 

Realizacja zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe działające na rzecz os. 
niepełnosprawnych w zakresie: 
1) turystyki i krajoznawstwa, 
2) wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, 
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

1) 2.000 zł 
2) 7.000 zł 
3) 14.000 zł 

Budżet powiatu 
mińskiego, wkład 
własny organizacji 
(środki finansowe, 
wkład osobowy) i 
inne środki 
 

Starostwo Powiatowe 
w Mińsku 
Mazowieckim 

Udział dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w wymienionych 
zadaniach, integracja dzieci 
niepełnosprawnych z 
pełnosprawnymi rówieśnikami 

- 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
na terenie gminy Mrozy  

100.000 zł Budżet gminy Urząd Miasta i Gminy 
Mrozy 

Popularyzacja sportu i zdrowych 
postaw wśród mieszkańców  

-  

Otwarte konkursy ofert w zakresie organizacji 
zajęć sportowych na terenie gminy 

100.000 zł Budżet gminy GOPS Siennica Udział społeczności lokalnej  
w różnych formach aktywności 
fizycznej szacowany na ok. 500 osób 

- 

Otwarty konkurs ofert na zadania  
w zakresie: „Upowszechniania sportu, rekreacji  
i turystyki” 

600.000 zł Budżet Miasta 
Sulejówek 

Organizacje 
pozarządowe 
działające na terenie 
Miasta Sulejówek 

Dzięki dofinansowaniu kilkanaście 
organizacji pozarządowych mogło 
przez cały rok i w trakcie roku 
zrealizować zadania publiczne dla 
mieszkańców Miasta 

- 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

197 

ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa 
narodowego, 
wspierania i 
upowszechniania 
kultury fizycznej oraz 
działalności na rzecz 
edukacji europejskiej 

1.”Dotyk alpaki”- terapia ze zwierzętami 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
2.Integracyjny koncert kolęd i pastorałek  

1.800 zł 
 
 
 
 
 
………………………… 
4.500 zł 

Dotacja z budżetu 
powiatu: 1.800 zł 
 
 
 
 
………………………… 
Dotacja z budżetu 
powiatu: 4.500 zł 
 

Stowarzyszeniem 
„Koniczynka” 
działającym na rzecz 
dzieci z 
niepełnosprawnością 
umysłową w 
Ignacowie  

1. Terapia ze zwierzętami była 
skuteczną formą usprawniania 
psychoruchowego jako element 
uzupełniania tradycyjnych metod 
rehabilitacji. 
 
…………………………………………… 
2. Efekty: rehabilitacja za pomocą 
muzyki, przełamanie barier w formie 
występu, podniesienie wiary we 
własne umiejętności, prezentacja 
możliwości uczestników, 
rozładowanie napięć i redukcja 
lęków.  

- 

„Przyjazna świetlica” 37.530 zł Dotacja z budżetu 
powiatu: 20.700 zł, 
środki finansowe  
z innych źródeł: 
9.200 zł, środki 
finansowe własne: 
2.630 zł,  
wkład osobowy: 
5.000 zł 

Mazowieckie 
Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i 
Młodzieży z 
Mózgowym 
Porażeniem 
Dziecięcym „Krok 
Dalej” w Mińsku 
Mazowieckim 

Uczestnicy: 16 dzieci i młodzieży – 
podopiecznych stowarzyszenia,  
specjalistyczne wsparcie 
terapeutyczne, opiekuńcze i 
usprawniające, wsparcie 
informacyjno- poradnicze dla rodzin 
dzieci z niepełnosprawnością (158 
godzin dyżurów) 

- 

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 

42.484,45 zł Dotacja z budżetu 
gminy  dla LKS 
”OLIMPIA” 
42.484,45 zł 

Gmina Latowicz - - 

Wsparcie działań 
wolontariatu i grup 
samopomocowych 

Koordynowanie  działań wolontariuszy  
w okresie świątecznym 
 
................................................................... 
Koordynowanie działań wolontariuszy  
w ramach programu "Wspieraj seniora"  
(w tym osób niepełnosprawnych) (pomoc  
w dostarczaniu zakupów, załatwianiu spraw 
urzędowych)  

artykuły ze zbiórek, 
darowizn 
 
............................ 
12.000 zł 
 
 

sponsorzy 
 
 
............................. 
 
Budżet Wojewody 

MOPS Sulejówek Poprawa sytuacji życiowej, poprawa 
samopoczucia, zapobieganie izolacji 
społecznej   
.................................. 
Poprawa jakości życia w okresie 
epidemii 

Realizacja z 
zachowaniem rygorów 
sanitarnych  

Organizacja imprezy sportowej  - Koło 
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż 
Pożarna Budy Wielgoleskie,  
zawody sportowe 

1.000 zł  
 
 
1.000 zł 

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Gmina Latowicz - - 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

198 

Likwidacja barier 
architektonicznych  
w budynkach 
użyteczności publicznej 
m.in. w ośrodkach 
kultury i sportu, 
bibliotekach, 
kościołach i urzędach 

Zakup 2 wózków inwalidzkich dla  uczestników 
Dziennego Domu „Senior +” 

2.400 zł Budżet Miasta MOPS Sulejówek Poprawa mobilności  
niepełnosprawnych  uczestników DD 
„Senior +” 

- 

Budowa Biblioteki – budowa windy dla osób 
niepełnosprawnych i schodołazu 

51.352,50 zł Środki własne 
gminy, dotacje 
budżetu  państwa 

Gmina Latowicz - - 
 

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. 

Lokalny Transport  Zbiorowy z którego 
korzystają mieszkańcy i osoby 
niepełnosprawne z Gminy Latowicz 

301.320 zł Środki od 
Wojewody 
Mazowieckiego, 
Budżet Gminy 
Latowicz 

Gmina Latowicz - - 

Promowanie i 
prezentacja twórczości 
artystycznej, 
kulturalnej 
 

Organizacja imprezy kulturalnej „Dożynki 
gmino - parafialne” 
 
 
……………………………………………………………… 
Namiot Profilaktyczny 

85.829,50 zł 
 
 
 
………………………… 
7.500 zł 

Środki z budżetu 
gminy, środki od 
sponsorów 
prywatnych. 
………………………… 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

Gmina Latowicz - - 

Wydanie kalendarza ściennego z pracami 
plastycznymi uczniów Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ignacowie 

- Środki pozyskane 
od sponsorów 

Zespół Szkół 
Specjalnych im. 
Janiny Porazińskiej 
w Ignacowie 
 

Promocja twórczości plastycznej 
osób niepełnosprawnych 

- 
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Udział w spotkaniach integracyjnych w 
zaprzyjaźnionych placówkach:  
- udział w XIII Integracyjnym Koncercie 
Mikołajkowym  
- udział w konkursie plastycznym w ramach  
XV Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości 
Artystycznej „Kulturomaniak”  
- organizacja wystawy prac uczestników PŚDS 
p.t. „Impresje-Światy alternatywne” w 
Bibliotece Pedagogicznej w Mińsku 
Mazowieckim;  
- udział w dwudniowych XIX Ogólnopolskich 
Integracyjnych Warsztatach Artystycznych – 
Łazy 2021 organizowanych przez PSONI Koło 
w Koszalinie 

- - PŚDS Mińsk 
Mazowiecki 

Zdobyte nagrody i wyróżnienia:  
- III miejsce w XV Wojewódzkim 
Przeglądzie Twórczości Artystycznej 
„Kulturomaniak”;  
- I i II miejsce w biegu na dystansie 
200 m w XXII Powiatowych 
Jesiennych Biegach Przełajowych;  
- I i II miejsce w turnieju 
piłkarzyków stołowych w XXII 
Powiatowych Jesiennych Biegach 
Przełajowych; 
- I, II, III i IV miejsce w XI 
Powiatowym Integracyjnym Turnieju 
w Kręgle  

- 

Cel 7: Usprawnienie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie aktywności i efektywności działań podmiotów i organizacji z terenu powiatu 

Zadanie Podjęte działania Koszty zadania Źródło 
finansowania Realizator Uzyskane efekty 

Przeszkody 
uniemożliwiające 
realizację zadania 

Czynny udział 
pracowników 
samorządowych i 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych w 
szkoleniach z zakresu 
problematyki osób 
niepełnosprawnych 

Szkolenia „Przyznawanie pomocy ze środków 
PFRON – procedury decyzyjnego lub 
informacyjnego załatwiania wniosku. 
Uzasadnianie i zaskarżalność rozstrzygnięć” 

305 zł Środki własne  PCPR w Mińsku 
Mazowieckim 

Liczba pracowników PCPR, którzy 
wzięli udział w szkoleniu: 1 

- 

Spotkanie informacyjne dot. programu 
„Aktywny Samorząd” 

- PFRON Liczba pracowników PCPR, którzy 
wzięli udział w spotkaniu: 1 

- 

1.Prawa i obowiązki mieszkańca DPS, metody 
pracy oraz kierunki terapii, elementy 
komunikacji wspomagającej i alternatywnej z 
mieszkańcem. 
2. Prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność 
dyrektorów/ kierownikiem jednostek 
organizacyjnych. 

3.850 zł Starostwo 
Powiatowe 

DPS św. Józefa w 
Mieni 

- - 

Szkolenia pracowników socjalnych, psychologa  
 

W ramach szkoleń 
bezpłatnych  
oferowanych przez 
MCPS w Warszawie 

MCPS  MOPS Sulejówek Podniesienie poziomu wiedzy kadry 
MOPS 

- 

Szkolenia pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Latowiczu z zakresu 
problematyki  osób niepełnosprawnych 

- - Gmina Latowicz - - 
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Szkolenia pracowników w zakresie: 
- budowania profesjonalnego kontaktu z 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną,  
-motywowania mieszkańców do podejmowania 
aktywności,  
- form zachowań seksualnych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, 
-funkcjonowania w DPS w czasie epidemii, 
- praw mieszkańców, kierunkach prowadzonej 
terapii oraz metod pracy z mieszkańcami 

2.390 zł Środki jednostki 
samorządu 
terytorialnego 

DPS Kąty poszerzenie wiedzy, umiejętności 
pracowników  
w zakresie prowadzenia terapii, 
stosowania odpowiednich środków 
komunikacji  
oraz niezbędnych procedur 
postępowania w DPS  
w czasie epidemii Covid-19.  
Stosowanie terapii umożliwiających 
mieszkańcom kontakty z rodzinami w 
formie videorozmów lub poprzez 
komunikatory społecznościowe. 
Systematyczne podnoszenie 
świadomości mieszkańców  
 w zakresie przysługujących  
im praw, ale także obowiązków 

- 

Podejmowanie 
wspólnych 
przedsięwzięć na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
przez jednostki 
samorządowe i 
organizacje 
pozarządowe 

Realizacja zadania publicznego - 
Organizowanie regionalnych imprez 
kulturalnych, sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach 

57.360 zł Środki własne 
Gminy oraz środki z 
MCPS 

Gmina Stanisławów Zorganizowanie integracyjnej 
wycieczki „Po Mazowszu”, 
Zorganizowanie wyjazdu do teatru, 
Zorganizowanie „Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych” 
Zorganizowanie „Zabawy 
mikołajkowej” 

- 

Pomoc w zgromadzeniu dokumentacji 
medycznej i złożeniu wniosku do KRUS lub 
ZUS w celu uzyskania prawa do świadczenia 
uzupełniającego dla osoby niezdolnej do 
samodzielnej egzystencji. Pomoc osobom 
niepełnosprawnym i innym w robieniu 
zakupach, w tym leków w czasie pandemii 
COVID; pomoc żywnościowa w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
Podprogram 2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym,  odwiedziny w miejscu 
zamieszkania osób starszych i 
niepełnosprawnych, podtrzymywanie więzi 
społecznych, emocjonalnych 

- - Gmina Latowicz - - 

Wspieranie działalności 
organizacji 
pozarządowych, 
świadczących usługi na 
rzecz osób niepełnosp. 

Powiatowy Urząd Pracy na prośbę 
Stowarzyszenia Animo – Odważ się żyć! 
opublikował na swojej stronie informację o 
projekcie bezpłatnej pomocy psychologicznej 
dla osób z niepełnosprawnościami 

Zadanie 
realizowane w 
ramach działalności 
bieżącej 

- PUP Mińsk 
Mazowiecki 

Liczba artykułów opublikowanych  
na stronie internetowej: 1 
Liczba wyświetleń artykułu po 
publikacji na stronie internetowej 
PUP: ok. 100 

- 
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Użyczenie budynku po szkole podstawowej  
w Nowym Zglechowie na działalność zespołu 
placówek specjalnych „Możesz więcej” 

- - GOPS Siennica Ułatwione funkcjonowanie zespołu 
placówek specjalnych 

- 

Umieszczanie osób w Domu Pomocy 
Społecznej i w Zakładzie Opiekuńczo 
Leczniczym 

- - Gmina Latowicz - - 

„Z uśmiechem po zdrowie” I edycja 
 
……………………………………………………………… 
„Z uśmiechem po zdrowie” II edycja 

10.000 zł 
 
………………………… 
10.000 zł 

Gmina Halinów, 
Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„KUBUŚ” 

Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
„KUBUŚ” 

Uaktywnienie fizyczne osób 
niepełnosprawnych, wzmocnienie 
mięśni, zmotywowanie 
niepełnosprawnych do wyjścia  
z domu i spędzenia czasu w sposób 
aktywny i pożyteczny 

Ograniczenia związane 
z pandemią 

Współpraca przy 
opracowywaniu 
projektów aplikujących 
o środki z funduszy 
strukturalnych Unii 
Europejskiej 

- - - - - - 

Poszukiwanie  
nowych form  
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych 

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Polskie 
Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych” z 
siedzibą w Łodzi celem pozyskania sprzętu 
rehabilitacyjnego – balkoników, kul 
ortopedycznych i rowerku w celu użyczenia 
osobom niepełnosprawnym; 
Pomaganie osobom niepełnosprawnym  
w załatwianiu różnych innych formalności – 
dokumentów, szeroko rozumiana informacja i 
przekazywanie informacji 

- -  Gmina Latowicz - - 

Realizowanie 
projektów, programów 
mających na celu 
wsparcie osób 
niepełnosprawnych i 
ich otoczenia 

Program Opieka wytchnieniowa na rok 2021.  
dla 17 rodzin 

166.446,72 zł Budżet wojewody  MOPS Sulejówek Wsparcie opiekunów osób 
niepełnosprawnych – zrealizowano 
złożone wnioski 

- 

Wykonywanie i przekazywanie przez Klub 
Senior + w Latowiczu ozdób świątecznych na 
kiermaszu bożonarodzeniowym na rzecz 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym „Możesz Więcej”, 
prowadzonym przez Zespół Niepubliczny 
Specjalnych Placówek Oświatowych w Nowym 
Zglechowie. Klub Senior + w Latowiczu – 
Komunikatywny Senior, szkolenie z zakresu 
języka angielskiego, w klubie seniora są też 
osoby niepełnosprawne 

- - Gmina Latowicz - - 
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Projekt „Szansa na lepsze jutro”. Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

42.197 zł Europejski Fundusz 
Społeczny, Gmina 
Halinów 

MOPS w Halinowie Nabycie umiejętności pełniejszego i 
bardziej aktywnego udziału w życiu 
społecznym, podwyższenie 
samooceny i poczucia własnej 
wartości, odkrycie własnych 
możliwości 

Ograniczenia związane 
z pandemią 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2021 

66.240 zł 63.240 zł – Fundusz 
Solidarnościowy, 
3.000 zł – Środki 
własne 

PCPR w Mińsku 
Mazowieckim, 
Fundacja „Świat 
Integracji” w 
Sulejówku 

Wsparciem  zostało objętych 31 
członków rodzin, opiekunów, którym 
świadczono usługi opieki 
wytchnieniowej w formie 
specjalistycznego poradnictwa    

- 

Utworzenie Zespołu 
specjalistycznego do 
spraw osób 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

- - - - - - 
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Cel 1 Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem przebywającym poza środowiskiem naturalnym 
oraz rozwijanie współpracy rodziną naturalną 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 
zawartych w programie: 

1. Udział w kampaniach promujących idee rodzicielstwa 
zastępczego. 

2. Rozwój zawodowych i niezawodowych form opieki nad 
dzieckiem, z uwzględnieniem rodzin specjalistycznych 
oraz rodzin o charakterze pogotowia rodzinnego. 

3. Wspieranie rodzin zastępczych w podejmowaniu działań i 
współpracy z instytucjami działającymi na rzecz powrotu 
dzieci do rodzin naturalnych. 

4. Pozyskanie i przygotowanie kandydatów do pełnienia 
funkcji niezawodowej, zawodowej rodziny zastępczej i do 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka. 

5. Prowadzenie procesu diagnostyczno- kwalifikacyjnego 
pozyskanych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. 

6. Współpraca i koordynacja instytucji i służb działających 
na terenie powiatu pruszkowskiego na rzecz aktywizacji 
rodziny naturalnej w celu poprawy własnej sytuacji 
życiowej oraz zmiany stylu życia. 

7. Współpraca z rodzicami naturalnymi dziecka 
umieszczonego w rodzinie zastępczej, placówce 
opiekuńczo- wychowawczej na rzecz reintegracji rodziny. 

1. Liczba pozyskanych kandydatów do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej – 22. 

2. Liczba rodzin, które otrzymały świadectwo 
kwalifikacyjne do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej – 0. 

3. Liczba rodzin zastępczych niezawodowych. 
zawodowych, pogotowia rodzinnego i rodzinnych 
domów dziecka – 142. 

4. Liczba rodzin zastępczych korzystających z 
pomocy specjalistycznej – 164. 

5. Działające grupy wsparcia rodziców zastępczych - 
1. 

6. Liczba wychowanków powracających z  rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo-
wychowawczych do biologicznych rodzin – 4. 

7. Liczba rodzin naturalnych współpracujących na 
rzecz poprawy swojego funkcjonowania i 
polepszenia sytuacji finansowo- bytowej – 
realizowane przez ośrodki pomocy 
społecznej. 

Cel 2 
Pomoc w usamodzielnianiu wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych 
i rodzin zastępczych. 

Działania Realizacja założonych celów według wskaźników 
zawartych w programie: 

1. Systematyczne przygotowywanie wychowanków 
placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin 
zastępczych do procesu usamodzielnienia. 

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku wychowanka 
pieczy zastępczej. 

3. Tworzenie grup wsparcia dla usamodzielnianych 
wychowanków. 

4. Organizowanie zajęć „kompetencji społecznych” oraz 
nauka umiejętności poruszania się na rynku pracy (CV, 
autoprezentacja, indywidualny plan rozwoju 
zawodowego itd.). 

5. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnianie i 
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowywanie. 
 

1. Ilość uzyskanych pozytywnych ocen z realizacji 
programu usamodzielnienia pełnoletnich 
wychowanków pieczy zastępczej – 38. 

2. Liczba usamodzielnianych wychowanków 
uczęszczających na spotkania w utworzonej 
„grupie wsparcia” – 0. 

3. Liczba wychowanków korzystających z różnych 
form wsparcia – 38. 

4. Liczba wychowanków, którzy nabyli umiejętności 
poruszania się na rynku pracy – 16. 

5. Liczba wychowanków otrzymujących świadczenie 
na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, 
pomoc na zagospodarowanie – 38, 

8.5 Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 
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6. Umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym 
usamodzielnianym wychowankom, którzy po uzyskaniu 
pełnoletności nie mają możliwości zamieszkania z 
rodziną biologiczną. 

7. Współpraca instytucji i organizacji pozarządowych na 
rzecz kompleksowego wsparcia usamodzielnianych 
wychowanków. 

8. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym 
opuszczającym  pieczę zastępczą poprzez udzielanie 
specjalistycznego poradnictwa : psychologicznego, 
pedagogicznego – celem zapobiegania wykluczeniu 
społecznemu. 

Cel 3 Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pieczy zastępczej 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 
zawartych w programie: 

1. Doskonalenie zawodowe kadry realizującej zadania z 
zakresu pieczy zastępczej. 

2. Podnoszenie kwalifikacji kadr jednostek pomocy 
społecznej współpracujących z Centrum. 

3. Udział pracowników Centrum pracujących w obszarze 
pieczy zastępczej w szkoleniach i konferencjach w 
zakresie pomocy dziecku i rodzinie. 

4. Upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze opieki 
nad dzieckiem i rodziną. 

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz pieczy zastępczej. 

6. Systematyczna współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej z terenu powiatu –pracownikami 
socjalnymi, asystentami rodzinnymi, placówkami 
edukacyjnymi, specjalistami, sądami oraz podstawową 
opieką zdrowotną. 

1. Liczba zrealizowanych szkoleń i projektów w 
zakresie pieczy zastępczej - 3. 

2. Liczba pracowników wdrażających nabyte 
umiejętności oraz sprawdzone rozwiązania w 
obszarze pomocy rodzinie i dziecku – 8. 

3. Formy wsparcia pracowników pomocy społecznej 
– szkolenia, wsparcie specjalistyczne, 
psychologiczne i prawne. 

4. Liczba pracowników wdrażających innowacyjne 
metody pracy – 7. 

5. Liczba pracowników podnoszących swoje 
kwalifikacje – 9. 

Cel 4 Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w powiecie mińskim 

Działania 
Realizacja założonych celów według wskaźników 
zawartych w programie: 

1. Szkolenia już istniejących rodzin zastępczych: 
niezawodowych, zawodowych, prowadzących rodzinny 
dom dziecka oraz rodzin spokrewnionych. 

2. Poradnictwo specjalistyczne - prawne, psychologiczne, 
socjalne dla rodzin zastępczych niezawodowych, 
zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz 
spokrewnionych. 

3. Wspieranie rodziców zastępczych w wypełnianiu funkcji 
wychowawczej, opiekuńczej. 

4. Inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin 
zastępczych. 

5. Wypłacanie świadczeń: rodzinom niezawodowym, 
zawodowym, prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz 
spokrewnionym. 

6. Umożliwienie rodzinom zastępczym dostępu do 
specjalistycznej opieki medycznej, specjalistycznej, w 
tym psychologicznej i pedagogicznej. 

7. Usługi wolontariacie na rzecz rodzin zastępczych. 

1. Liczba zatrudnionych koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej – 7. 

2. Liczba rodzin: niezawodowych, zawodowych, 
prowadzących rodzinny dom dziecka oraz 
spokrewnionych uczestniczących w szkoleniach, 
spotkaniach, konferencjach dokształcających 
zawodowo – 34. 

3. Liczba rodzin zastępczych korzystających z 
poradnictwa specjalistycznego, w tym 
poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne – 
164. 

4. Liczba rodzin niezawodowych, zawodowych 
uczestniczących w grupie wsparcia – 12. 

5. Wydatkowana kwota na świadczenia dla rodzin 
zastępczych – 1 770 099,00 zł. 

6. Liczba rodzin zastępczych współpracujących z 
wolontariuszami Centrum – 0. 
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Ograniczanie skutków bezrobocia i ułatwianie osobom pozostającym bez pracy powrotu 
do aktywności zawodowej 
 
Zapewnienie dostępu do poradnictwa zawodowego 
W 2021 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 umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy 
i zawodu albo kierunku szkolenia. W 2021 r. z pomocy doradcy zawodowego w formie porad indywidualnych 
skorzystało 229 osób bezrobotnych, 1 osoba poszukująca pracy oraz 26 innych osób. Po skorzystaniu z porad 
indywidualnych pracę podjęło 121 osób bezrobotnych.  
 
Doskonalenie i podnoszenie efektywności usług pośrednictwa pracy 
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy nawiązywali i utrzymywali kontakty z pracodawcami w celu pozyskania 
ofert pracy i ich właściwej realizacji. Doradcy klienta wydawali skierowania do pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej. Usługi pośrednictwa pracy świadczone były zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, 
równości i jawności. W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy nie zorganizował giełd pracy dla pracodawców. 
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 2021 roku doradcy klienta wydali 1 883 skierowania do pracy, 548 skierowań na staże zawodowe 
oraz 33 skierowania na prace społecznie użyteczne. 
 
Inicjowanie i realizacja efektywnych form aktywizacji zawodowej 
Na aktywne programy rynku pracy w 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował kwotą 7 334 157 zł. Środki 
te umożliwiły realizację programów mających na celu ograniczenie bezrobocia i efektywne wspieranie 
pracodawców w tworzeniu miejsc pracy. Od stycznia do grudnia 2021 roku udział w głównych formach 
aktywizacji rozpoczęło ogółem 627 osób bezrobotnych w tym: 

8.6 Program promocji zatrudnienia i aktywizacji  lokalnego rynku 
pracy na lata 2017 - 2022 
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 165 osób w ramach staży, 
 132 osoby w ramach dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, 
 106 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, 
 129 osób w ramach prac interwencyjnych, 
 32 osoby w ramach prac społecznie użytecznych, 
 38 osób w ramach szkoleń, 
 9 osób w ramach dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, 
 9 osób w ramach robót publicznych, 
  5 osób w ramach bonów na zasiedlenie, 
 1 osoba w ramach stypendium na kontynuowanie nauki, 
 1 osoba w ramach studiów podyplomowych. 

 
Monitoring działania w 2021 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Stopa bezrobocia na terenie powiatu 4,5% 
Kwota środków pozyskanych na aktywne programy rynku pracy 7 334 157 zł 
Liczba osób, które otrzymały dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej 132 
Efektywność zatrudnieniowa podstawowych form aktywizacji zawodowej 78,1% 

 
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 964,5 tys. zł. Pozwoliło to objąć wsparciem w ramach 
KFS 72 pracodawców i 277 pracowników. W opisywanym roku Urząd realizował też zadania polegające na 
obsłudze pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców. 
 
Monitoring działania w 2021 roku 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba zgłaszanych ofert pracy 3 090 
Liczba pracodawców, którzy utworzyli nowe miejsca pracy dzięki 
dofinansowaniom udzielanym przez PUP 

140 

Liczba pracodawców korzystających ze środków KFS 72 
 
Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości 
Urząd inicjował i wspierał działania mające na celu promocję i wsparcie lokalnej przedsiębiorczości. 
Zorganizował 3 wideokonferencje, tj.  
 w dniu 4 stycznia 2021 r. podsumowano wsparcie, jakiego udzielono przedsiębiorcom i innym uprawnionym 

podmiotom w 2020 roku w ramach Tarczy Antykryzysowej. Omówiona została ponadto nowa forma 
wsparcia przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy branżowej tj. dotacja na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiebiorców i małych przedsiębiorców określonych 
branż. Przedstawiono zasady przyznawania, najczęściej popełniane błędy we wnioskach oraz udzielono 
odpowiedzi na pytania, 

 w dniu 1 marca 2021 r. omówiono między innymi zasady przyznawania dofinansowania na podjęcie 
działalności gospodarczej, wysokość dofinansowania oraz przeznaczenie środków, obowiązki osoby 
otrzymującej środki, jak sporządzić plan przedsięwzięcia, a także na co zwrócić uwagę wypełniając wniosek, 
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 w dniu 14 kwietnia 2021 r. zaprezentowano formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Omówione 
zostały ponadto zmiany w zakresie przyznawania dotacji branżowych, przedstawiono informację 
o instrumentach rynku pracy oferowanych przez PUP i odpowiadano na pytania uczestników spotkania. 

 
Współpraca z partnerami rynku pracy 
W opisywanym roku Powiatowy Urząd Pracy współpracował między innymi z ośrodkami pomocy społecznej, 
urzędami gmin, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem 
Skarbowym, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Mazowieckim 
Centrum Polityki Społecznej, szkołami, Wojskową Komendą Uzupełnień, jednostkami szkoleniowymi, agencjami 
pracy i służbami mundurowymi (Policją, Strażą Graniczną, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej). 
Bezpłatnie udostępniono dostęp do systemu SEPI ośrodkom pomocy społecznej oraz Komendzie Powiatowej 
Policji. Współpraca z miastami i gminami polegała również na rozpowszechnianiu informacji o usługach 
i instrumentach rynku pracy poprzez zamieszczanie plakatów, ulotek oraz informacji na stronach internetowych 
i portalach społecznościowych typu Facebook. Ponadto przy współpracy z gminami organizowane były staże, 
prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne i roboty publiczne. W 2021 roku nie zlecano działań 
aktywizacyjnych prywatnym agencjom zatrudnienia. 
 
Monitoring działania w 2021 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych 5 
Liczba zawartych umów w sprawie organizacji robót publicznych 8 
Liczba osób skierowanych do działań aktywizacyjnych do agencji zatrudnienia 0 
 
Współdziałanie na forum Powiatowej Rady Rynku Pracy 
W 2021 roku odbyły się 2 posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy. 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 2021 roku ośmiokrotnie uzyskano opinię Rady. Podczas 
posiedzeń oraz w trybie obiegowym omawiane były m. in. następujące sprawy:  
 informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy - na 2 posiedzeniach; 
 przyjmowanie sprawozdania rocznego z działalności PUP – 1 raz, 
 opiniowanie planu finansowego środków Funduszu Pracy na finansowanie programów  

na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  
na 2020 rok – 1 raz, 

 opiniowanie zmian w planie finansowym – 9 razy, 
 opiniowanie wniosków o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń  

i studiów podyplomowych pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych – 3 razy (7 wniosków). 
 
Podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług i promowanie oferty Powiatowego 
Urzędu Pracy 
 
Doskonalenie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy jako instytucji 
W 2021 roku wydano 8 687 decyzji administracyjnych i postanowień. Wpłynęło 30 odwołań od decyzji. 
Po ponownej analizie akt sprawy uwzględniono 14 odwołań. Do organu odwoławczego - Wojewody 
Mazowieckiego przesłano 16 odwołań, w tym uchylono w całości i przekazano do ponownego rozpatrzenia 
5 odwołań, utrzymano w mocy 9 decyzji, 1 uchylono i przyznano prawo do zasiłku, 1 stwierdzono z uchybieniem 
terminu.  Powiatowy Urząd Pracy korzysta z Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (SEPI). 
Urząd wykorzystywał też system SMS do kontaktów z osobami bezrobotnymi i pracodawcami. Doradcy klienta 
systematycznie pozyskują od obsługiwanych klientów numery telefonów komórkowych i zgody na przesyłanie 
informacji drogą elektroniczną. Usprawnia to kontakt w przypadku przekazania informacji o ofertach pracy oraz 
daje możliwość przypomnienia o zbliżającym się terminie obowiązkowej wizyty w Urzędzie, organizowanych 
wydarzeniach, czy wydanych skierowaniach do pracy. W budynku Urzędu dostępny jest bezpłatny 
bezprzewodowy dostęp do sieci Internet za pośrednictwem sieci Wi-Fi (hot-spot). Powiatowy Urząd Pracy 
zapewnia również dostęp do tłumacza języka migowego za pomocą systemu „Migam”. 
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Monitoring działania w 2021 roku. 
Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Obszary działań, które uległy 
poprawie w stosunku do lat 
ubiegłych 

1) znacznie poszerzono zakres usług realizowanych przez Internet, 
2) większa liczba zaaktywizowanych osób, 
3) większa liczba pracodawców objętych wsparciem, 
4) krótszy czas obsługi wniosków składanych w ramach Tarczy Antykryzysowej. 

 
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 dniu 13 października 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy 
razem z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie zrealizował badanie pt.: Barometr zawodów, będące 
prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2022 r. W badaniu udział wzięli partnerzy: OHP w Mińsku 
Mazowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim, Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczył także Pan Antoni Janusz Piechoski - 
Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy. Przygotowywano sygnalne informacje o sytuacji na rynku pracy, 
które były przedstawiane podczas sesji Powiatowej Rady Rynku Pracy. Współpracowano z ośrodkami pomocy 
społecznej, którym dostarczano informacje na temat poziomu bezrobocia na terenie poszczególnych gmin m.in. 
do corocznej oceny zasobów pomocy społecznej. Raportowano postęp realizacji form pomocy w ramach Tarczy 
Antykryzysowej. 

 
Monitoring działania w 2021 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba opublikowanych sprawozdań i analiz 18 
Liczba opublikowanych raportów z badań lokalnego rynku pracy 1 
 
Promowanie oferty Powiatowego Urzędu Pracy 
W 2021 roku przy realizacji działań promocyjno – informacyjnych korzystano z przesyłania informacji 
i komunikatów za pomocą SMS lub mejli do pracodawców i osób bezrobotnych. Materiały promujące ofertę 
urzędu rozpowszechniano w formie elektronicznej (na stronach internetowych), a także w formie ogłoszeń 
prasowych, kalendarzy, długopisów, broszur i ulotek. Kontynuowano współpracę z prasą lokalną i portalami 
internetowymi. Ogłoszenia o wideokonferencjach były przesłane do urzędów miast i gmin oraz zamieszczane 
na ich stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Urząd prowadził oficjalny profil społecznościowy 
na portalu Facebook, który umożliwia szerszą i łatwiejszą promocję oferowanych usług w internecie. 
 
Monitoring działania w 2021 roku. 

Wskaźniki monitorowania Rezultaty 

Liczba przeprowadzonych działań promocyjnych 14 
Liczba odsłon strony internetowej urzędu 610 tys. 
Liczba artykułów prasowych i publikacji internetowych 11 
 
Podnoszenie kompetencji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 
W celu podnoszenia standardów realizacji usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy, kierownictwo 
i pracownicy urzędu w 2021 roku uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i webinariach, których celem było 
podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. 
W opisywanym roku w szkoleniach wzięło udział 42 pracowników urzędu. Tematyka szkoleń obejmowała 
między innymi następujące zagadnienia: 
 załatwianie spraw drogą elektroniczną - warsztat teoretyczno-praktyczny dla pracowników PSZ, 
 E-doręczenia w postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów KPA, 
 KPA w praktyce PUP w 2021 r., 
 kompleksowy warsztat dla pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń - praktyka działania 

w obsłudze klientów PUP w 2021 r., 
 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - zadania i obowiązki w praktyce PUP z uwzględnieniem 

Brexitu, 
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 KPA - procedura postępowania drogą elektroniczną z uwzględnieniem pracy publicznych służb zatrudnienia, 
 informacja starosty w 2021 roku, test rynku pracy, praca tymczasowa a outsorcing pracowniczy w dobie 

COVID-19, 
 straż graniczna - cudzoziemiec - aspekty postępowania administracyjnego dotyczące wydawania 

dokumentów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemców w połączeniu z działalnością 
straży granicznej jako organu kontrolnego na podst. obowiązujących przepisów z uwzgl. tarcz 
antykryzysowych, 

 obsługa komponentu Zatrudnienie Cudzoziemców w praktyce. Komunikacja elektroniczna z wnioskodawcą, 
definiowanie raportów, zastosowanie nowych funkcji i zmian wprowadzonych w oprogramowaniu Syriusz 
Std., 

 tworzenie raportów i selekcji na podstawie danych zgromadzonych w oprogramowaniu Syriusz: 
Zatrudnienie cudzoziemców, 

 najczęściej występujące praktyczne problemy w stosowaniu nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
w PUP, 

 współpraca z klientem indywidualnym - pośrednictwo pracy, realizacja ofert pracy, IPD, aktywizacja 
zawodowa, rozwój klienta, 

 Fundusz Pracy w księgach rachunkowych PUP z uwzględnieniem elementów zamknięcia ksiąg za 2020 r., 
 polityka rachunkowości w PUP, 
 rola powiatowej rady rynku pracy w kształtowaniu polityki rynku pracy wobec zmian na rynku pracy 

i nowych wyzwań stawianych przed służbami zatrudnienia, 
 kształtowanie się reguł dostępu do informacji publicznej w PUP - ograniczenia dostępu wobec reformy 

ochrony danych osobowych, 
 dostosowywanie i tworzenie własnych szablonów i dokumentów do wydruków w systemie SyriuszStd., 
 doręczenia elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń elektroniczych w postępowaniu 

administracyjnym, 
 wykorzystywanie funkcji oprogramowania SyriuszStd do sporządzania korekt list wypłat i deklaracji 

rozliczeniowych ZUS - analiza rzeczywistych przypadków użycia, 
 tworzenie raportów i selekcji na podstawie danych zgromadzonych w oprogramowaniu Syriusz: instrumenty 

rynku pracy, 
 warsztaty z zakresu zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez Powiatowe Urzędy 

Pracy - omówienie poszczególnych instrumentów udzielanych w ramach pomocy de minimis oraz Tarczy 
Antykryzysowej, 

 zamówienia publiczne do 130 tys. zł w nowym Pawie zamówień publicznych, 
 najczęściej występujące praktyczne problemy w stosowaniu nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

w PUP, 
 warsztat współpracy z pracodawcą, pośrednictwo pracy, dobór kandydatów do ofert po okresie izolacji 

i w przededniu zmian, 
 Indywidulany Plan Działania w PUP w ujęciu praktycznym - analiza informacji warunkujących opracowanie 

skutecznego IPD, 
 przykłady naliczania sprawozdań DluSiEz, 
 sprawozdawczość: Zmiany w sprawozdaniach MRPiT-01 i COVID-19 w systemie Syriusz Std., 
 rozliczanie czasu pracy pracowników w komponencie KADRY oprogramowania SyriuszStd., 
 Ustawa o doręczeniach elektronicznych - nowe regulacje prawne po 1 lipca 2021 r., 
 Portal www.praca.gov.pl w pigułce, 
 pośrednictwo pracy w okresie pandemii, współpraca, dobór kandydatów do ofert, 
 IPD w 2021 r. - rola i zadania doradcy klienta indywidualnego w tworzeniu oraz realizacji IPD, 
 tworzenie raportów i selekcji na podstawie danych zgromadzonych w oprogramowaniu Syriusz: Obsługa 

klientów rynku pracy, 
 priorytety KFS na 2021 r. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - zasady rozpatrywania i przyznawania środków, 
 zamówienia publiczne do 130 tys. zł. w nowym Prawie Zamówień Publicznych - planowanie, opis 

przedmiotu zamówienia i szacowanie wartości, odpowiedzialność, regulaminy i sposób dokumentowania, 
 zakończenie realizacji przez Powiatowe Urzędy Pracy form wsparcia udzielanego w ramach tarczy 

antykryzysowej, ewidencja i rozliczanie z uwzględnieniem zasad i terminów dokonywania zwrotu 
niewykorzystanych środków w 2021 roku do MRPiT, w tym w ramach projektów pozakonkursowych (PO 
WER RPO),  



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

210 

 dotacja na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenie 
stanowiska pracy z uwzględnieniem doboru formy zabezpieczenia zwrotu, rozliczenia VAT oraz udzielanej 
pomocy de minimis - nowości w związku ze zmianą przepisów wykonawczych w 2021 r., 

 procedura rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy w PUP w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych w 2021 r., 

 rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
 Polski Ład Podatkowy - szkolenie dedykowane dla Działu Księgowości, 
 właściwe warunki prowadzenia usługi szkoleniowej. Jak prawidłowo sporządzić plan szkoleń na rok 2022, 
 kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia, 
 świadczenia nienależnie pobrane w PUP. 
 
Ponadto pracownicy urzędu w 2021 roku podnosili kwalifikacje zawodowe uczestnicząc  
w studiach podyplomowych. Program studiów obejmował m.in. doradztwo zawodowe, prawo pracy  
i ubezpieczeń społecznych, prawo dla urzędników niebędących prawnikami 
 
Podsumowanie 
 
Realizacja zadań określonych w Programie w 2021 r. przebiegała w sposób efektywny i odczuwalny na lokalnym 
rynku pracy. W ujęciu rok do roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmalała. Mimo niesprzyjającej sytuacji 
gospodarczej wywołanej epidemią koronawirusa na terenie powiatu przybyło osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Wzrosła też wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 
 
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. 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. W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy realizował 
dodatkowe zadania wynikające z realizacji form pomocy wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej. 
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. Pracownicy urzędu uczestniczyli w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe.  
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W ramach realizacji Programu Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych zorganizował                            
10-11 września 2021 r. ćwiczenie 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 oraz optymalizacja 
działań prowadzonych podczas poszukiwania osób zaginionych w obszarach leśnych. 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, Ochotnicze Straże 
Pożarne z terenu powiatu mińskiego, 53 Batalion Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady w Siedlcach, 
Nadleśnictwo Mińsk, Miasto i Gmina Mrozy.  
 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim (PCZK) na bieżąco monitorowało 
sytuację epidemiczną w Polsce (województwie mazowieckim, powiecie mińskim). Informacje nt. aktualnej 
sytuacji epidemicznej, sposoby postępowania po kontakcie z osobą zakażoną lub w celu uniknięcia zakażenia, 
zalecenia Ministra Zdrowia itp. były na bieżąco umieszczane na stronie internetowej PCZK oraz na portalu 
społecznościowym PCZK.  
 
W 2021 roku Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim odnotowało 272 zdarzenia 
oraz otrzymało i przekazało do odpowiednich podmiotów 85 ostrzeżeń meteorologicznych oraz komunikatów 
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku omówiła zagadnienia zawarte w ,,Programie zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu mińskiego na lata 2019-
2023”, w tym m.in.: 
 ocena stanu przedsięwzięć profilaktycznych podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku 

Mazowieckim, 
 ocena wspólnie podejmowanych działań na rzecz poprawy bazy lokalowej i materialnej Policji, PSP i OSP, 
 analiza skuteczności działań podejmowanych na terenie powiatu mińskiego na rzecz ograniczania 

przemocy w rodzinie,  
 ocena gospodarki leśnej pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach.  

 
W ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie współpracy przy realizacji projektu ,,Mazowieckie 
Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności” w 2021 r. dokonano 
montażu anteny, odciągów oraz radiotelefonu z zasilaczem.  
  
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim zrealizowała w ramach programu następujące działania: 
 W 2021 roku odnotowano w powiecie mińskim 2195 przestępstw stwierdzonych  (o 331 przestępstw 

więcej w stosunku do 2020 roku), w tym 1411 przestępstw o charakterze kryminalnym (o 176 przestępstw 
więcej niż w 2020 roku). W analizowanym roku wskaźnik skuteczności ścigania wszystkich przestępstw 
stwierdzonych wyniósł 68,2%, co uplasowało Komendę na drugim miejscu spośród wszystkich komend 
powiatowych i rejonowych garnizonu warszawskiego, 

8.7.  Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Mińskiego 
na lata 2019-2023 
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 W 2021 roku (w stosunku do roku 2020) odnotowano wzrost w liczbie kradzieży, kradzieży z włamaniem, 
kradzieży samochodów, przestępczości rozbójniczej, przestępczości narkotykowej, przestępczości 
gospodarczej, spadek w liczbie bojek i pobić oraz uszczerbku na zdrowiu oraz tyle samo (co w poprzednim 
roku) przestępstw w kategorii uszkodzenie rzeczy, 

 W 2021 roku na drogach powiatu mińskiego w porównaniu do roku 2020 odnotowano wzrost liczby 
wypadków drogowych, liczby osób poszkodowanych, spadek kolizji drogowych oraz tyle samo ofiar 
śmiertelnych, 

 W 2021 roku policjanci zorganizowali w szkołach 120 spotkań z młodzieżą z zakresu bezpieczeństwa, 
w których udział wzięło 4800 uczniów. Tematyka jaka obowiązywała podczas spotkań dotyczyła 
w szczególności bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w ruchu drogowym, bezpieczeństwa nad wodą, 
w miejscu wypoczynku (ferie, wakacje), cyberzagrożeń, cyberprzestępczości, odpowiedzialności prawnej 
nieletnich oraz zasad poruszania się po drogach na hulajnodze, rowerze, quadzie, 

 W 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła 6 debat społecznych: 
w Halinowie, Dębem Wielkim, Sulejówku, Cegłowie, Kałuszynie i Jakubowie, 

 Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili szereg działań służących poprawie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, w tym m.in. akcje: ,,Bezpieczna Droga do Szkoły”, ,,Niechronieni Uczestnicy Ruchu 
Drogowego”, ,,Bezpieczna prędkość”, ,,W karnawale na sygnale” itp., 

 Władze powiatu i wszystkie lokalne samorządy wsparły Komendę Powiatową łączną kwotą 468 250 złotych 
(w tym powiat miński 67 000 zł). W 2021 roku środki finansowe wydatkowane były na: nowe radiowozy 
(362 502 zł), służby ponadnormatywne (57 400 zł) oraz nagrody (46 300 zł). W ramach zakupu nowych 
radiowozów doposażono Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim w 6 sztuk nowych pojazdów 
służbowych (nieoznakowany Suzuki SX4, oznakowana Toyota Corolla z napędem hybrydowym, 
4 oznakowane radiowozy Kia Sportage, 

 Trwa realizacja inwestycji budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy ul. 
Łupińskiego. Z uwagi na zerwanie umowy przez dotychczasowego wykonawcę, inwestor ponownie ogłosił 
przetarg nieograniczony, aby wyłonić kolejnego wykonawcę. Dnia 21 września 2021 roku wybrana została 
firma, kontynuująca prace związane z kolejnymi etapami budowy. Ponadto w Komisariacie Policji w 
Sulejówku przeprowadzono remont dachu.  
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w 2021 r. wykonywała następujące 
działania, ujęte w programie; 

 
 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przeprowadzili 

145 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (skontrolowano 53 obiekty 
użyteczności publicznej, 2 obiekty zamieszkania zbiorowego, 48 obiektów produkcyjno-magazynowych, 28 
obiektów mieszkalnych wielorodzinnych, 14 gospodarstw rolnych). W celu wyeliminowania stwierdzonych 
uchybień zastosowano sankcje karno-administracyjne, w tym wydano 12 decyzji administracyjnych z 
określeniem terminów usunięcia nieprawidłowości, wystawiono 4 mandaty oraz skierowano 4 wystąpienia 
do innych organów w sprawach będących poza kompetencjami Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, 

 przeprowadzono 39 czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach przekazywanych do użytkowania. 
W stosunku do 5 obiektów wniesiono sprzeciwy lub uwagi w sprawie przystąpienia do ich użytkowania, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w zakresie logistyki i modernizacji budynku zrealizowała 
następujące zadania: remont pomieszczenia przeznaczonego na szatnię dla strażaków biorących 
bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem w szafki na ubrania 
specjalne na łączną kwotę 60 000 zł ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej przez powiat miński oraz doposażenie w pralnicę z suszarką o wartości 70 000 zł (dofinansowanie 
z Komendy Wojewódzkiej PSP). Ponadto dokonano wymiany węży hydraulicznych w zestawie do 
ratownictwa technicznego Holmatro na łączną kwotę 12 000 zł ze środków przekazanych na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przez miasto Mińsk Mazowiecki, 

 w związku z zakupem centralnym w ramach realizacji projektu pn. ,,Usprawnienie systemu ratownictwa na 
drogach – etap IV” pozyskano z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie średni samochód ratowniczo-
gaśniczy GBA-Rt 2,9/16 na podwoziu MAN TGM 13.290 z systemem piany sprężonej (CAFS), 
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 w ramach współpracy z jednostkami OSP z terenu powiatu mińskiego Komenda pomagała w procesie 
pozyskiwania i rozliczania dotacji dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Łącznie zrealizowano 136 dotacji o łącznej wartości 687 579 zł, 

 w celu podnoszenia przygotowania strażaków OSP do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przeszkoliła 207 członków OSP, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyła w takich akcjach jak: ,,Bezpieczne Ferie 
2021”, ,,Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” (informacje o zagrożeniach związanych z zatruciem 
tlenkiem węgla), ,,Bezpieczne wakacje 2021”, ,,Zaproś kominiarza” (informacje o zagrożeniach związanych 
z bezpieczeństwem grzewczym” oraz przeprowadziła spotkania edukacyjne w leśnych obozach harcerskich                    
w trakcie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

 funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim uczestniczyli 
w 17 praktycznych sprawdzeniach ewakuacji w obiektach na terenie powiatu mińskiego, 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim oraz Ochotnicze Straże Pożarne 
z terenu powiatu mińskiego współpracują w działaniach prowadzonych przez Nadleśnictwo ,,Mińsk” (które 
na bieżąco monitoruje kompleksy leśne) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego lasów.  
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Mińsku Mazowieckim:  
 samorządom gminnym na bieżąco przekazywane są informacje oraz zgłoszenia o podjęcie interwencji 

dotyczące zagadnień ochrony środowiska kierowane do WIOŚ, do załatwienia których kompetencje 
posiadają wójtowie, burmistrzowie poszczególnych gmin, 

 na terenie powiatu mińskiego w roku 2021 nie zanotowano zdarzeń zakwalifikowanych jako poważne 
awarie przemysłowe lub poważne awarie. 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Mińsku Mazowieckim  
 w związku z wystąpieniem przypadków wścieklizny zostały przeprowadzone trzy akcje szczepień doustnych 

lisów, w tym rozkładane ręczne bez mała 300 dawek szczepionki w miejscach przebywania lisów, 
 planowane na rok 2021 rok ćwiczenie z zakresu symulacji choroby zakaźnej (pryszczycy) z powodu 

aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie kraju nie zostało przeprowadzone, 
 
Ujęte w programie działania z zakresu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego, realizowane 
przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną zostały opisane w dziale 7.7 raportu – porządek publiczny 
i bezpieczeństwo obywateli. 
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Na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2020 r., Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy prowadziła 
postępowanie w sprawie utworzenia i rejestracji związku powiatowo-gminnego. Wnioski o uzgodnienie projektu 
statutu związku zostały złożone do Wojewody Mazowieckiego dnia 25 marca 2021 r. i 29 sierpnia 2021 r. Dnia 
1 września 2021 r. Wojewoda Mazowiecki uzgodnił projekt statutu Związku powiatowo-gminnego pod nazwą 
„Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. W celu rejestracji związku, rada 
powiatu i rady gmin tworzące związek zobowiązane były do podjęcia uchwał o utworzeniu związku powiatowo-
gminnego oraz o przyjęciu jego statutu zgodnego z projektem statutu uzgodnionego z wojewodą. Rada Powiatu 
na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXIV/286/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie 
utworzenia Związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu 
Mińskiego” oraz uchwałę Nr XXIV/287/21 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku 
powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”. Informacja 
o podjęciu przez Radę Powiatu oraz rady wszystkich gmin powiatu mińskiego uchwał o utworzenia Związku 
powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego” oraz przyjęciu 
Statutu Związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego” 
została wysłana do Wojewody Mazowieckiego w dniu 31 grudnia 2021 r.  
 
W dniu 25 stycznia 2022 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, wpisał do Rejestru związków 
powiatowo-gminnych związek powiatowo - gminny pod nazwą „Powiatowo-gminny związek transportu 
publicznego Powiatu Mińskiego”. Wojewoda Mazowiecki w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
z dnia 4 lutego 2022 r. opublikował Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą: „Powiatowo-gminny związek transportu 
publicznego Powiatu Mińskiego”. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Powiatowo-gminnego związku transportu 
publicznego Powiatu Mińskiego odbyło się 3 marca 2022  r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8  Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  
         dla Powiatu Mińskiego  
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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 2021 r. na kwotę 438.060 zł. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia z powodu epidemii koronawirusa 1 
organizacja zrezygnowała z realizacji zadania publicznego po podpisaniu umów. Ostatecznie zlecono wykonanie 
zadań publicznych na kwotę 436.060 zł. Działania te zrealizowano na podstawie uchwał:  
 

1) Uchwała Nr 558/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, 

2) Uchwała Nr 559/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru 
kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych 
w  otwartych konkursach ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych, 

3) Uchwała Nr 578/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji 
Konkursowych do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie w 2021 r., 

4) Uchwała Nr 594/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) Uchwała Nr 595/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie turystyki i 
krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

6) Uchwała Nr 596/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

7) Uchwała Nr 597/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

8) Uchwała Nr 598/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie unieważnienia 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz 
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

9) Uchwała Nr 393/20 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i 
promocji zdrowia, 

10) Uchwała Nr 698/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia 

8.9 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 2021 roku 
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konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku", 

11) Uchwała Nr 739/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2021 r. zadań publicznych 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

 
Ponadto w 2021 r. Zarząd Powiatu Mińskiego, na podstawie złożonych ofert z pominięciem otwartego konkursu 
ofert, zlecił realizację 2 zadań publicznych na kwotę 13.000 zł. Działania te zrealizowano na podstawie uchwał: 
 Uchwała Nr 705/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji 

zadania publicznego pn. „29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP” Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa 
Polskiego w Płocku, 

 Uchwała Nr 715/21 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji 
zadania publicznego pn. Dodruk albumu pt. „Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka. Protokoły zebrań 
zarządu 1928-1939” Towarzystwu Przyjaciół Sulejówka. 

 
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA: 
 
Zadanie I. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozbudzanie motywacji młodzieży  
szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu życia:  
 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania publicznego pn. „Słodko 

bez cukru” – warsztaty prozdrowotne dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł. 
Zadanie II. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych:  
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 
 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:  
 
Zadanie. Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom: 
 Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” 

w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego pn. „Przyjazna świetlica” – 20.700 zł, 
 Fundacja „Świat Integracji” w Sulejówku na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia terapeutyczno-

rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych oraz organizowanie wsparcia dla ich rodzin” – 20.000 zł, 
 Stowarzyszenie „Koniczynka” w Ignacowie na realizację zadania publicznego pn. „Dotyk Alpaki” – 1.800 zł, 
 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania publicznego 

pn. „Hipoterapia 2021” – 7.500 zł. 
 
TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM 
WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY: 
 
Zadanie I. Organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez popularyzujących turystykę, za 
wyjątkiem wycieczek, obozów, kolonii: 
 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania publicznego pn. „Rajd 

pieszy po Mazowieckim Parku Krajobrazowym - szlakami pośród torfów i wydm” – 2.000 zł, 
 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania publicznego pn. „Wizyta 

Studyjna II” – 5.000 zł. 
Zadanie II. Wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom turystycznym Powiatu 
Mińskiego:  
 Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania publicznego pn. Turystyka 

kulturowa powiatu mińskiego w ramach „Stolicy Kultury Mazowsza” 2021 – 2.000 zł. 
 
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO: 
 
Zadanie I. Wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w tym organizacja 
koncertów, przeglądów i festiwali muzycznych:  
 Fundacja „Czas Sztuki” w Dębowcach na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Artystyczny Powiatu 
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Mińskiego” – 30.000 zł, 
 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację następujących zadań publicznych: 

 „XIII Integracyjny Koncert Mikołajkowy” – 10.000 zł, 
 „Muzyka z naszych stron” – 4.000 zł. 

Zadanie II. Organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw artystycznych 
w powiecie mińskim:  
 Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE w Sulejówku na realizację zadania publicznego 

pn. „Sztuka filmowa jako narzędzie aktywizacji twórczej młodzieży z terenu powiatu mińskiego – 15.770 zł”, 
 Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania publicznego 

pn. „DOM i RODZINA” XIII Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej w Stolicy Kultury Mazowsza 2021                               
– 8.250 zł. 

 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania publicznego pn. „Chodź 
na scenę” – przegląd teatrów amatorskich – 11.980 zł. 

Zadanie III. Wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny 
i historię powiatu mińskiego:  
 Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania publicznego pn. „Check this out” 

produkcje audiowizualne promujące „Stolicę Kultury Mazowsza” 2021 – 15.000 zł. 
Zadanie IV. Wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwój 
świadomości obywatelskiej w tym zakresie: 
 Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania publicznego pn. Fotograficzna 

wystawa plenerowa „Design ludowy kół gospodyń” – zebranie materiału dotyczącego powiatu mińskiego 
etap I. – 3.000 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: 
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 
Zadanie II. Organizacja imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych 
dyscyplinach: 
 Stowarzyszeniu Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację zadania publicznego pn. 

„W Ogrodzie Barw i Dźwięków Stolicy Kultury Mazowsza. IV Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders”                   
– 13.000 zł, 

 Stowarzyszeniu „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację następujących zadań publicznych: 
 „Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców - Mińsk Mazowiecki 2021” – 5.000 zł 

(zwrot 50 zł), 
 „XI Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki - Ignaców 2021” – 2.000 zł, 

 Stowarzyszeniu „Koniczynka” działającemu na rzecz dzieci z niepełnosprawnością umysłową w Ignacowie 
na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny turniej tenisa stołowego” – 2.000 zł (rezygnacja 
z realizacji zadania), 

 Towarzystwu Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku na realizację następujących zadań publicznych: 
 „XIV Bieg Marszałka” – 20.000 zł, 
 „VI Turniej strzelecki” – 10.000 zł, 

 Mińskiemu Klubowi Sportowemu MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego 
pn. „Gwiazdkowy turniej w brazylijskim Jiu-Jitsu dla dzieci i młodzieży” – 5.000 zł, 

 Fundacji Otylii Jędrzejczak w Warszawie na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzynie w szkołach 2021” 
– 23.000 zł, 

 Stowarzyszeniu Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej na realizację zadania publicznego pn. „Turnieje 
piłki nożnej halowej dla najmłodszych” – 6.000 zł (zwrot 580 zł). 
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Zadanie III. Wspieranie udziału sportowców reprezentujących powiat miński w zawodach 
sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym: 
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 

 
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: 
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert). 
 
UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ 
SPOŁECZEŃSTWA: 
 
 Fundacja Inter Vivos na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  (prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej i 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) w wysokości 180.180 zł oraz edukacji 
prawnej w wysokości 11.880 zł. Łączna wysokość dotacji w tym zakresie: 192.060 zł. 

Ponadto w 2021 r. Zarząd Powiatu Mińskiego, na podstawie złożonych ofert z pominięciem otwartego konkursu 
ofert, zlecił realizację zadań publicznym następującym organizacjom: 
 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku  na realizację zadania publicznego 

pn. „29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP”  - 3.000 zł, 
 Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka na realizację zadania publicznego pn. Dodruk albumu 

pt. „Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka. Protokoły zebrań zarządu 1928-1939” – 10.000 zł. 
 
Zadania w zakresie pomocy społecznej 

 
W 2021 r. kontynuowano realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Zapewnienie opieki i wychowania 
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie placówek opiekuńczo – 
wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego, interwencyjnego” zleconego organizacjom pozarządowym i 
innym podmiotom (umowa zawarta w 2019 r. na okres 5 lat). Wykonanie wydatków w tym zakresie realizowane 
jest przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy – prowadzące Dom Dziecka 
im. Matki Weroniki w Siennicy wyniosło w 2021 r. – 559.959,80 zł. 
 
Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
 
W 2021 r. Rada Powiatu Mińskiego przyznała dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  na kwotę 59.580 zł następującym podmiotom: 
1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej w Siennicy w wysokości 11.580 zł na  prace konserwatorskie 

przy nagrobku Józefa Kołakowskiego z 1904 roku, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 544/2019 z dnia 25.09.2019 r.,  

2) Parafii Rzymskokatolickiej  św. Jana Chrzciciela w Cegłowie w wysokości 7.000 zł na remont ogrodzenia 
kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Cegłowie (prace konserwatorsko – restauratorskie oraz 
budowlane, etap I – cztery słupki, furtki i skrzydła bramy wjazdowej od strony wschodniej), wpisanego do 
rejestru zabytków orzeczeniem o uznaniu za zabytek Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady 
Narodowej Wydział Kultury Konserwator Zabytków z dnia 05.11.1957 r., 

3) Parafii Rzymsko-katolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim w wysokości 11.000 zł na 
rekonstrukcję ambony wpisanej do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków Nr 483/2019 z dnia 12.04.2019 r., 

4) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim w wysokości 24.000 zł  na remont 
ciągów komunikacyjnych (korytarzy), aby zabezpieczyć, zachować i utrwalić substancję zabytku w 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy Placu Jana Kilińskiego 10 w Mińsku Mazowieckim, 
wpisanej do rejestru zabytków orzeczeniem o uznaniu za zabytek Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej 
Rady Narodowej Wydział Kultury Konserwator Zabytków z dnia 19.11.1959 r., 



RAPORT  O STANIE POWIATU MIŃSKIEGO 2021 
 

219 

5) Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie w wysokości 6.000 zł na konserwację 
ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie, wpisanym do rejestru zabytków 
orzeczeniem o uznaniu za zabytek Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Kultury 
Konserwator Zabytków z dnia 08.12.1958 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 2021 r. Starosta Miński objął Patronatem 18 wydarzeń, które w sposób szczególny przyczyniły się 
do rozwoju powiatu mińskiego w dziedzinach: promocji powiatu, oświaty, sportu, turystyki, kultury i sztuki, 
ochrony dziedzictwa kulturowego, polityki społecznej, w tym integracji społeczności lokalnej, ochrony 
środowiska, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz bezpieczeństwa publicznego. Patronatem objęte zostały 
różnego rodzaju przedsięwzięcia, w szczególności takie jak: konferencje, fora, seminaria, warsztaty, konkursy, 
przeglądy, happeningi, wystawy, igrzyska sportowe, olimpiady, rozgrywki (ligi) o zasięgu powiatowym, 
rozgrywki sportowe o zasięgu ponadpowiatowym odbywające się na terenie powiatu, wyścigi, turnieje 
integracyjne, pikniki lub inne formy spotkań integracyjnych, targi, rajdy turystyczne, jak również publikacje 
(monografie, albumy itp.) oraz materiały filmowe realizujące tematykę związaną z rozwojem powiatu w ww. 
dziedzinach. 
 
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 2021 r. poz. 1930 
z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), 
 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.), 
 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.). 
 

System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby fizyczne 
i osoby prawne prowadzące szkoły i placówki niepubliczne. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły 
i placówki współdziałają z tymi podmiotami w wykonywaniu swoich zadań. Starosta Miński prowadzi ewidencję 
szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Niepubliczne szkoły podstawowe 
specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczne 
szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jst, otrzymują dotacje z budżetu Powiatu. 
 
W 2021 r. z budżetu Powiatu zostały przekazane dotacje na uczniów i wychowanków szkół i placówek 
niepublicznych oraz uczniów szkoły publicznej prowadzonych odpowiednio przez niżej wymienione osoby 
fizyczne, osoby prawne oraz osoby prawne niebędące jst: 
1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku Mazowieckim 

na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 
Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – dotacja w wysokości 1.407.088,68 zł; 
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2. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 
„Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości 1.244.882,73 zł; 

3. Pan Jacek Pac na prowadzenie Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej przy MOW w Podcierniu                    
– dotacja w wysokości 548.107,47 zł; 

4. Pani Marta Łagowska na prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Mazowieckim                   
– dotacja w wysokości 352.988,71 zł; 

5. Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie na prowadzenie Policealnej 
Szkoły przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 234.412,54 zł; 

6. Płocki Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa w Płocku na prowadzenie I Liceum Ogólnokształcącego 
PUL w Dębem Wielkim – dotacja w wysokości 362,184,82 zł;  

7. Pani Marta Łagowska na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Edukator w Mińsku 
Mazowieckim – dotacja w wysokości 112.456,08 zł; 

8. Pani Anna Zakrzewska na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacyjne 
w Sulejówku – dotacja w wysokości 347.192,64 zł; 

9. Instytut M jak Młodzież w Sulejówku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Benedykta 
w Sulejówku – dotacja w wysokości 1.210.597,68 zł; 

10. Pan Karol Zakrzewski na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego INSYGNIA w Sulejówku                
– dotacja w wysokości 167.074,73 zł; 

11. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie 
na prowadzenie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego w Mińsku 
Mazowieckim (szkoła publiczna) – dotacja w wysokości 722.225,73 zł; 

12. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku Mazowieckim 
na prowadzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Niepublicznych Placówek 
Oświatowych „Możesz Więcej w Nowym Zglechowie – dotacja w wysokości 309.458,80 zł; 

13. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości 127.575,50 zł; 

14. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja Warszawska                                
na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie – dotacja w wysokości 
2.086.322,76 zł; 

15. Pan Leszek Szeląg na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju 
w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 817.014,99 zł; 

16. Pani Paulina Dobosz na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum 
Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim– dotacja w wysokości 51.519,60 zł; 

17. Fundacja Mój Dom - Europa w Warszawie na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – dotacja w wysokości 273.483,21 zł; 

18. Pani Anna Zakrzewska na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum 
Edukacyjne w Sulejówku – dotacja w wysokości 0 zł; 

19. Pan Karol Zakrzewski na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Lepsze Jutro 
w Sulejówku – dotacja w wysokości 0 zł; 

20. Pan Jacek Pac na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu – dotacja 
w wysokości 2.057.193,60 zł. 

 
Ponadto w 2021 r. z budżetu Powiatu została przekazana dotacja na następujące zadania z zakresu oświaty: 
1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych dla: 
1) Szkoły Podstawowej Specjalnej „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie w wysokości 5.769,72 zł; 
2) Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu w wysokości 4.454,28 zł; 
3) Społecznej Szkoły Podstawowej Otwartych Serc w Sulejówku w wysokości 1.079,10 zł. 

2. Dotacja celowa na zajęcia wspomagające uczniów ze środków subwencji budżetu państwa, o której 
mowa w §10k rozporządzenia MEN z 20.03.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek (…) (Dz.U.poz.493 ze zm.) dla Salezjańskiego 
Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim– dotacja w wysokości 3.484,88 zł. 
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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 2021 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 598.102 zł, 
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach – dotacja w wysokości 

587.988 zł, 
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim - dotacja w wysokości 86.666,67 zł, 
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim - dotacja w wysokości 49.834 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 XIX/232/21 z dnia 24 
lutego 2021 r. określiła zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2021 r., zmienionej uchwałami: Nr XXII/268/21 z dnia 29 lipca 2021 r., Nr 
XXIII/275/21 z dnia 15 września 2021 r., Nr XXIV/290/21 z dnia 3 listopada 2021 r. i Nr XXVI/307/21 z dnia 
15 grudnia 2021 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 2021 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 723.200 zł., w tym 650.880 zł ze środków PFRON i 72.320 
zł ze środków Powiatu; 

2. Fundacja „LEKO” w Okuniewie na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okuniewie – 
dotacja w wysokości 723.200 zł, w tym 650.880 zł ze środków PFRON i 72.320 zł ze środków Powiatu. 

 
Podsumowanie 
 
Wysokość nakładów finansowych przekazanych przez Powiat na rzecz organizacji pozarządowych i innych 
podmiotów w ramach realizacji Programu współpracy w 2021 r. przedstawia poniższa tabela. 
 

 
Lp. 

  
Sfera pożytku publicznego 

Wysokość środków 
przekazanych przez powiat 

organizacjom 
pozarządowym i innym 

podmiotom 
(w zł) 

1. 
 

Oświata i wychowanie, w tym: 12.446.568,25 
 prowadzenie szkół podstawowych specjalnych (niepubliczne) 3.200.078,88 

 prowadzenie niepublicznych liceów ogólnokształcących 1.837.321,13 

 prowadzenie liceum ogólnokształcącego (publiczne) 722.225,73 

 prowadzenie niepublicznych szkół policealnych 949.586,07 

 prowadzenie niepublicznych szkół specjalnych przysposabiających 
do pracy 

437.034,30 
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 prowadzenie niepublicznego specjalnego ośrodka 
wychowawczego 

2.086.322,76 

 prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych 

1.142.017,80 

 prowadzenie niepublicznego młodzieżowego ośrodka 
wychowawczego 

2.057.193,60 

 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub 
ćwiczeniowych 

11.303.10 

 zajęcia wspomagające uczniów ze środków subwencji budżetu 
państwa 

3.484,88 

2. Pomoc społeczna, w tym: 1.882.550,47 
 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub 

częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez prowadzenie 
placówek opiekuńczo –wychowawczych. 

559.959,80 

 prowadzenie 2 Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób 
psychicznie chorych  

1.186.090 

 prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 136.500,67 

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: 1.592.030 
 koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej,  

w tym środki PFRON 
1.446.400 

 działalność w zakresie sportu, kultury, rekreacji  
i turystyki osób niepełnosprawnych (PFRON) 

95.630 

 tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom 

50.000 

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, w tym: 

108.000 

 wspieranie rozwoju kultury muzycznej 44.000 

 organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i 
wystaw artystycznych 

36.000 

 wspieranie działalności wydawniczej 15.000 

 wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji 
narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej w tym zakresie 

3.000 

 działania wspierające artystów amatorów 0 

  dotacja z pominięciem otwartego konkursu ofert 10.000 

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym: 83.370 
 organizacja powiatowego współzawodnictwa sportowego dzieci i 

młodzieży 
0 

 organizacja imprez i zawodów sportowych 83.370 

 wspieranie udziału sportowców w zawodach o zasięgu 
ponadpowiatowym 

0 

6. Turystyka i krajoznawstwo oraz działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym: 

12.000 

 organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez 
popularyzujących turystykę, za wyjątkiem wycieczek, obozów, 
kolonii 

7.000 

 wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom 
turystycznym Powiatu Mińskiego 

2.000 

 
 dotacja z pominięciem otwartego konkursu ofert 
 
 

3.000 
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7. Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: 59.580 
 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
59.580 

8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 
świadomości prawnej społeczeństwa, w tym: 

192.060 

 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  
i poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie 
powiatu mińskiego 

192.060 

 
Ogółem: 

 
16.376.158,72 

 
 
Wysokość środków finansowych przekazanych przez Powiat w ramach innych form współpracy Powiatu 
Mińskiego w 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 
 

 
 
Lp. 

  
 

Inne formy współpracy 

Wysokość środków 
przekazanych przez powiat 

w ramach innych form 
współpracy Powiatu 

Mińskiego 
(w zł) 

 
1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 91.191,53 

 organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych  91.191,53 
2. Kultura fizyczna i sport, w tym: 24.556,96 

 organizacja lub współorganizacja imprez sportowych, w tym 
zakup nagród i pucharów  
dla laureatów imprez sportowych 

4.488,40 

 stypendia sportowe 10.000 

 nagrody sportowe 10.068,56 

3. Pozostała działalność, w tym: 111.943,38 
 organizacja uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich  5.211 

 członkostwo w stowarzyszeniach 48.706,38 

 wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej 58.026 

        
Ogółem: 

 

 
227.691,87 
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W 2021 r. Rada Powiatu Mińskiego przyznała dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na kwotę 59.580 zł następującym 
podmiotom: 
1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej w Siennicy w wysokości 11.580 zł na  prace konserwatorskie 

przy nagrobku Józefa Kołakowskiego z 1904 roku, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 544/2019 z dnia 25.09.2019 r.,  

2) Parafii Rzymskokatolickiej  św. Jana Chrzciciela w Cegłowie w wysokości 7.000 zł na remont ogrodzenia 
kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Cegłowie (prace konserwatorsko – restauratorskie oraz 
budowlane, etap I – cztery słupki, furtki i skrzydła bramy wjazdowej od strony wschodniej), wpisanego do 
rejestru zabytków orzeczeniem o uznaniu za zabytek Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady 
Narodowej Wydział Kultury Konserwator Zabytków z dnia 05.11.1957 r., 

3) Parafii Rzymsko-katolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim w wysokości 11.000 zł na 
rekonstrukcję ambony wpisanej do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Nr 483/2019 z dnia 12.04.2019 r., 

4) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim w wysokości 24.000 zł  na remont 
ciągów komunikacyjnych (korytarzy), aby zabezpieczyć, zachować i utrwalić substancję zabytku w 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy Placu Jana Kilińskiego 10 w Mińsku Mazowieckim, 
wpisanej do rejestru zabytków orzeczeniem o uznaniu za zabytek Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej 
Rady Narodowej Wydział Kultury Konserwator Zabytków z dnia 19.11.1959 r., 

5) Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie w wysokości 6.000 zł na konserwację 
ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie, wpisanym do rejestru zabytków 
orzeczeniem o uznaniu za zabytek Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział 
Kultury Konserwator Zabytków z dnia 08.12.1958 r. 

 
Remont ogrodzenia kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Cegłowie 

 

8.10 Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Mińskiego na lata 2019-2022 
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Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Okuniewie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


