
  

 
 

 

                                                Załącznik  

                                                                           do UCHWAŁY Nr XXV/302/17 

                                                                           RADY POWIATU MIŃSKIEGO 

                                                                             z dnia 25 października 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ROZWOJU POWIATU MIŃSKIEGO                                        
NA LATA 2017 – 2020 

 

 

 

 
Mińsk Mazowiecki, październik 2017 

 



Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 
 

1 
 

SPIS TREŚCI 
1. Wstęp ………………………………………………………………………………………    2       

2. Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej  powiatu  

Ogólna charakterystyka powiatu ………………………………………………………   3            

Warunki przyrodnicze ……………………………………………………………………    5      

Sytuacja demograficzna i społeczna powiatu ………………………………………    5         

Warunki klimatyczne ……………………………………………………………………..  10    

Gospodarka wodno – ściekowa ……………………………………………………………..   11        

Infrastruktura komunikacyjna ……………………………………………………………….   14            

Infrastruktura techniczna ……………………………………………………………………..   15           

Bezrobocie ………………………………………………………………………………………….   16           

Rolnictwo ……………………………………………………………………………………………   22       

Rozwój gospodarczy ……………………………………………………………………………    23       

Oświata i edukacja ………………………………………………………………………………   24              

Kultura i sport …………………………………………………………………………………….    31     

Rozwój turystyczny powiatu …………………………………………………………………    33       

Pomoc społeczna ………………………………………………………………………………..    34       

Opieka zdrowotna ……………………………………………………………………………….    35       

Bezpieczeństwo publiczne …………………………………………………………………….    41       

3. Analiza SWOT…………………………………………………………………………….    44    

4. Misja rozwoju powiatu mińskiego …………………………………………………   48          

5. Cele strategiczne i operacyjne ……………………………………………………..   49         

6. Cele, zadania oraz wskaźniki stopnia realizacji Programu    

Cel strategiczny – Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej ………………    50   

Cel strategiczny – Zwiększenie poziomu integracji społecznej …………………    52 

Cel strategiczny – Rozwój zasobów ludzkich ……………………………………….    54 

Cel strategiczny – Wsparcie dla rozwoju gospodarki ……………………………..    56 

Cel strategiczny – Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz porządku  

publicznego ………………………………………...………………………………..   61 

7. Zgodność Programu z dokumentami wyższego rzędu ……………………..   65      

8. Gospodarka finansowa powiatu .……………………………………………………   69        

9. Założenia systemu realizacji Programu…………………………………………..   76  

10. Spis map, wykresów, tabel …………………………………………………………..   77 

 



Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 
 

2 
 

 

WSTĘP 

 

Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 jest dokumentem strategicznym                                   

i planistycznym, stanowiącym odpowiedź na zmiany społeczno – gospodarcze, zachodzące zarówno                    

w powiecie jaki i w jego otoczeniu. 

Założenia dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 - 2020 

z dużym powodzeniem realizowano do końca 2015 roku. Otwarcie okresu programowania UE na lata 

2014 - 2020 oraz wejście w życie nowelizacji Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 383) dało impuls do podjęcia prac nad stworzeniem 

przystającego do rzeczywistości dokumentu planistycznego. Odpowiedzią na to wyzwanie jest Program 

Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020, który zawiera cele i kierunki rozwoju powiatu mińskiego 

spójne z celami strategicznymi województwa mazowieckiego, kraju i unii europejskiej. 

Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Mińskiego na lata 2008 - 2020. Misja rozwoju powiatu w obu dokumentach została 

sformułowana w taki sam sposób. Doprecyzowano natomiast cele priorytetowe i strategiczne, kładąc 

nacisk na konieczność dostosowania ich do zapisów wynikających z dokumentów wyższego rzędu oraz 

potrzeb w perspektywie najbliższych czterech lat. Równocześnie należy podkreślić, że cele wskazane w 

Programie Rozwoju Powiatu Mińskiego, mimo iż ujęte w odmienny sposób, tożsame są z celami Strategii. 

Realizacja tych zamierzeń ma prowadzić do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego 

powiatu oraz podniesienia stopy życiowej i poprawy bytu jego mieszkańców. 
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DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ POWIATU 

Ogólna charakterystyka Powiatu 

Powiat Miński jest jednym z największych powiatów w województwie mazowieckim. Obejmuje obszar   

1 164 km2. Liczba ludności powiatu na koniec 2016 r. wynosiła 152 268.  

W skład administracyjny powiatu wchodzą miasta: Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, trzy gminy miejsko – 

wiejskie: Kałuszyn, Halinów i Mrozy oraz osiem gmin wiejskich: Mińsk Mazowiecki, Cegłów, Dębe 

Wielkie, Dobre, Jakubów, Latowicz, Siennica, Stanisławów.  Prawa miejskie posiada 5 miejscowości          

w powiecie : Mińsk Mazowiecki, Sulejówek,  Halinów, Kałuszyn i Mrozy ( od 1 stycznia 2014 r. ).  

 

Mapa 1. Usytuowanie Powiatu Mińskiego w Polsce 

 

 

 

Powiat Miński posiada bardzo dobrą lokalizację, bezpośrednio przylega do granic stolicy kraju Warszawy 

i leży wzdłuż międzynarodowej trasy Berlin – Warszawa – Moskwa. 

 

 

 

Mińsk Mazowiecki 
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Mapa 2. Powiat Miński na tle województwa mazowieckiego 

 

 

Mapa 3. Powiat Miński 
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 WARUNKI PRZYRODNICZE 

Na terenie powiatu mińskiego znajdują się bardzo atrakcyjne obszary przyrodnicze, duże kompleksy 

leśne, przepływają niewielkie, naturalne cieki wodne i rzeki w których woda jest czysta, zadomowiły się 

w nich raki oraz bobry. Lasy są ostoją licznych gatunków zwierząt i ptaków, nierzadko można spotkać 

łosie, bociany czarne, zimorodki, dudki, żurawie, znalazł też tutaj swoje miejsca lęgowe orzeł bielik. 

Wszystkie lasy oraz pozostałe tereny położone są w naturalnym i nieskażonym środowisku więc 

znakomicie nadają się do wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości. 

Są też pomniki przyrody stanowiące pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje lub głazy narzutowe,                        

z których najważniejszym i najcenniejszym jest rosnąca nad rzeką Srebrną najstarsza w Polsce sosna 

zwyczajna, której wiek oceniany jest na 350 lat. Powiat posiada 11 rezerwatów przyrody: „Rudka 

Sanatoryjna", „Przełom Witówki”, „Rogoźnica”, „Torfowisko Jeziorek”, „Florianów”, „Brania Ruda”                          

w gminie Mrozy, „Jedlina” w gminie Cegłów, "Bagno Pogorzel" w gminie Mińsk Mazowiecki, "Wólczańska 

Góra" i „Świder” w gminie Siennica, „Torfowisko Zawały” w gminie Dobre. Na terenie powiatu znajdują 

się też inne cenne obszary przyrodnicze nie objęte jeszcze prawnymi formami ochrony przyrody, na 

przykład "Dęby Piaseczyńskie" w gminie Cegłów. Na obiekty takie można się natknąć w każdym zakątku 

powiatu choć większość z nich jest raczej skupiona w obszarach chronionego krajobrazu: Mińskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu rozciągającego się na powierzchni ponad 27 tys. ha przez teren 

siedmiu gmin - od Dębego Wielkiego do Kałuszyna, Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

obejmującego południową część gminy Siennica oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

obejmującego północną część miasta Sulejówek i gminy Halinów. W gminie Kałuszyn znajduje się użytek 

ekologiczny "Sosny Olszewickie" obejmujący zgrupowanie sosen zwyczajnych z których 14 najstarszych 

ma wiek około 300 lat. Elementami krajobrazu na terenach zurbanizowanych są parki zabytkowe, 

mające charakter krajobrazowy. 

  

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA POWIATU   

Według danych GUS liczba mieszkańców powiatu na koniec 2016 wynosiła 152 268. W ciągu ostatnich  

lat w powiecie przybyło ponad 10 000 nowych mieszkańców. Zmieniła się też gęstość zaludnienia                      

ze 121 na 131 osób na 1 km2 . Pod względem gęstości zaludnienia wyróżniają się gminy miejskie, takie 

jak Mińsk Mazowiecki i Sulejówek, a także obszar miejski gminy Halinów. Dużo mniejsza gęstość 

zaludnienia charakteryzuje gminy wiejskie, które stanowią zasadniczą część powierzchni powiatu. 

Prognoza statystyczna wskazuje, iż liczba ludności w najbliższych latach będzie stopniowo rosła.               

W powiecie dominuje ludność zamieszkująca tereny wiejskie.  
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Tabela 1. Struktura ludności w latach 2012 – 2016 
z podziałem na miasto/ wieś 

 

  Jednostka miary 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem osoba 148 929 149 897 150 889 151 520 152 268 

miasto osoba 65 553 65 779 69 763 69 973 70 045 

wieś osoba 83 376 84 118 81 126 81 547 82 223 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Wykres 1. Liczba ludności w Powiecie Mińskim w latach 2012 – 2016 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS    

 

 

 

Tabela 2. Struktura ludności w latach 2012 – 2016  
z podziałem na kobiety i mężczyzn 

 

 Jednostka miary 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem osoba 148 929 149 897 150 889 151 520 152 268 

mężczyźni osoba 76 279 73 105 73 583 73 860 74 136 

kobiety osoba 72 650 76 792 77 306 77 660 78 132 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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Tabela 3. Struktura ludności  z uwzględnieniem poszczególnych grup wiekowych  

w latach 2012 – 2016 

 

Przedział 

wiekowy  
Jednostka miary 2012 2013 2014 2015 2016 

ogółem osoba 148 929 149 897 150 889 151 520 152 268 

0-14 osoba 25 517 25 798 26 016 26 096 26 296 

15-19 osoba 9 043 8 849 8 653 8 477 8 438 

20-29 osoba 21 732 21 175 20 666 20 255 19 649 

30-39 osoba 24 408 24 977 25 193 25 174 25 073 

40-59 osoba 39 394 39 402 39 602 39 884 40 144 

60-64 osoba 8 780 9 095 9 495 9 798 9 996 

65 i więcej osoba 20 055 20 601 21 264 21 836 22 672 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Udział poszczególnych grup wiekowych w strukturze lokalnej ludności w roku 2016 został przedstawiony 

na wykresie 2. Porównując go do analogicznych danych w województwie mazowieckim widać,                            

iż w powiecie mińskim występuje nieco większy odsetek młodszego społeczeństwa aniżeli średnio                     

w województwie  mazowieckim.  
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Wykres 2. Struktura ludności w roku 2016 z podziałem na poszczególne grupy wiekowe 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS    

 

Tabela 4. Porównanie struktury ludności w powiecie mińskim 

 i województwie mazowieckim w  2016 roku.  

 POWIAT MIŃSKI WOJEWÓDZTWO 

MAZOWIECKIE 

przedział 

wiekowy 

liczba 

ludności 

% udział danej 

grupy wiekowej 

w strukturze 

ludności 

liczba 

ludności 

% udział danej 

grupy wiekowej  

w strukturze 

ludności 

0-14 26 296 17,3 853 092 15,9 

15-19 8 438 5,5 255 181 4,8 

20-29 19 649 12,9 664 658 12,4 

30-39 25 073 16,5 915 211 17,1 

40-59 40 144 26,4 1 400 372 26,1 

60-64 9 996 6,6 380 293 7,1 

65 i więcej 22 672 14,9 897 091 16,7 

ogółem 152 268 100 5 365 898 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS    
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Tabela 5.  Struktura ludności  w latach 2012 – 2016 z uwzględnieniem grup wiekowych: 

przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej  

 

Rok Ogółem 
Wiek 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

2012 148 929 30 760 93 554 24 615 

2013 149 897 30 897 93 727 25 273 

2014 150 889 31 096 93 630 26 163 

2015 151 520     31 138 93 437 26 945 

2016 152 268 31 330 93 045 27 893 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

Wykres  3. Struktura społeczeństwa z uwzględnieniem grup wiekowych: 

przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS    

Tabela 6. Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny na 1 000 ludności                                            

w latach 2012 – 2016  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Urodzenia żywe 

na 1000 

ludności 

11,6 11,6 11,7 11,22 10,98 

Zgony na 1000 

ludności 
9,9 9,8 8,9 10,01 9,71 

Przyrost 

naturalny na 

1000 ludności 

1,6 1,9 2,7 1,21 1,28 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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Tabela 7. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2012 – 2016 

  Jednostka miary 2012 2013 2014 2015 2016 

urodzenia osoba 1729 1738 1761 1695 1672 

zgony osoba 1477 1460 1341 1512 1474 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS    

 

Wykres  4. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2012 – 2016 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS    

 

Tabela 8. Prognoza liczby ludności do roku 2050  

Wyszczególnienie  2020 2030 2040 2050 

Powiat Miński 156 163 167 171 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

WARUNKI KLIMATYCZNE 

Przeważająca część powiatu mińskiego położona jest w mazowiecko – podlaskim regionie klimatycznym, 

który charakteryzuje się przewagą wpływów kontynentalnych. Warunki klimatyczne w centralnej części 

powiatu kształtują się zasadniczo pod wpływem zachodniej cyrkulacji atmosferycznej i dominujących                  

w ciągu roku mas powietrza polarnego. Temperatura powietrza wynosi średnio 7,5-8˚C. Średnia roczna 

suma opadów należy do najniższych w Polsce i wynosi około 450-500 mm. Pokrywa śnieżna występuje 

przeważnie 70-80 dni w roku. Okres bezprzymrozkowy wynosi 165 – 170 dni, a okres wegetacyjny                    

215 dni. Podobnie jak w całym kraju, obserwuje się tutaj przewagę wiatrów zachodnich i północno-

zachodnich. Nasłonecznienie wynosi od 1 600 do 1 650 godzin i jest większe niż dla Warszawy. Średni 

opad roczny wynosi 500-600 mm. Miesiącami o najmniejszych opadach są luty i marzec, dla których 

średni opad miesięczny wynosi 27-28 mm, natomiast miesiące o najwyższych opadach to czerwiec                     

i lipiec. Pokrywa śnieżna zalega przez około 50-60 dni w roku. Średnia temperatura roczna wynosi                    

7-8˚C. 
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Analiza stanu obecnego  

Wody powierzchniowe i podziemne 

Zasadniczym elementem hydrograficznym są rzeki. Sieć hydrograficzną tworzą następujące rzeki: 

Świder, Mienia, Rządza, Czarna, Srebrna, Sienniczka, Osownica, Witkówka, Witówka I, Witówka II, 

Długa, Zonza, Kanał Wawerski, Dorzucha, Cienka, Boruczanka, Kobylanka, Rynia, ciek Wodynie, a także 

rzeka Kostrzyń na granicy z powiatem siedleckim oraz mniejsze cieki naturalne: Jamielne, Piaseczna, 

Gawroniec, Górznik. Oprócz tego teren powiatu pokrywa sieć rowów melioracyjnych.  

Obszar powiatu mińskiego znajduje się w obrębie regionu mazowieckiego, podregionie środkowo – 

mazowieckim, w rejonie międzyrzecza Wisły i Narwi. Na obszarze powiatu mińskiego dominuje 

czwartorzędowe piętro wodonośne, które jest związane ze skłonem Kotliny Warszawskiej.  

Gleby 

Ogólna powierzchnia (geodezyjna) powiatu wynosi 116 372 ha, w tym użytki rolne razem wynoszą 

82 324 ha, co stanowi 70,7 % (grunty orne – 53 273 ha, sady – 773 ha, łąki – 10 694 ha, pastwiska – 

7 883 ha, grunty rolne zabudowane 3 181 ha, stawy 509 ha, rowy 616 ha, grunty zadrzewione                            

i zakrzaczone 4 941 ha ). Gleby w powiecie, podobnie jak w całym województwie, należą do gleb 

kwaśnych i bardzo kwaśnych. Charakteryzują się znaczną zawartością fosforu, średnią zawartością 

magnezu i niską zawartością potasu. 

Zasoby leśne 

Lasy i grunty leśne w powiecie zajmują 25 800 ha. Wskaźnik lesistości wynosi 22,17 % i jest zbliżony 

do lesistości województwa mazowieckiego. Większość lasów, ponad 16 tys. ha, to lasy nie stanowiące 

własności Skarbu Państwa. 

Zwarte kompleksy leśne występują w środkowo-wschodniej i północno-zachodniej części powiatu. 

Dominują drzewa iglaste, głównie sosna pospolita. Przeważają lasy młode, w wieku od 20 do 60 lat 

(ponad 60%). Stare dęby występują sporadycznie i świadczą o bogatym, niegdysiejszym składzie 

gatunkowym tych lasów.  

 

 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

Zaopatrzenie w wodę 

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów 

na terenie powiatu mińskiego są wody podziemne występujące na trzech poziomach wodonośnych. 

Pierwszy poziom wodonośny występuje bezpośrednio pod powierzchnią ziemi stanowiąc źródło 

indywidualnego zaopatrzenia. Drugi poziom wodonośny występuje na głębokości od 15 do 50 m, lokalnie 

do 100 m ppt. Trzeci, najgłębszy poziom, występuje na głębokości poniżej 100 m ppt. 

Najbardziej eksploatowany jest drugi poziom wodonośny, jednakże wody te wymagają uzdatnienia. 

W  tym celu w pobliżu otworów studziennych budowane są stacje uzdatniania wody, z których                            

do poszczególnych odbiorców woda dostarczana jest siecią gminnego wodociągu. 

Długość sieci wodociągowej na terenie powiatu w 2016 roku wynosiła 1 886,8 km. Lokalizację ujęć                      

i długość sieci wodociągowej obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 9. Sieć wodociągowa w Powiecie 

Gmina/Miasto Lokalizacja ujęcia 

Długość sieci 
wodociągowej  

stan 31.12.2016 r. 

Km 

Cegłów Piaseczno 98,17 
Dębe Wielkie Dębe Wielkie 193,71 

Dobre 
Dobre 

Czarnogłów 
Mlęcin 

134,27 

Halinów 
Mrowiska 
Okuniew 

Wielgolas Duchnowski 
171,8 

Jakubów Mistów 119,0 

Kałuszyn 
Garczyn Duży 

Kałuszyn 
Sinołęka 

93,16 

Latowicz Chyżyny 
Piaseczno 

141,1 

Mińsk Mazowiecki 

Królewiec 
Janów 

Zamienie 
Stojadła 
Chochół 

Mińsk Maz. 

234,35 

Mrozy Piaseczno 137,20 

Siennica Siennica 
Nowy Zglechów 

150,25 

Stanisławów Sokóle 175,79 

Mińsk Mazowiecki 
Kędzierak 

Mińsk Mazowiecki 
Gliniak 

118,0 

Sulejówek Sulejówek 120,0 
Źródło: opracowanie własne 

Powiat miński, tak jak cała Polska, zaliczany jest do posiadających ubogie zasoby wodne. Wielkość 

zasobów wód powierzchniowych jest zmienna, zarówno w  skali roku, jak i wielolecia. Gospodarka 

rybacka prowadzona jest jedynie w oparciu o płynące wody powierzchniowe. Obiekty stawowe 

„Gołębiówka” i „Skrzeki” pobierają wodę z rzeki Witkówki, obiekt stawowy „Rudka” w Dębowcach -                      

z rzeki Kostrzyń, obiekt stawowy „Ruda” z  rzeki Mienia, obiekt stawowy „Długa Kościelna” - z rzeki 

Długiej, obiekty stawowe „Nowodwór”, „Lasomin” i „Stara Wieś” - z  rzeki Sienniczki. 

 

Odprowadzenie ścieków 

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych w powiecie mińskim są ścieki komunalne 

oraz wody opadowe spływające z zanieczyszczonych powierzchni dróg i  placów. Nad poprawą jakości 
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wód odbiorników i wprowadzanych do nich ścieków pracują oczyszczalnie ścieków. Długość sieci 

kanalizacyjnej w roku 2016 r. na terenie powiatu wynosiła 641,08 km. Lokalizacje  i długość sieci 

kanalizacyjnej obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 10. Sieć kanalizacyjna w Powiecie  

Gmina / Miasto 
Lokalizacja Gminnej 
oczyszczalni ścieków 

Długość sieci kanalizacyjnej 
stan na dzień 31.12.2016 

Cegłów Cegłów 28,80 

Dębe Wielkie Dębe Wielkie                 89,5 

Dobre Zdrojówki 11,51 

Halinów Długa Kościelna 73,8 

Jakubów Jędrzejów Nowy 14,40 

Kałuszyn Olszewice 20,45 

Latowicz Latowicz 16,9 

Mińsk Mazowiecki 
gmina wiejska 

Janów (oczyszczalnia dla 
wsi Janów) 

79,74 

Mrozy Mrozy 41,06 

Siennica Siennica 17,2 

Stanisławów Retków 24,22 

Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki 110,5 

Sulejówek Sulejówek 
113,0 

Źródło: opracowanie własne 

 
W ciągu roku z oczyszczalni zostało odprowadzonych do środowiska około 4,7 hm3 ścieków. 

Poza komunalnymi oczyszczalniami na terenie powiatu działa kilka mniejszych oczyszczalni ścieków,  

które pracują dla potrzeb szkół: w Starej Niedziałce, Mariance, Pustelniku, Brzózem i w Ignacowie,                          

oraz dla potrzeb takich placówek jak: Dom Pomocy Społecznej w Mieni i Dom Seniora w Drożdżówce.  

Funkcjonują też zakładowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych w kilkunastu 

przedsiębiorstwach. 
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                                             Tabela 11. Oczyszczalnie przemysłowe 
 

Zakład 
Przepustowość 
oczyszczalni 
[m3/d] 

Rzeka odbierająca ścieki 
oczyszczone 

„POLISH FARM MEAT” Zakłady 
Mięsne Sp. z o.o. w Stanisławowie 

430 Rządza                           
(poprzez rów melioracyjny) 

„WIENERBERGER Ceramika 
Budowlana” Sp. zoo. w Warszawie,           
Zakład Dobre w Rudzienku 

7,92 Rządza                           
(poprzez rów melioracyjny) 

GRUPA INCO S.A. Warszawa, 
Zakład w Dębem Wielkim 37,79 

Mienia  
(poprzez rów melioracyjny) 

Harper Higienics S.A. Zakład 
Produkcyjny w Mińsku 
Mazowieckim 

b.d Srebrna 
(poprzez rów melioracyjny) 

Stołeczny Zarząd Infrastruktury 
(Oczyszczalnia w Barczącej – 
koszary) 

305 Mienia 
(poprzez rów melioracyjny) 

Stołeczny Zarząd Infrastruktury 
(Oczyszczalnia w Janowie – 
lotnisko) 

50 Srebrna 

                                                         Źródło: WIOŚ 
 

 

 INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 

Położenie komunikacyjne i sieć dróg  
 

Powiat Miński dysponuje dobrze rozwiniętą siecią dróg komunikacji lokalnej, regionalnej                                       

i ponadregionalnej o łącznej długości 1 846 km. Przez obszar powiatu przebiegają trzy drogi krajowe                 

o numerach 2, 50 i 92 (w tym fragment odcinka autostrady A2 stanowiącej obwodnice Mińska 

Mazowieckiego) o łącznej długości 95,4 km oraz 5 dróg wojewódzkich o numerach: 802, 637, 638, 697 

i 721 o łącznej długości 76,3 km. 

Uzupełnieniem regionalnej i ponadregionalnej sieci dróg są: 

 drogi powiatowe – 492,3 km,  

 drogi gminne – 1 182,0 km.  

Dla tych dróg starosta jest organem zarządzającym ruchem. 

Do dróg powiatowych zalicza się drogi, inne niż drogi krajowe i drogi wojewódzkie, stanowiące 

połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 

Zdecydowana większość dróg powiatowych (ponad 90%) posiada nawierzchnię utwardzoną. Pomimo 

znaczących nakładów finansowych poniesionych w latach poprzednich, znaczna część dróg powiatowych 

o nawierzchni asfaltowej powinna być odbudowana przez nałożenie nowej warstwy ścieralnej                          

lub powinna zostać poddana modernizacji w zakresie poszerzenia jezdni. 

Komunikacja zbiorowa 

Komunikacja zbiorowa na terenie powiatu mińskiego to transport kolejowy oraz autobusowy. 

Głównymi punktami komunikacji jest siedziba powiatu oraz Warszawa – podstawowe miejsce pracy. 
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Przez teren powiatu przebiegają dwie linie kolejowe. Linia kolejowa nr 2 Warszawa Centralna - Terespol, 

po której odbywa się transport osobowy i towarowy oraz linia kolejowa transportu towarowego nr 13 

Krusze – Pilawa. 

Odcinek kolejowy Warszawa – Siedlce został zmodernizowany i obsługuje znaczną część powiatu. 

Linia ta biegnie przez środek powiatu w kierunku wschód – zachód i charakteryzuje się dużą liczbą 

przystanków. Pociągi Kolei Mazowieckich kursują na trasach: 

- Łuków – Mińsk Maz. – Warszawa Zach. 

 - Siedlce – Mińsk Maz. – Warszawa Zach. 

 - Mińsk Maz. – Warszawa Zach. 

 - Mrozy – Mińsk Maz. – Warszawa Zach. 

Czas jazdy pomiędzy stacją Mińsk Mazowiecki a Warszawą Wsch. wynosi ok. 45 minut dla pociągów 

osobowych i 55 minut w relacji Mińsk Mazowiecki – Warszawa Zach. 

Na terenie powiatu funkcjonuje również linia Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) na linii S2: 

-  Warszawa Zachodnia – Sulejówek;  

-  Miłosna – Warszawa Zachodnia;  

-  Sulejówek – Warszawa Zachodnia 

Obecnie Szybka Kolej Miejska obsługuje głównie mieszkańców Sulejówka i gminy Halinów. 

Sulejówek obsługują pociągi SKM w kier. do Warszawy i pociągi SKM na kierunku z Warszawy. 

 

Transport autobusowy na obszarze powiatu mińskiego realizowany jest przez przewoźników 

prywatnych: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A. „Mobilis”, 

„BAGS”, „RAPIT”, „RORBI – TOUR”  i inne. Mankamentem tego typu transportu jest niewielka liczba 

połączeń realizowanych poza godzinami szczytu oraz konieczność korzystania z zatłoczonych dróg 

zwłaszcza w okolicach Warszawy i Mińska Mazowieckiego. 

 

 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

Elektryfikacja 

Powiat miński jest zelektryfikowany w całości, linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe                   

są obsługiwane przez przedsiębiorstwo "Polska Grupa Energetyczna - Dystrybucja Warszawa Teren"                     

Sp. z o.o., Rejon w Mińsku Mazowieckim i Rejon w Otwocku.   

Gazownictwo 

Powiat miński jest stosunkowo słabo uzbrojony w sieć gazową. Przez teren powiatu przebiega magistrala 

gazowa wysokiego ciśnienia Kobryń - Warszawa, a sieć rozdzielcza zaspokaja głównie potrzeby miast 

Mińsk Mazowiecki, Sulejówek i Halinów oraz części mieszkańców gmin Latowicz, Siennica i Mińsk 

Mazowiecki. 
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Przesyłanie gazu prowadzi "Gaz-System" Operator Gazociągów Przesyłowych Sp. z o.o. w Warszawie, 

Oddział w Rembelszczyźnie, Terenowa Jednostka Obsługi "Wronów" i Terenowa Jednostka Obsługi 

"Rembelszczyzna". Dystrybucję gazu prowadzi Mazowiecki Operator Systemu Dystrybucyjnego                     

Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Mińsku Mazowieckim, we współpracy z Rozdzielnią Gazu                       

w Mińsku Mazowieckim i Rozdzielnią Gazu w Sulejówku Mazowieckiego Okręgowego Zakładu 

Gazownictwa "Gazownia Warszawska" w Warszawie, Rejon Gazowniczy Warszawa-Teren, Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie. 

Przez teren powiatu, w północnej części wsi Jaczewek w gminie Dobre, przebiega niewielki odcinek                

500 m międzynarodowego rurociągu ropy naftowej, DN 800 III Nitka i rurociągu relacji ST-1 Adamowo 

- Baza Surowcowa Plebanka, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A.                         

w Płocku (PERN). 

Ciepło 

Ogrzewanie budynków realizowane jest przeważnie przy użyciu własnych kotłowni, opalanych głównie 

węglem i drewnem ale też w dużym stopniu gazem (sieciowym lub płynnym), a także olejem opałowym. 

W niewielkim zakresie funkcjonują też w Mińsku Mazowieckim i w Kałuszynie kotłownie komunalne. 

Ponadto dużym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszy się fotowoltaika, coraz częściej budynki 

wyposażane są w alternatywne źródła ciepła, min. w kolektory słoneczne. 

 

 BEZROBOCIE 

Na koniec 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3 236 osób bezrobotnych                    

(w tym 1 620 kobiet) oraz 63 osoby posiadające status poszukujących pracy (w tym 28 kobiet). 

Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku w liczbie 521 osób stanowili 16,1% ogółu bezrobotnych. Stopa 

bezrobocia w powiecie mińskim na koniec 2016 r. wynosiła 6,9% (na obszarze kraju było to 8,3%,                      

a w województwie mazowieckim 7,2%). Kształtowanie się stopy bezrobocia w latach 2012-2016 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 12. Stopa bezrobocia w Powiecie Mińskim, w województwie mazowieckim                           

i w kraju 

Rok Powiat miński Województwo mazowieckie Kraj 
2012 11,2% 10,7% 13,4% 
2013 12,4% 11,1% 13,4% 
2014 10,5% 9,6% 11,4% 
2015 8,7% 8,3% 9,7% 
2016 6,9% 7,2% 8,3% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim na podstawie danych GUS 

Jak wynika z powyższej tabeli, stopa bezrobocia w powiecie mińskim do 2013 roku charakteryzowała 

się trendem wzrostowym. Sytuacja ta była jednak odzwierciedleniem ogólnej tendencji, jaka miała 

miejsce w tym czasie zarówno w województwie, jak i całym kraju. Od początku 2014 roku sytuacja                   

na lokalnym rynku pracy zaczęła się stopniowo poprawiać. Najbardziej widocznym przejawem ożywienia 

na rynku pracy jest jednocyfrowa wartość stopy bezrobocia notowana w powiecie mińskim od czerwca 
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2015 r. W latach 2012-2016 procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej 

zawodowo na terenie powiatu mińskiego kształtował się poniżej średniej krajowej, natomiast                               

w porównaniu z województwem nadal przyjmował wartości powyżej średniej. 

Wykres 5. Poziom bezrobocia rejestrowanego w Powiecie Mińskim w latach 2012 - 2016 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

Od 2014 roku notowane wartości odpływu z bezrobocia są wyższe od napływu, co jest pozytywnym 

sygnałem płynącym z rynku pracy. W latach 2012 – 2013 proporcje pomiędzy napływem i odpływem 

bezrobotnych z ewidencji PUP były odwrotne. 

 

 

Wykres 6. Napływ i odpływ bezrobotnych w latach 2012 – 2016 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 
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Na koniec 2016 roku największą grupą zarejestrowanych w PUP bezrobotnych byli mieszkańcy miasta 

Mińsk Mazowiecki (1016 osób – 31,4% ogółu bezrobotnych), gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki                     

(373 osoby – 11,5%), Sulejówka (302 osoby – 9,3 %) i gminy Halinów (301 osób – 9,3%). Najmniejszy 

udział w ogólnej liczbie bezrobotnych mieli mieszkańcy gmin: Latowicz (109 osób – 3,4%), Dobre                 

(116 osób – 3,6%) i Stanisławów (127 osób – 3,9%). We wszystkich gminach powiatu liczba 

bezrobotnych wyraźnie zmniejszyła się w porównaniu do stanu z końca 2012 roku. Dynamikę bezrobocia 

w Powiecie Mińskim przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 13. Dynamika bezrobocia w poszczególnych gminach Powiatu Mińskiego 

Wyszczególnienie 
liczba bezrobotnych dynamika 

2012r.=100% 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 

m. Mińsk Mazowiecki 1560 1728 1446 1263 1016 65,1% 
m. Sulejówek 557 587 478 383 302 54,2% 
gm. Mińsk Mazowiecki 603 670 612 479 373 61,9% 
m/gm. Kałuszyn 243 299 263 242 165 67,9% 
m/gm. Mrozy 274 302 258 200 144 52,6% 
m/gm. Halinów 461 521 439 359 301 65,3% 
gm. Cegłów 246 265 234 173 144 58,3% 
gm. Dębe Wielkie 319 369 301 241 184 57,7% 
gm. Dobre 220 235 184 158 116 52,7% 
gm. Jakubów 183 178 168 128 127 69,4% 
gm. Latowicz 160 186 185 141 109 68,1% 
gm. Siennica 255 268 194 161 128 50,2% 
gm. Stanisławów 249 278 229 191 127 51,0% 

Ogółem 5330 5886 4991 4119 3236 60,7% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 
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Mapa 4. Bezrobocie w gminach Powiatu Mińskiego na koniec 2016 r. 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

Na koniec grudnia 2016 roku w strukturze bezrobotnych pod względem płci nieznacznie przeważały 

kobiety (50,1%). Zdecydowaną większość zarejestrowanych w tut. urzędzie bezrobotnych stanowiły 

osoby poprzednio pracujące (89,4%), ale tylko 16,1% ogółu zarejestrowanych posiadało prawo                      

do zasiłku. Na terenach wiejskich zamieszkiwało 52,9% ogółu bezrobotnych. Udział młodych osób w 

wieku do 25 lat w całkowitej liczbie bezrobotnych wynosił 12,3% i w porównaniu z rokiem 2012 

zmniejszył się o 8,2 pkt proc. Bezrobotni z niepełnosprawnościami stanowili 8,6% ogółu 

zarejestrowanych, a cudzoziemcy – 0,3%. Podstawowe dane o strukturze bezrobocia w ujęciu 

porównawczym na koniec 2012 i 2016 roku przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 14. Struktura bezrobocia w Powiecie Mińskim na koniec 2012 r. i 2016 r. 

Wyszczególnienie 2012 r. Udział proc. 2016 r. Udział proc. 
Bezrobotni ogółem 5330 100,0% 3236 100,0% 
Kobiety 2478 46,5% 1620 50,1% 
Mężczyźni 2852 53,5% 1616 49,9% 
Poprzednio pracujący 4472 83,9% 2894 89,4% 
Dotychczas niepracujący  858 16,1% 342 10,6% 
Zamieszkali na wsi 2978 55,9% 1711 52,9% 
Młodzież do 25 roku życia 1093 20,5% 397 12,3% 
Z prawem do zasiłku 974 18,3% 521 16,1% 
Niepełnosprawni 232 4,4% 278 8,6% 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 
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Analizując strukturę wieku zarejestrowanych bezrobotnych, największy odsetek stanowiły osoby 

należące do dwóch grup wiekowych: 25-34 lat (24,7%) oraz 35 – 44 lat (21,0%). W trudnej sytuacji            

na rynku pracy znajdowały się osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia, które na koniec grudnia 2016 

r. stanowiły 42,1% ogółu zarejestrowanych w PUP. Strukturę bezrobocia według wieku przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 15. Bezrobotni według wieku w latach 2012 – 2016 

Grupa wiekowa 2012 2013 2014 2015 2016 

18-24 lat 1093 1051 798 589 397 
25-34 lat 1527 1699 1306 1036 798 
35-44 lat 966 1115 1007 808 679 
45-54 lat 959 1043 918 782 570 
55-59 lat 597 730 677 592 472 
60 lat i więcej 188 248 285 312 320 

Ogółem 5330 5886 4991 4119 3236 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

 

Analizując strukturę bezrobotnych pod względem wykształcenia, na koniec 2016 r. największy odsetek 

stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, których udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych wynosił 26,4%. Duży odsetek wśród bezrobotnych stanowiły ponadto osoby                                     

z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 24,3% oraz osoby o najniższym poziomie 

wykształcenia (gimnazjalne i poniżej) – 23,5%. Strukturę osób bezrobotnych według wykształcenia                    

w latach 2012-2016 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 16. Bezrobotni według poziomu wykształcenia w latach 2012 – 2016 

Wykształcenie 2012 2013 2014 2015 2016 

Wyższe 628 732 627 548 476 
Policealne i średnie zawodowe 1234 1462 1223 1018 785 
Średnie ogólnokształcące 636 659 611 459 359 
Zasadnicze zawodowe 1504 1665 1340 1139 856 
Gimnazjalne i poniżej 1328 1368 1190 955 760 

Ogółem 5330 5886 4991 4119 3236 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

W grudniu 2016 roku najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby, 

których staż pracy mieścił się w przedziale od 1 roku do 5 lat – 620 osób (19,1% ogółu bezrobotnych) 

oraz osoby ze stażem pracy 10-20 lat – 604 osoby (18,7%). 342 osoby bezrobotne (10,6%)                             

nie posiadały żadnego udokumentowanego stażu pracy. Struktura bezrobocia według stażu pracy w 

latach 2012-2016 przedstawiona została w poniższej tabeli. 
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Tabela 17. Bezrobotni według stażu pracy w latach 2012 – 2016 

Staż pracy 2012 2013 2014 2015 2016 
Do 1 roku 767 809 703 611 495 
1-5 lat 1110 1181 942 784 620 
5-10 lat 802 959 781 671 552 
10-20 lat 887 984 857 726 604 
20-30 lat 652 788 704 588 439 
30 lat i więcej 254 299 291 245 184 
Bez stażu 858 866 713 494 342 

Ogółem 5330 5886 4991 4119 3236 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

Pod względem czasu pozostawania bez pracy najliczniejszą grupą byli bezrobotni zarejestrowani w PUP 

od co najmniej 12 miesięcy. Na koniec 2016 r. grupa ta liczyła 1337 osób tj. 41,3% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu do stanu z 2012 roku najbardziej zmniejszyła się liczba 

bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy. Wzrosła natomiast liczba bezrobotnych 

pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy. Poniższa tabela przedstawia strukturę bezrobocia według 

czasu pozostawania bez pracy w latach 2012-2016. 

Tabela 18. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w latach 2012 – 2016 

Lata 
Czas pozostawania bez pracy w miesiącach 

Do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow.24 ogółem 

2012 475 1182 1005 1172 854 642 5330 
2013 455 901 1051 1403 1160 916 5886 
2014 397 844 795 868 998 1089 4991 
2015 401 791 609 704 634 980 4119 
2016 293 533 497 576 568 769 3236 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim 

Zjawiskiem wywierającym negatywny wpływ na lokalną gospodarkę jest bezrobocie długotrwałe.                     

Na koniec 2016 r. osoby długotrwale bezrobotne stanowiły 51,6% ogółu zarejestrowanych w PUP.                    

W grupie tej przeważały osoby o niskim poziomie wykształcenia (nie posiadające wykształcenia 

średniego – 57,9%). W strukturze wiekowej długotrwale bezrobotnych, największy odsetek stanowiły 

osoby powyżej 45 roku życia – 51,3%. Większość osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP                

to osoby długotrwale bezrobotne. 

W 2016 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło z sektorów: przetwórstwa przemysłowego (754 oferty), 

handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle (507 ofert) 

i budownictwa (367 ofert). Z sektora administracji publicznej i obrony narodowej oraz obowiązkowego 

zabezpieczenia społecznego wpłynęło 196 ofert (w większości subsydiowanych). Transport i gospodarka 

magazynowa wygenerowały 190 ofert, a działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca 193 oferty. W porównaniu do 2015 roku zmalała liczba ofert z sektora administracji 

publicznej i obrony narodowej. Wzrost liczby ofert zauważalny był najbardziej w budownictwie, edukacji, 
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opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. W 2016 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło w następujących 

zawodach: sprzedawca (168 miejsc), pozostali pracownicy obsługi biurowej (106), kierowca samochodu 

ciężarowego (85), pakowacz ręczny (70), kierowca samochodu dostawczego (68), robotnik gospodarczy 

(67), magazynier (61), kucharz (52), sprzątaczka biurowa (49), salowa (48), tynkarz (45).  

W niektórych zawodach takich, jak np. rzeźnik-wędliniarz, brukarz, kierowca samochodu ciężarowego, 

kierowca autobusu, pracownik ochrony fizycznej osób i mienia, czy wykwalifikowany robotnik 

budowlany, pracodawcy zgłaszający oferty do PUP mają trudności ze znalezieniem odpowiednich 

pracowników. Zawody te od dłuższego czasu zaliczane są do grupy zawodów deficytowych na lokalnym 

rynku pracy. 

Jedną z cech charakterystycznych lokalnego rynku pracy jest sezonowość przejawiająca się wzrostem 

bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne zwykle są okresami 

spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co wynika między innymi z rozpoczynania prac 

sezonowych w budownictwie i rolnictwie. Z kolei pod koniec roku z powodu napływu do bezrobocia 

osób, którym wygasają umowy o pracę oraz powrotu do bezrobocia osób wykonujących prace 

subsydiowane liczba bezrobotnych może wzrastać. 

W roku 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

która wniosła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia. Wprowadzone 

zostały nowe instrumenty pomocy bezrobotnym, poszerzono możliwości wspierania przedsiębiorców                                

i pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. Pakiet form aktywizacji skierowanych do młodych 

bezrobotnych w wieku do 30 lat poszerzył się m.in. o bony stażowe, bony szkoleniowe, bony 

zatrudnieniowe oraz bony na zasiedlenie. Pracodawcy zyskali możliwość otrzymania dofinansowania 

wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego po 50 roku życia, refundacji części kosztów wynagrodzenia 

osób do 30 roku życia, a także możliwość dofinansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego. Nowelizacja zmieniła ponadto system obsługi osób bezrobotnych, który                      

w dużym stopniu został oparty na profilowaniu pomocy. 

 

 ROLNICTWO 

Na terenie powiatu mińskiego jest 20 753 gospodarstw rolnych i 318 sołectw. Są to, poza małymi 

wyjątkami, wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne. Przeciętna powierzchnia indywidualnego 

gospodarstwa rolnego w powiecie mińskim odpowiada powierzchniom gospodarstw w województwie 

mazowieckim i wynosi 8,55 ha.  

Spośród wszystkich rolników z powiatu mińskiego o dopłaty z ARiMR występuje około 6 300 

rolników, dopłaty obejmują obszar ponad 2 tys. ha ziemi.  

W ostatnich latach przejściowo wystąpiła tendencja rozdrabniania gospodarstw rolnych.      

Wiązało się to w dużej mierze z przekazywaniem gospodarstw w zamian za otrzymanie renty 

strukturalnej. Ta niekorzystna tendencja uległa zatrzymaniu. Młodzi rolnicy są obecnie zainteresowani 

powiększaniem prowadzonych gospodarstw, bowiem tam gdzie powierzchnia użytków rolnych 

przekracza 4 ha jest możliwość uzyskania oprócz systemowych dopłat także dodatkowych 
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dofinansowań. Ponadto produkcja jest bardziej opłacalna. Większość gospodarstw na terenie powiatu 

to gospodarstwa wielokierunkowe, a tylko niewielka część jest ukierunkowana na konkretną produkcję 

rolniczą.  

 Na terenie powiatu mińskiego prowadzone są 42 gospodarstwa ekologiczne. Prowadzone jest 

również 9 gospodarstw agroturystycznych o wielokierunkowym zakresie produkcyjnym. Na terenie 

powiatu aktualnie nie ma żadnej grupy producenckiej.  

Tendencją przyszłych lat będzie obszarowe powiększanie gospodarstw rolnych  kosztem 

likwidacji małych.  Wynika to głównie z ekonomicznego punktu widzenia oraz nastawienia na jeden 

profil produkcyjny. Ponadto praca w małym gospodarstwie jest nieopłacalna, większość prac polowych 

rolnicy wykonują najmowanym sprzętem. Uruchamiane programy finansowego wsparcia z funduszy 

europejskich dla gospodarstw rolnych powodują powiększanie ich powierzchni oraz ukierunkowanie 

produkcji. Powyższe w dłuższej perspektywie będzie miało zapewne duży wpływ na zawiązanie się 

pierwszych grup producenckich na terenie powiatu. 

 

  ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Rozwój gospodarczy powiatu mińskiego uwarunkowany jest częściowo przez położenie w bezpośrednim 

sąsiedztwie stolicy kraju oraz biegnące przez jego teren międzynarodowe szlaki komunikacyjne: drogę 

międzynarodową Berlin – Moskwa oraz międzynarodową linię kolejową Berlin – Moskwa. Działania 

samorządów lokalnych w zakresie modernizacji sieci dróg oraz infrastruktury komunalnej (wodociągi, 

sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, gazociągi) przyczyniają się do poprawy warunków 

funkcjonowania i aktywizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  

 W powiecie mińskim funkcjonuje ponad czternaście tysięcy podmiotów gospodarczych                        

z przewagą prywatnego kapitału krajowego. Większość firm działa w zakresie przemysłu i budownictwa, 

handlu  oraz różnorodnych usług. Atrakcyjne tereny inwestycyjne posiadają gminy Mrozy, Halinów                          

i Mińsk Mazowiecki.   

Tabela 19. Liczba firm wpisanych do rejestru REGON w latach 2012-2016 

Rodzaj jednostki 2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 13 192 13 550 13 883 14 079 14 276 

sektor prywatny  12 870 13 230 13 564 13 719 13 919 

    w tym osoby fizyczne 10 661 10 934 11 158 11 297 11 381 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej - spółdzielnie 
56 55 54 54 54 

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej - spółki handlowe 
644 688 731 747 875 

    w tym z udziałem kapitału zagranicznego 112 115 118 117 120 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego  

Zaznaczyć również należy dość silną obecność Wojska Polskiego (lotnictwo, żandarmeria) na terenie 

Powiatu, co nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę i miejsca pracy. 
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OŚWIATA I EDUKACJA 

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat miński 

1. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, 

2. Zespól Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim,  

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

4. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim,  

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,  

6. Zespół Szkół Agrotechnicznych w  Mińsku Mazowieckim  

7. Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 

8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Mińsku Mazowieckim, 

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim,  

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku. 

Powiat miński prowadzi 10 jednostek oświatowych: sześć zespołów szkół ogólnodostępnych, zespół 

szkół specjalnych, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz dwie poradnie psychologiczno-

pedagogiczne.  

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

(do 31.08.2019 r.), gimnazjum (do 31.08.2019 r.), 4 licea ogólnokształcące, liceum plastyczne,                        

5 techników, 4 zasadnicze szkoły zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, szkoła specjalna 

przysposabiająca do pracy oraz szkoła policealna. Z dniem 1 września 2017 r. w wyniku reformy systemu 

oświaty zasadnicza szkoła zawodowa przekształca się w branżową szkołę I stopnia. Reforma wprowadza 

także stopniowe wygaszanie gimnazjów. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania 

rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik 

dzieci z klas III. 

Na terenie powiatu mińskiego działają także szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez inne jednostki 

samorządu terytorialnego tj. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach,  dla którego organem 

prowadzącym jest Gmina Mrozy, Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego, dla którego organem 

prowadzącym jest Miasto Sulejówek oraz  Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy,  dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Siennica.  

Ofertę powiatu w zakresie edukacji oraz kształcenia ustawicznego uzupełniają szkoły i placówki 

niepubliczne. Na terenie powiatu mińskiego aktualnie działają 33 szkoły i placówki niepubliczne wpisane 

do ewidencji prowadzonej przez Starostę Mińskiego oraz 1 publiczna szkoła prowadzona przez inną 

jednostkę .  

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

(publiczne); 

2. Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna ,,Otwartych Serc” w Sulejówku;  

3. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie;  

4. Zakład Usług Szkoleniowych ,,BE HA PEK” w Mińsku Mazowieckim;  

5. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Gimnazjum  Nr 2 w Sulejówku; 
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6. Placówka Kształcenia Teoretycznego, Praktycznego, Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego Przedsiębiorstwa Konsultingowo-Usługowego  ,,PARABELLUM” Sp. z o.o.; 

7. Placówka Kształcenia Praktycznego, Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Kursy  

i Szkolenia Strzeleckie Leonard Grzelak; 

8. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego „Strzelanie.pl” w Sulejówku; 

9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej  w Jędrzejowie 

Nowym;  

10. Studium Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim;  

11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  „Edukator” w Mińsku Mazowieckim;  

12. Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Mińsku Mazowieckim;  

13. Społeczne Gimnazjum Specjalne „Otwartych Serc” w Sulejówku; (31.08.2019 r.) 

14. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kreska w Sulejówku;  

15. Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza EURO-SCHOOL Szkoła Języków Obcych; 

16. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego EURO-SCHOOL Szkoła Języków Obcych;  

17. Akademia Kosmetyki i Podologii COSMET;  

18. Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym;  

19. Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych 

„Możesz więcej” w Nowym Zglechowie;  

20. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Edukacyjne w Sulejówku;  

21. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku  

Mazowieckim  

22. Niepubliczne Gimnazjum Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu 

(z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w Szkołę Podstawową Specjalną); 

23. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu 

24. Publiczna Szkoła Medyczna CM dla Młodzieży  

25. Niepubliczna Szkoła Medyczna CM dla Dorosłych  

26. Gimnazjum Specjalne w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w 

Nowym Zglechowie, (31.08.2019 r.) 

27. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych 

„Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie, 

28. Niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza Yamaha Szkoła Muzyczna w Mińsku 

Mazowieckim  

29. Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Yamaha Szkoła Muzyczna w Mińsku 

Mazowieckim  

30. Prywatne Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku   

31. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PASCAL w Mińsku Mazowieckim  

32. Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Mińsku Mazowieckim  

33. Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna PASCAL w Mińsku Mazowieckim   

34. Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa PASCAL w Mińsku Mazowieckim 
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Podstawowym problemem szkolnictwa  jest malejąca liczba urodzeń dzieci. Dane z ostatnich lat 

wskazują na znaczny spadek urodzeń do 2020 r., a przez to malejącą liczbę potencjalnych kandydatów 

do szkół. W związku z tym w następnych latach głównym celem i zadaniem do realizacji jest 

racjonalizacja sieci szkół średnich i specjalnych oraz stałe zwiększanie jakości pracy jednostek 

oświatowych. 

 

Tabela 20. Liczba uczniów w poszczególnych szkołach Powiatu Mińskiego  

w ostatnich ośmiu latach 

 2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

 
2014/ 
 2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Różnica 
między 

2009/10 a 
2016/17 

Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku M. 

831 792 763 737 700 649 665 745 -10,3% 

Zespół Szkół Nr 1 im. K. 
Wielkiego w Mińsku Maz. 1152 1107 1105 1046 1033 1039 1021 989 -14,1% 

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

779 789 821 789 799 742 690 740 -5% 

Zespół Szkół Ekonomicznych w 
Mińsku Mazowieckim 662 667 693 701 737 768 778 776 +17,2% 

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

746 670 667 610 562 537 553 565 -24,3% 

Zespół Szkół Agrotechnicznych 
w Mińsku Mazowieckim 343 335 326 348 387 427 471 467 +36,1% 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. J. Korczaka 
w Mińsku Maz. 

89 82 69 66 
Likwidacja ośrodka z dniem 

31.08.2013 

Zespół Szkół Specjalnych  
im. J. Porazińskiej w Ignacowie 120 122 125 124 197 195 191 159 +32,5% 

Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w 
Mińsku Mazowieckim 

717 647 714 701 541 474 365 336 - 53,1% 

Liczba uczniów ogółem w 
szkołach ogólnodostępnych 
Powiatu Mińskiego (bez 
CKZIU i specjalnych) 

4513 4360 4375 4231 4218 4162 4148 4282 -5,1% 

Liczba uczniów razem ze  
szkołami specjalnymi i ckziu 5439 5211 5283 5122 4956 4831 4734 4777 -12,2% 

Źródło: System Informacji Oświatowej 
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Typy szkół i kierunki kształcenia 

 

W szkołach prowadzonych przez powiat miński młodzież ma bogaty wybór kierunków  

i zawodów w jakich może kontynuować naukę po ukończeniu gimnazjum, a od 2019 roku po ukończeniu 

szkoły podstawowej. Każdego roku oferta edukacyjna jest modyfikowana i dostosowywana                              

do aktualnych potrzeb i zainteresowań uczniów.  

W zamieszczonych poniżej tabelach zaprezentowano zawody w jakich kształcą się uczniowie                 

na poziomie technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej w ostatnich pięciu latach szkolnych. 

Analizując powyższe dane należy stwierdzić, najbardziej popularnym kierunkiem kształcenia w 

technikum od wielu lat  jest technik informatyk. Naukę na tym kierunku w roku szkolnym 2016/2017 

pobierało 243 uczniów. Warto dodać, iż z roku na rok liczba ta systematycznie wzrasta. W stosunku                   

do roku szkolnego 2011/2012 liczba ta wzrosła o ponad 55%. Duża liczba uczniów kształciła się                         

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa. Zmniejszyła się zaś 

liczba uczniów wybierających kształcenie w zawodzie technik ekonomista, choć mimo tego spadku nadal 

jest popularnym kierunkiem kształcenia. Znaczący spadek liczby uczniów można zauważyć wśród 

uczniów pobierających naukę w zawodzie technik spedytor, technik drogownictwa oraz technik 

teleinformatyk. 

 Na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej od kilku lat najwięcej uczniów kształci się  

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

oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej                        

z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. 

poz.7 z późn. zm.) od roku szkolnego 2012/2013 zaprzestano naboru do zasadniczej szkoły zawodowej  

w zawodzie kucharz małej gastronomii, technolog robót wykończeniowych w budownictwie. 

Wprowadzono kierunek kucharz, który cieszy się dużą popularnością oraz kierunek monter zabudowy                    

i robót wykończeniowych w budownictwie. 
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Tabela 21. Zawody, w jakich uczyli się uczniowie wszystkich klas technikum                            
w ostatnich latach 

Źródło: System Informacji Oświatowej 

 

Nazwa zawodu w 
technikum 

Liczba 
uczniów 
2011/12 

Liczba 
uczniów  
2012/13 

Liczba 
uczniów 
2013/14 

Liczba 
uczniów 
2014/15 

Liczba 
uczniów  
2015/16 

Liczba 
uczniów 
2016/17 

Szkoła 

Technik informatyk 156 152 190 202 215 243 
Zespół Szkół  Nr 1 (121 ucz.) i 
Zespół Szkół Zaw.  Nr 2 (122 
ucz)  

Technik żywienia i 
usł. gastronom. - 31 57 105 149 151 Zespół Szkół Agrotechnicznych  

Technik budownictwa 140 115 139 135 133 128 ZS Nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego 

Technik ekonomista 235 222 200 175 148 126 Zespół Szkół Ekonomicznych  

Technik pojazdów 
samochodowych 124 125 137 134 121 123 ZSZ nr 2 im. Powstańców 

Warszawy 

Technik logistyk 84 112 115 116 118 118 Zespół Szkół Ekonomicznych  

Technik organizacji 
reklamy - - 30 57 84 114 Zespół Szkół Ekonomicznych 

Technik hotelarstwa 108 96 93 91 92 97 Zespół Szkół Agrotechnicznych  

Technik weterynarii - 25 23 66 87 85 ZS im. M. Skłodowskiej-Curie  

Technik analityk - 23 36 50 71 74 ZS im. M. Skłodowskiej-Curie  

Technik geodeta 74 103 113 107 93 73 ZS Nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego 

Kelner 101 102 95 95 81 72 Zespół Szkół Agrotechnicznych , 
(ZSNr 1 tylko do 2015r.), 

Technik cyfrowych 
procesów graficznych - - - 16 42 66 ZSZ nr 2 im. Powstańców 

Warszawy 

Technik usług 
fryzjerskich 38 37 37 47 55 55 ZS Nr 1 im. Kazimierza 

Wielkiego 

Technik elektryk 24 32 48 50 50 53 ZSZ nr 2 im. Powstańców 
Warszawy 

Technik mechatronik - - 14 25 40 52 ZSZ nr 2 im. Powstańców 
Warszawy 

Technik architektury 
krajobrazu 69 73 78 59 50 47 Zespół Szkół Agrotechnicznych  

Technik elektronik 45 43 39 37 34 45 ZSZ nr 2 im. Powstańców 
Warszawy 

Technik leśnik - - - 19 33 44 ZS im. M. Skłodowskiej-Curie 

Technik mechanik 55 71 58 50 42 40 ZSZ nr 2 im. Powstańców 
Warszawy 

Technik technologii 
żywności  26 54 50 47 43 31 Zespół Szkół Agrotechnicznych  

Technik chłodnictwa i 
klimatyzacji - - - - 12 24 ZS Nr 1 im. Kazimierza 

Wielkiego 

Technik spedytor 88 81 79 66 39 22 ZSZ nr 2 im. Powstańców 
Warszawy 

Technik ochrony 
środowiska - - - - - 15 ZS im. M. Skłodowskiej-Curie 

Technik urządzeń 
sanitarnych - - 13 11 11 9 ZS Nr 1 im. Kazimierza 

Wielkiego 

Technik 
drogownictwa 69 75 69 54 30 7 ZS Nr 1 im. Kazimierza 

Wielkiego 

Technik 
teleinformatyk 53 44 33 18 7 0 ZSZ nr 2 im. Powstańców 

Warszawy 
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Tabela 22. Zawody, w jakich uczyli się uczniowie wszystkich klas ZSZ w ostatnich latach  

 

Nazwa zawodu w 
zasadniczej szkole 

zawodowej 

Liczba 
uczniów 
2011/12 

Liczba 
uczniów 
2012/13 

Liczba 
uczniów 
2013/14 

Liczba 
uczniów 
2014/15 

Liczba 
uczniów 
2015/16 

Liczba 
uczniów 
2016/17 

Szkoła 

Mechanik pojazdów 
samochodowych 

187 198 182 160 135 161 Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2 

Kucharz  88 62 75 119 121 101 

Zespół Szkół im. M. 
Skłodowskiej-Curie 
(32ucz.),  
w ZSA Mińsk Maz (69 
ucz.) 

Monter zabudowy 
 i robót wykoń.  
w budownictwie 

- 29 47 69 73 77 Zespół Szkół nr 1 

Fryzjer 79 103 115 110 89 74 
Zespół Szkół nr 1  
im. K. Wielkiego (49 ucz)   
i w ZS MSC (25 ucz.) 

Stolarz 27 25 32 34 32 38 Zespół Szkół nr 1 

Monter sieci, 
instalacji i urządzeń 
sanitarnych 

- 12 20 33 29 33 Zespół Szkół nr 1 

Elektromechanik 
pojazdów samoch. 

23 37 39 40 32 28 Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2  

Sprzedawca 28 23 14 19 17 18 
Zespół Szkół  
im. M. Skłodowskiej-
Curie  

Blacharz 
samochodowy 

11 15 16 15 9 13 
Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2  

Cukiernik 71 35 32 17 17 7 
Zespół Szkół  
im. M. Skłodowskiej-
Curie 

Lakiernik 13 10 8 12 10 7 Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2  

Elektryk 8 7 14 9 11 6 Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2  

Piekarz 5 6 7 3 2 3 
Zespół Szkół 
 im. M. Skłodowskiej-
Curie  

Fotograf - 3 3 4 2 2 
Zespół Szkół  
im. M. Skłodowskiej-
Curie  

Ślusarz 8 8 10 5 3 2 Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2  

Wędliniarz  1 1 1 1 1 1 
Zespół Szkół  
im. M. Skłodowskiej-
Curie  

Drukarz - - - - - 1 
Zespół Szkół  
im. M. Skłodowskiej-
Curie  

Elektromechanik 5 1 2 2 1 0 
Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 

 

Źródło: System Informacji Oświatowej 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie etatów nauczycielskich na przestrzeni kilku ostatnich 

lat według stopni awansu zawodowego. Z roku na rok wzrasta liczba nauczycieli dyplomowanych,                      

co związane jest z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji. W analizowanych latach wzrost ten wyniósł ponad 

18%. Tym samym spadła liczba nauczycieli mianowanych. 

 

 Tabela 23.Liczba nauczycieli według stopni awansu zawodowego  

w latach  2008/2009 -  2016/2017 

 

Rok 
szkolny 

Liczba 
etatów 

nauczyciel
i ogółem 

W tym 
bez 

stopnia 
% Stażyści % 

Kontrakt
owi 

% 
Mianow

ani 
% 

Dyplomo
wani 

% 

2008/2009 542,73 1 0,18 20,42 3,76 131,11 24,15 170,38 31,39 220 40,53 

2009/2010 538,61 4,43 0,82 22,41 4,16 109,59 20,35 169,11 31,4 233,07 43,27 

2010/2011 541,51 6,28 1,16 15,88 2,93 107,30 19,81 165,34 30,53 246,71 45,56 

2011/2012 538,95 9,16 1,70 25,68 4,76 97,51 18,09 149,08 27,66 257,52 47,78 

2012/2013 513,37 3,90 0,76 26,51 5,16 89,82 17,50 141,74 27,61 251,40 48,97 

2013/2014 508,01 3,50 0,69 21,45 4,22 85,29 16,79 135,33 26,64 262,44 51,66 

2014/2015 518,49 4,76 0,92 16,56 3,19 82,21 15,86 130,15 25,10 284,81 54,93 

2015/2016 518,68 4,08 0,78 16,54 3,19 85,92 16,57 122,72 23,66 289,42 55,80 

2016/2017 524,07 6,71 1,28 15,20 2,90 78,71 15,02 111,53 21,28 311,92 59,52 

 

Źródło: System Informacji Oświatowej 

 

Ważnym wskaźnikiem jakości nauczania jest poziom wykształcenia nauczycieli, wielu z nich 

posiada podwójne studia magisterskie, ukończone studia podyplomowe uprawniające do nauczania 

określonych przedmiotów, jak również posiadają stopień naukowy doktora. Szkoły przykładają dużą 

wagę do doskonalenia nauczycieli w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji, jak i doskonalenia 

warsztatu metodycznego nauki w swoich przedmiotach. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności      

m.in. poprzez udział w kursach, warsztatach, radach szkoleniowych, konferencjach przedmiotowych, 

itp. Powiat miński co roku przeznacza na ten cel środki z odpisu od wynagrodzeń nauczycieli. 
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  KULTURA I SPORT 

Działalność kulturalna i sportowa w powiecie prowadzona jest samodzielnie przez współpracujące 

ze sobą miejskie i gminne ośrodki kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe i koła 

zainteresowań. 

 Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. na terenie powiatu mińskiego funkcjonuje 7  domów kultury (Mińsk 

Mazowiecki, Sulejówek, Halinów, Kałuszyn, Mrozy, Dobre, Stanisławów), 1 Klub Kulturalny w Cegłowie, 

14 bibliotek, pełniących również zadania w zakresie animacji kultury oraz 4 muzea i izby pamięci: 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum Konstantego Laszczki w 

Dobrem, Izba Pamięci Szkół Siennickich. Budowa Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku jest 

przedsięwzięciem o randze krajowej, mającym wpływ nie tylko na lokalną społeczność. Promocja 

muzeum wpłynie na zainteresowanie Sulejówkiem, jak również powiatem mińskim, szczególnie pod 

względem turystycznym. 

Samorząd powiatu mińskiego przeznacza rocznie ok. 450 tys. zł na zadania w zakresie: realizacji zadań 

biblioteki powiatowej, dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich w obiektach wpisanych              

do rejestru zabytków, organizację lub współorganizację wydarzeń kulturalnych i sportowych (dożynki 

powiatowe, festyny, koncerty, zawody sportowe, itp.) oraz dofinansowanie zadań publicznych, 

realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

Głównymi punktami kalendarza powiatowych imprez kulturalnych są odbywające się od 2013 r.                      

Dni Powiatu Mińskiego oraz organizowane raz na dwa lata Powiatowe Forum Kultury. Raz w roku 

organizowana jest gala Nagrody Powiatu Mińskiego „Laura”. Swoje święto mają także środowiska 

rolnicze z terenu Powiatu Mińskiego – każdego roku we współpracy z wybraną gminą, organizowane są 

Dożynki Powiatowe, podczas których m.in. wybierany jest najpiękniejszy wieniec dożynkowy, odbywają 

się prezentacje wyrobów garncarstwa, tkactwa i rzeźby, konkursy potraw regionalnych itp. 

Powiat Miński jest także współorganizatorem wydarzeń kulturalnych, takich jak: Powiatowa Olimpiada 

Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości, Wojewódzki Przegląd Twórczości 

Artystycznej „Kulturomaniak”, obchody Dnia Papieskiego, Festyn „Sójka Mazowiecka”.  

W zakresie sportu Powiat Miński jest organizatorem lub współorganizatorem takich wydarzeń, jak: 

Powiatowe Igrzyska Samorządowców, odbywające się raz na dwa lata Powiatowe Forum Klubów 

i Organizacji Sportowych, Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP, Turniej Wiedzy Pożarniczej 

dla Dzieci i Młodzieży, Powiatowa Liga Siatkówki i wiele innych.  

W ramach przyjmowanego corocznie programu współpracy 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 dofinansowywane są m.in. zadania z zakresu: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.: 

o wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w tym organizacja 

koncertów, przeglądów i festiwali muzycznych,  

o organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw artystycznych 

w powiecie mińskim, 
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o wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię powiatu 

mińskiego, 

o wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwój 

świadomości obywatelskiej w tym zakresie, 

o działania wspierające artystów amatorów (amatorskie zespoły artystyczne), 

reprezentujących powiat miński w przeglądach, festiwalach, konkursach o zasięgu 

wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym,  

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tj.: 

o organizację powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

o organizację imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych dyscyplinach, 

o wspieranie udziału sportowców, reprezentujących powiat miński, w zawodach 

sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym.  

 

Wśród dofinansowywanych w ten sposób wydarzeń kulturalnych znajdują się m.in. Przegląd Piosenki 

Młodzieżowej i Dziecięcej „Wesołe Nutki”, konkurs „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem 

malowana” z cyklu „O czym szumią mazowieckie wierzby? Moja okolica – moja ojczyzna”, Integracyjny 

Koncert Mikołajkowy, Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Dzień Kultury Żydowskiej z cyklu 

spotkań „Miasteczka Dwóch Kultur”, Festiwal Chleba, a także liczne koncerty muzyczne, konkursy 

plastyczne, inscenizacje historyczne, wydarzenia o charakterze patriotycznym i wiele innych.  

Przykładami najważniejszych cyklicznych wydarzeń sportowych, dofinansowywanych w ramach 

otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych, są m.in. Bieg Marszałka w Sulejówku, 

Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, Otwarte Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Judo 

Dzieci i Młodzieży, Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle i Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego.  

Ponadto z budżetu powiatu mińskiego finansowane lub dofinansowywane są zadania w zakresie budowy 

lub modernizacji bazy sportowej powiatowych jednostek oświatowych. W latach 2011 – 2016 były to 

m.in. budowa dwóch hal sportowych, budowa dwóch kompleksów boisk sportowych w ramach 

programu „Moje boisko Orlik 2012”, wykonano skocznię w dal z rozbiegiem tartanowym, przebudowano 

boisko oraz rozpoczęto budowę kolejnej hali sportowej. 

Do istotnych obiektów  zalicza się, wybudowany w 2010 r., nowoczesny piłkarski stadion miejski w 

Sulejówku, w skład którego wchodzą: dwa pełnowymiarowe, oświetlone boiska, kryta trybuna na 1240 

miejsc oraz zaplecze z szatniami i pomieszczeniami medycznymi ,  jest to  jedyny tej rangi obiekt 

piłkarski w powiecie mińskim. 

Ponadto w 2016 roku na terenie Boiska Miejskiego przy ul. Budowlanej 2a w Mińsku Mazowieckim 

powstało nowoczesne i funkcjonalne pełnowymiarowe boisko umożliwiające grę w piłkę nożną i rugby 

oraz bieżnia lekkoatletyczna dookólna czterotorowa. W zakolach pomiędzy boiskami i bieżnią znajdują 

się: skocznia w dal i do trójskoku, skocznia wzwyż i rzutnia do pchnięcia kulą. Na boisku jest 3 stopniowe 

oświetlenie, trybuny dla 314 kibiców, bariery ochronne, chodniki i place manewrowe, parkingi oraz 

zespół szatniowo-sanitarny. 



Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 
 

33 
 

Dla wyróżniających się zawodników z terenu powiatu samorząd powiatowy corocznie funduje nagrody      

i stypendia sportowe w różnych dziedzinach sportu.  

Wg stanu na koniec 2016 r. na terenie powiatu mińskiego funkcjonowało 15 stowarzyszeń sportowych, 

43 kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej                                      

i 39 uczniowskich klubów sportowych.  

 

 ROZWÓJ TURYSTYCZNY POWIATU 

Oferta turystyczna powiatu mińskiego obejmuje zasoby dziedzictwa materialnego i obszarów cennych 

przyrodniczo oraz infrastrukturę w postaci bazy noclegowo – gastronomicznej i ścieżek turystycznych.  

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. do rejestru zabytków wpisanych jest 78 obiektów (pałace, dwory, 

kościoły oraz inne elementy zespołów pałacowych, dworskich i kościelnych, młyny, kamienice i inne 

obiekty urbanistyczne itp.). Ponadto ochroną w postaci gminnych ewidencji zabytków, planów 

zagospodarowania lub innych dokumentów planistycznych objętych jest ponad 170 obiektów takich jak 

pomniki, kaplice, krzyże, cmentarze, zabytki drewnianej architektury mieszkalnej itp. oraz duża liczba 

drobnych stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych za pomocą AZP (Archeologiczne Zdjęcie 

Polski).  

Do obszarów cennych przyrodniczo zaliczamy m.in. rezerwaty: 

1) "Jedlina" w gminie Cegłów,  

2) "Bagno Pogorzel" w gminie Mińsk Mazowiecki  

3) „Rudka Sanatoryjna" w gminie Mrozy,  

4) „Torfowisko Jeziorek” w gminie Mrozy, 

5) „Torfowisko Zawały” w gminie Mrozy, 

6) "Rogoźnica" w gminie Mrozy,  

7) "Florianów" w gminie Mrozy, 

8) "Przełom Witówki” w gminie Mrozy, 

9) "Wólczańska Góra" w gminie Siennica, 

10) „Świder” w gminie Siennica. 

Ścieżki turystyczne na terenie powiatu mińskiego to m.in.  

1) trasa rowerowa Marysin Wawerski – Wesoła – Sulejówek – Długa Szlachecka – Długa Kościelna 

– Halinów o długości 19 km,  

2) trasa rowerowa Kołbiel – Siennica – Cegłów o długości 30 km,  

3) trasa rowerowa na terenie rezerwatu „Jedlina”, start przy stacji PKP Mienia, 

4) szlak niebieski na terenie gmin Cegłów – Mrozy – Kałuszyn (trasa nr 1 Cegłów – Woźbin – 

Sokolnik – Wola Rafałowska – Mrozy – rezerwat „Rudka Sanatoryjna” – Mrozy, trasa nr 2 Mrozy 

– Rudka Sanatoryjna – Grodzisk – Gójszcz – rezerwat „Przełom Witówki” – Gołębiówka – 

Podskrudzie – Grodziszcze Mazowieckie, trasa nr 3 Cegłów – Skwarne – Kuflew – rezerwat 

„Florianów” – Porzewnica – Choszcze – Grodziszcze Mazowieckie), 
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5) szlak niebieski na terenie gminy Halinów (Okuniew – Długa Szlachecka – Długa Kościelna – 

Józefin – Halinów – Hipolitów – Stary Konik), 

6) szlak zielony na terenie gminy Cegłów (Mienia – rezerwat „Jedlina” – Skwarne – Cegłów), 

7) szlak zielony na terenie gmin Cegłów i Siennica (Kiczki – Dzielnik – Drożdżówka – Kulki – Ptaki 

– Świderszczyzna – Starogród), 

8) ścieżka spacerowa na terenie rezerwatu „Rudka Sanatoryjna”. 

Na terenie powiatu mińskiego znajduje się 14 obiektów noclegowych (hotele i gospodarstwa 

agroturystyczne), dysponujących łącznie liczbą ok. 600 miejsc noclegowych oraz około 50 obiektów 

gastronomicznych.  

Samorząd powiatu mińskiego corocznie dofinansowuje zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. 

W latach 2012 – 2016 na ten cel przekazano ponad 17 tys. zł.  

 

 POMOC SPOŁECZNA 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej powiat miński realizuje zadania własne i zadania 

zlecone samorządowi. 

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie powiatu mińskiego funkcjonują 

następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej: 

I. Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, realizuje zadania 

Powiatu z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób 

niepełnosprawnych. 

II. Specjalistyczna poradnia rodzinna działająca w PCPR, świadcząca pomoc osobom                         

i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich 

problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

III. Domy pomocy społecznej: 

1. Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni – prowadzony przez Powiat, 

przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych (40 miejsc) i przewlekle 

psychicznie chorych (140 miejsc), (180 miejsc razem), 

2. Dom Pomocy Społecznej „Jedlina” w Mieni – prowadzony przez Powiat, przeznaczony 

dla kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie (108 miejsc), 

3. Dom Pomocy Społecznej w Kątach – prowadzony przez Powiat, przeznaczony                      

dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie                         

(50 miejsc). 

IV. Placówki opiekuńczo-wychowawcze: 

1. Dom Dziecka w Falbogach - całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

socjalizacyjnego, prowadzona przez Powiat Miński. Liczba miejsc – 30. 
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2. Dom Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy – całodobowa placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu socjalizacyjnego, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr 

Kapucynek NSJ na zlecenie Powiatu Mińskiego.  Liczba miejsc – 14. 

V. Ośrodek interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim, prowadzony rzez  CARITAS 

Diecezji Warszawsko – Praskiej, na podstawie umowy zawartej z  Powiatem Mińskim, 

zapewniający pomoc osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu. 

VI. Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych w Mińsku 

Mazowieckim – ośrodek wsparcia prowadzony przez CARITAS Diecezji 

Warszawsko – Praskiej, na podstawie umowy zawartej z Powiatem Mińskim. 

Liczba miejsc – 30. 

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla  osób 

dorosłych z upośledzeniem umysłowym prowadzony przez Powiat Miński. 

Liczba miejsc – 42. 

W związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

na terenie powiatu  funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej; 

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Sulejówku, prowadzony przez fundację „LEKO” w Okuniewie                      

dla 30 uczestników. 

2.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim, prowadzony przez  CARITAS Diecezji 

Warszawsko- Praskiej dla 30 uczestników. 

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności który wydaje mieszkańcom Powiatu Mińskiego:  

- orzeczenia o niepełnosprawności; osób które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu 

niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,  

-legitymacje dla osób niepełnosprawnych; 

- karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek. 

 

 OPIEKA ZDROWOTNA 

Działania w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu realizowane są poprzez Samodzielny 

Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

      Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim ma na celu zabezpieczenie 

zdrowotne lokalnej społeczności. Do najpilniejszych zadań podmiotu należy zapewnienie wysokiej 

jakości usług medycznych spełniających standardy postępowania, co w konsekwencji zapewni poczucie 

bezpieczeństwa zarówno świadczeniobiorcom (pacjentom), jak i świadczeniodawcom (pracownikom 

udzielającym świadczeń)  oraz samemu SPZOZ - owi realizującemu kontrakt z NFZ, w ramach którego 

działają następujące jednostki organizacyjne: 

SZPITAL POWIATOWY  

lokalizacja: ul. Szpitalna 37 05-300 Mińsk Mazowiecki 
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 ODDZIAŁY  

Szpitalny oddział ratunkowy  

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii  

Oddział chirurgiczny ogólny  

Oddział pediatryczny  

Oddział neonatologiczny 

Oddział położniczo-ginekologiczny  

Oddział chorób wewnętrznych  

 DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ  

Pracownia biochemii klinicznej 

Pracownia hematologii 

Pracownia mikrobiologii 

Pracownia analityki ogólnej 

Pracownia serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi 

Punkt pobrań materiału do badań 

 DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ  

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej 

Pracownia USG 

Pracownia mammografii 

Pracownia tomografii komputerowej 

 PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE  

Pracownia endoskopii 

Pracownia prób wysiłkowych 

Zespół pracowni nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej: 

Pracownia holtera 

Pracownia EKG 

Pracownia urodynamiczna 

 Poradnia konsultacyjna internistyczna - Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 

(LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA) 

 PORADNIE SPECJALISTYCZNE  

Poradnia chirurgii ogólnej 

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci 

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 

Poradnia neonatologiczna 

Poradnia laktacyjna 

Poradnia położniczo-ginekologiczna 

Poradnia urologiczna 

Szkoła rodzenia 
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 PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) 

lokalizacja: ul. Kościuszki 9 05-300 Mińsk Mazowiecki  

Poradnia lekarza POZ  

Gabinet diagnostyczno- zabiegowy 

Punkt Szczepień 

Gabinet pielęgniarki POZ 

Gabinet położnej POZ 

Gabinet medycyny szkolnej  

 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W POŚWIĘTNEM – FILIA NR 1 (GOZP) 

Poradnia lekarza POZ 

Gabinet pielęgniarki POZ 

Gabinet medycyny szkolnej 

Poradnia stomatologiczna 

Punkt szczepień 

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 

 PRACOWNIA FIZYKOTERAPII I REHABILITACJI 

 PORADNIA STOMATOLOGICZNA  

 PORADNIE SPECJALISTYCZNE 

Poradnia dermatologiczna 

Poradnia diabetologiczna 

Poradnia endokrynologiczna  

Poradnia położniczo-ginekologiczna 

Poradnia gruźlicy i chorób płuc 

Poradnia kardiologiczna 

Poradnia otorynolaryngologiczna 

Poradnia medycyny pracy 

Poradnia neurologiczna 

Poradnia okulistyczna  

Poradnia reumatologiczna 

Poradnia zdrowia psychicznego 

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 

 ZESPÓŁ TRANSPORTU SANITARNEGO  

 PRACOWNIA ELEKTROKARDIOGRAFII 

 PRACOWNIA ELEKTROENCEFALOGRAFII 

 PORADNIA DLA PRACOWNIKÓW SPZOZ 
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Od października 2017 roku zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy                           

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  wprowadzających sieć 

szpitali przy SPZOZ w Mińsku Mazowieckim będą funkcjonowały poradnie przyszpitalne: 

Porady specjalistyczne w poradniach przyszpitalnych odpowiadające profilom: 

1. porada specjalistyczna - chirurgia ogólna 

2. porada specjalistyczna - dermatologia i wenerologia 

3. porada specjalistyczna – diabetologia 

4. porada specjalistyczna – endokrynologia 

5. porada specjalistyczna - gruźlica i choroby płuc 

6. porada specjalistyczna – kardiologia 

7. porada specjalistyczna – neonatologia 

8. porada specjalistyczna – neurologia 

9. porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu 

10. porada specjalistyczna - położnictwo i ginekologia 

11. porada specjalistyczna – reumatologia 

12. porada specjalistyczna – urologia 

 

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w dni powszednie, w godzinach 

wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta świadczenia medyczne zapewnia 

nocna i świąteczna opieka zdrowotna. 

 

Podstawowe zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej : 

1) udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej 

w warunkach ambulatoryjnych, a w razie choroby ciężkiej w miejscu zamieszkania chorego, 

2) udzielanie świadczeń medycznych w miejscu wypadku lub w innym miejscu publicznym w razie 

nagłego zdarzenia medycznego, 

3) zapewnianie świadczeń medycznych w Szpitalu Powiatowym, jeżeli stan zdrowia  pacjenta 

wymaga leczenia w oddziale stacjonarnym, 

4) sprawowanie opieki w zakresie pielęgniarstwa  środowiskowo-rodzinnego  

w miejscu zamieszkania, 

5) dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności oraz określenie potrzeb w zakresie ich zaspakajania, 

6) obejmowanie opieką zapobiegawczą  populacji wieku rozwojowego, kobiet   

w okresie ciąży, porodu i połogu, jak również prowadzenie badań profilaktycznych   w miejscu 

pracy i nauczania, 

7) prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji: 

 chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi, 

 narażonych na szkodliwości lub uciążliwości środowiska nauki i pracy, 

 innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga  systematycznej opieki, 
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8) orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, współdziałanie                   

z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie innej działalności 

orzeczniczej, 

9) prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego, a w szczególności prowadzenie szczepień 

ochronnych, rutynowych i doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej, 

10)  współdziałanie z innymi służbami w organizowaniu form opieki medycznej   

w sytuacjach zagrożenia: klęski żywiołowej, katastrofy, epidemii,  

11)  wykonywanie badań diagnostycznych, 

12)  pielęgnacja i rehabilitacja chorych i osób niepełnosprawnych, 

13) prowadzenie działań o charakterze wczesnego rozpoznawania chorób. 

Tabela 24. Personel medyczny zatrudniony w SP ZOZ w latach 2012-2016 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

Lekarze ogółem 168 176 172 177 171 

Lekarze  76 74 68 67 67 

Lekarze stomatolodzy  10 11 11 8 7 

Lekarze zatrudnieni na umowy cywilno-prawne 82 91 93 95 97 

Inny z wyższym  25 28 26 30 34 

Pielęgniarki, ratownicy medyczni  237 232 228 226 216 

Położne  37 37 36 37 37 

Technicy medyczni  55 52 52 51 50 

Pozostały personel medyczny  63 61 60 57 57 

Źródło: SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim 

 

Tabela 25. Liczba pacjentów hospitalizowanych w latach 2012 - 2016 

Oddziały 
Chorzy wypisani ze szpitala 

2012 2013 2014 2015 2016 

Oddział chorób wewnętrznych 3 923 4 125 3 934 4 293 4 287 

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii  51 55 48 46 51 

Oddział pediatryczny 1 316 1 569 1 412 1 220 1 389 

Oddział neonatologiczny 1 263 1 192 1 082 1 019 948 

Oddział chirurgiczny ogólny 2 377 2 370 2 570 2 549 2 387 

Oddział ginekologiczno - położniczy 3 258 3 455 3 040 2 933 2 771 

SOR 11 391 13 143 13 989 15 212 16 838 

razem  23 579 25 909 26 075 27 272 28 671 

Źródło: SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim 
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Tabela 26. Liczba wykonanych porad w Poradniach specjalistycznych 

 
PORADNIE 

SPECJALISTYCZNE 

Liczba 

udzielonych 

porad 2012 

Liczba 

udzielonych 

porad 2013 

Liczba 

udzielonych 

porad 2014 

Liczba 

udzielonych 

porad 2015 

Liczba 

udzielonych 

porad 2016 

1 Poradnia diabetologiczna 1 833 1 744 2 181 2 120 2 024 

2 Poradnia kardiologiczna 5 391 6 249 6 882 6 866 6 670 

3 Poradnia reumatologiczna 4 127 4 360 4 531 4 925 5 164 

4 Poradnia dermatologiczna 10 669 10 713 11 258 9 568 9 633 

5 
Poradnia gruźlicy i chorób 

płuc 
2 781 3 341 3 195 3 215 3 101 

6 Poradnia neurologiczna 8 302 9 766 9 700 10 034 10 480 

7 
Poradnia położniczo-

ginekologiczna przychodnia 
6 903 7 483 5 831 5 761  5 697 

8 Poradnia neonatologiczna 1 855 2 461 2 824 2 640 1 897 

9 Poradnia medycyny pracy 3 448 3 318 3 343 2 982 2 672 

10 
Poradnia chirurgii 

urazowo-ortopedycznej 
6 124 5 773 5 729 5 493 5 945 

11 Poradnia chirurgii ogólnej 17 322 20 395 21 729 21 569 21 322 

12 Poradnia urologiczna 3 359 3 616 3 770 3 807 4 033 

13 Poradnia laryngologiczna 7 141 6 366 6 643 6 685 4 435 

14 Poradnia okulistyczna 5 257 6 593 6 715 6 197 5 830 

15 
Poradnia zdrowia 

psychicznego 
3 508 4 423 4 430 4 442 4 671 

16 
Poradnia terapii uzależ. od 

alkoholu 
1 544 1 305 1 096 1 344 1 680 

17 
Poradnia terapii uzależ. od 

subst. psych. 
249 127 177 163 251 

18 
Poradnia alergologiczna dla 

dzieci 
1 497 163 0 0 0 

19 
Poradnia 

endokrynologiczna 
2 541 3 000 3 311 3 644 3 243 

20 
Poradnia położniczo-

ginekologiczna szpital 
3 850 3 747 3 941 4 251 4 590 

 RAZEM 97 701 104 943 107 286 105 706 103 338 

Źródło: SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim 
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym                            

(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 t.j.) zadaniem własnym powiatu jest zapewnienie porządku publicznego                          

i bezpieczeństwa obywateli. Organ wykonawczy, jakim jest Zarząd Powiatu wykonuje to zadanie przy 

pomocy merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego, powiatowych służb, inspekcji i straży 

(Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Państwowa Straż Pożarna itp.).  

 Organem odpowiedzialnym za organizowanie i koordynowanie działaniami związanymi 

z zarządzaniem kryzysowym na terenie powiatu mińskiego jest Starosta. Wydaje decyzje w zakresie 

zarządzania  kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, powołanego 

Zarządzeniem Starosty Mińskiego Nr 6/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku. Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego dokonuje oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ 

na bezpieczeństwo publiczne powiatu oraz przygotowuje propozycje działań niezbędnych do podjęcia        

w przypadku zaistnienia zagrożenia. 

W przypadku uznania, że siły i środki będące w dyspozycji Starosty są niewystarczające 

w stosunku do zaistniałego zagrożenia, występuje on z wnioskiem do Wojewody o wsparcie działań 

ratowniczych siłami i środkami wyższego szczebla.       

Na mocy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 

209 t.j.), od 2008 roku funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) – organ 

planistyczno-koordynujący w systemie zarządzania kryzysowego. 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mińsku Mazowieckim (PCZK) obsługiwane jest 

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.  

Siedzibą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest Stanowisko Kierowania Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Stanowisko to pracuje ciągle, 

zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

(KP PSP), realizując zadania wynikające z Regulaminu Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w 

Mińsku Mazowieckim.    

Celem działania PCZK jest zbieranie, selekcjonowanie i ewidencjonowanie wpływających 

od służb dyżurnych służb, inspekcji i straży zespolonych i niezespolonych, a także Gminnych Centrów 

Zarządzania Kryzysowego z terenu gmin oraz od mieszkańców powiatu informacji o zaistniałych 

zdarzeniach, sytuacjach kryzysowych lub nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego 

a także powiadamianiu kompetentnych osób i uruchamianie sił i środków do prowadzenia akcji 

ratunkowych. Służba dyżurna udziela również informacji o miejscach uzyskania pomocy osobom jej 

potrzebującym, a także o sposobach zachowania się w sytuacjach kryzysowych.  

 

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy również:  

1)   pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego; 

2)   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 



Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 
 

42 
 

3)   nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego 

ostrzegania ludności; 

4)   współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

5)   współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne; 

6)   dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

7)   realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

 

W ramach wykonywania zadań Starosty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 

powiatu mińskiego, w Starostwie Powiatowym od 2002 roku funkcjonuje Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Spraw Obronnych (WZKiSO), który realizuje przedsięwzięcia z zakresu zarządzania 

kryzysowego, obronności oraz obrony cywilnej. W ramach swoich zadań, WZKiSO we współpracy 

z samorządami gminnymi oraz powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami organizuje cyklicznie 

ćwiczenia z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa, których celem jest m.in. sprawdzenie skuteczności 

działania wszystkich służb w sytuacjach takich jak pożary obiektów użyteczności publicznej, dużych 

terenów lasów, ewakuacja obiektów publicznych itp.  

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim zatrudnia 253 funkcjonariuszy                                 

oraz 35 pracowników cywilnych (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.). Na terenie powiatu zlokalizowane 

są następujące jednostki organizacyjne podległe Komendantowi Powiatowemu Policji: 

1. Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim – 149 zatrudnionych funkcjonariuszy                     

oraz 27 zatrudnionych pracowników cywilnych, 

2. Komisariat Policji w Halinowie – 25 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych, 

3. Komisariat Policji w Sulejówku – 25 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych, 

4. Komisariat Policji w Stanisławowie – 26 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych, 

5. Komisariat Policji w Mrozach – 23 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych, 

6. Posterunek Policji w Kałuszynie – 5 funkcjonariuszy. 

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim posiada (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.): 

57 pojazdów służbowych (w tym 25 radiowozów nieoznakowanych) i 3 motocykle.  

Dzięki  pomocy finansowej ze strony władz sejmiku województwa mazowieckiego, władz 

powiatowych i lokalnych samorządów terytorialnych, środki transportowe i wyposażenie Komendy 

Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim jest cyklicznie modernizowane i unowocześniane.                        

Dzięki podjętym przedsięwzięciom i działaniom Policji, ograniczono znacznie przestępczość na terenie 

powiatu mińskiego. Zmniejszyła się liczba przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie tj. kradzieży, 

włamań, rozbojów i kradzieży samochodów. Wzrosła również skuteczność ścigania sprawców 

wykroczeń, szczególnie porządkowych i tych o charakterze chuligańskim, co miało znaczący wpływ                   

na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

 Skuteczniejszą pracę policjantów Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, obrazuje 

statystyka wykrywalność w kategorii przestępczości ogólnej 69,7% i przestępczości kryminalnej 61,1 % 

w 2016 roku. W dalszym ciągu podejmowane są inicjatywy w kierunku rozwoju lokalnej Policji                        

oraz poprawy bezpieczeństwa, a także ładu i porządku publicznego. 
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Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 

jest obszar powiatu mińskiego, siedzibą Komendy jest miasto Mińsk Mazowiecki, natomiast jednostką 

nadrzędną jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.  

 Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym limit etatów dla Komendy Powiatowej PSP w Mińsku 

Mazowieckim na dzień 31.12.2016 r. wynosił 71, w tym jeden etat służby cywilnej i jeden etat 

pomocniczy. Trzynastu funkcjonariuszy pełni służbę w systemie codziennym, a 56 funkcjonariuszy 

w systemie zmianowym (JRG: trzy zmiany po 17 strażaków oraz Stanowisko Kierowania Komendanta 

Powiatowego - 5 strażaków). Zmianowy rozkład czasu służby strażaka polega na wykonywaniu zadań 

służbowych i pełnieniu dyżurów trwających nie dłużej niż 24 godziny, po których następuje co najmniej 

24 godziny wolne od służby. 

 Teren powiatu pod względem operacyjnym zabezpieczają następujące jednostki ochrony 

przeciwpożarowej (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.):  

1.   włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG): 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim i działająca jako komórka 

organizacyjna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza (JRG), 

 19 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; w tym 1 jednostka typu S1, (jeden samochód 

pożarniczy na wyposażeniu), 9 jednostek typu S2; 8 jednostek typu S3 i 1 jednostka typu S5.  

2.   spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 

 71 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych; w tym 55 jednostek OSP typu S1, 9 jednostek S2                         

i 7 jednostek OSP typu M, 

 Jednostka Organizacyjna Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – Lotniskowa Wojskowa Straż 

Pożarna 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych są utrzymywane z funduszy samorządów miejskich/gminnych, 

dotacji pozyskanych z innych źródeł (np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń, dotacja MSWiA itp.) oraz z własnoręcznie 

wypracowanych środków finansowych. Jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego są dodatkowo wspierane finansowo przez budżet Państwa w ramach dotacji KSRG. 

 Wyposażenie JRG PSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jest dobre, dzięki znaczącym nakładom 

finansowym pochodzącym między innymi z budżetu powiatu. Istnieją jednak potrzeby dalszego 

doposażenia jednostek OSP oraz JRG PSP w zakresie sprzętowym oraz wyposażenia. 
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ANALIZA SWOT 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Sfera społeczna 
 
 dobrze rozwinięty i sprawnie działający 

system placówek opiekuńczo 
wychowawczych 

 prężnie działające Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  

 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w tym 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 
uczniów i rodziców 

 duża ilość placówek oświatowych z szeroką 
ofertą edukacyjną 

 różnorodna oferta kształcenia zawodowego 
 wysokie kwalifikacje kadry nauczycielskiej 
 znaczna ilość zabytków i obiektów kultury 
 bogate tradycje kulturowe 
 działalność instytucji kultury na terenie gmin 

powiatu 
 

 
 
 
 
 
 
 

 duża liczby dzieci pozbawionych możliwości 
wychowywania w rodzinie biologicznej 

 niewystarczająca ilość ośrodków wsparcia 
dziennego 

 brak zintegrowanego systemu wsparcia na 
poziomie lokalnym dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 

 niewystarczające nakłady finansowe na 
ochronę zabytków 

 brak  lub słabe oznaczenie miejsc 
atrakcyjnych turystycznie 

 niska współpraca miast i gmin z terenu 
powiatu w zakresie tworzenia produktów 
turystycznych o zasięgu ponadlokalnym 

 niewystarczająca  współpraca instytucji i 
organizacji pozarządowych w zakresie 
promocji istniejących atrakcji turystycznych   

 niewystarczająca współpraca właścicieli 
gospodarstw agroturystycznych w tworzeniu 
wspólnej oferty turystycznej 

 niska świadomość społeczna na temat 
ochrony przyrody 

Sfera gospodarcza 

 duża liczba małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 dobra infrastruktura otoczenia biznesu 
(bliskość zaplecza bankowo – finansowego) 

 duża ilość atrakcyjnych terenów pod 
inwestycje 

 zaradność i aktywność mieszkańców 
 istnienie Lokalnej Grupy Działania Ziemi 

Mińskiej 

 mała liczba nowych miejsc pracy 
 mała atrakcyjność ofert pracy 
 niski poziom mobilności zawodowej                           

( przekwalifikowania się) 
 brak powiatowej instytucji okołobiznesowej 

mającej za zadanie merytoryczne wsparcie 
działających przedsiębiorców i osób 
planującym założyć własną firmę 

 brak aktualnej bazy terenów inwestycyjnych 
 niski poziom innowacyjności 
 niewystarczająca jakość planowania 

przestrzennego 
 mała liczba miejsc pracy w sektorze 

produkcyjnym 
 
 

 
 
 



Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 
 

45 
 

Infrastruktura 

 rozbudowa i modernizacja Szpitala 
Powiatowego i Przychodni w  Mińsku 
Mazowieckim 

 dobry stan infrastruktury społecznej, część 
budynków została poddana 
termomodernizacji i podłączona do sieci 
ciepłowniczej PEC   

 zadowalające zaplecze infrastruktury 
sportowej 

 dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych 
 dobra infrastruktura telekomunikacyjna 
 dobrze rozwinięta sieć transportu 

osobowego  (komunikacja autobusowa i 
kolejowa) 

 duże zainteresowanie wśród mieszkańców 
możliwością wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 
 

 

 brak dostosowania obiektów szpitalnych i 
przychodni do obowiązujących wymogów  

 niewystarczające wyposażenie Szpitala w 
wysokiej jakości sprzęt niezbędny do 
realizacji usług medycznych  

 niewystarczająca liczba wykwalifikowanej 
kadry w SP ZOZ 

 niewystarczające  wyposażenie szkolnych 
warsztatów praktycznej nauki zawodu 

 niewystarczające dostosowanie powiatowych 
budynków użyteczności publicznej do 
potrzeb osób niepełnosprawnych  

 niezadowalający stan techniczny dróg 
 niewielka liczba ścieżek rowerowych 
 niski stopień wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 
 niedostateczny stopień gazyfikacji powiatu 

 
 

Bezpieczeństwo publiczne 

 sprawne funkcjonowanie Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego; 

 wysoki poziom wyszkolenia funkcjonariuszy 
policji oraz jednostek ochrony 
przeciwpożarowej;  

 dobra współpraca instytucji samorządowych 
z powiatowymi podmiotami ratowniczymi w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i 
porządku publicznego; 

 dobre wyposażenie jednostek Policji w 
środki transportu oraz jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w sprzęt ratowniczo-
gaśniczy; 

 funkcjonowanie na terenie powiatu 
mińskiego 6 jednostek organizacyjnych 
podległych Komendantowi Powiatowemu 
Policji; 

 optymalnie rozwinięta sieć jednostek 
ochrony przeciwpożarowej (w tym jednostek 
włączonych do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego) na terenie powiatu 
mińskiego; 

 ukształtowanie terenu niesprzyjające 
powstawaniu zagrożeń powodziowych. 

 

 niewystarczające egzekwowanie obowiązku 
noszenia odblasków przez pieszych i 
rowerzystów; 

 zjawiska patologii społecznej (narkotyki, 
alkohol, przemoc w rodzinie); 

 bezprawne, szkodliwe i niebezpieczne 
wypalanie traw przez mieszkańców; 

 brak świadomości mieszkańców odnośnie 
prawidłowej eksploatacji pieców  węglowych 
i optymalnej wentylacji w budynkach 
mieszkalnych; 

 tendencja wzrostowa odnotowanych przez 
KP PSP ,,miejscowych zagrożeń”; 

 utrzymujący się wzrost ilości ujawnionych 
wykroczeń popełnionych przez pieszych 
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SZANSE 

 
ZAGROŻENIA 

Sfera społeczna 
 promowanie i wspieranie rodzicielstwa 

zastępczego 
 utworzenie mieszkań chronionych 
 utworzenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 realizacja programów i projektów na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
 współpraca szkół z uczelniami, 

pracodawcami, instytucjami rynku pracy 
 udział szkół w programach wymiany 

międzynarodowej 
 współpraca z organizacjami sportowymi i 

instytucjami w zakresie organizacji imprez i 
zawodów sportowych 

 promocja lokalnych twórców 
 współpraca z partnerami społecznymi w 

tworzeniu tematycznych produktów 
turystycznych 

 organizacja i współorganizacja imprez o 
zasięgu ponadlokalnym 

 zwiększenie nakładów finansowych na 
ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego 

 dobre praktyki komunikacyjne, partycypacja i 
dialog pomiędzy grupami interesów 

 niewystarczające środki  na pomoc społeczną 
i pomoc rodzinom 

 zjawisko wyuczonej bezradności 
 niż demograficzny 
 zwolnienia kadry nauczycielskiej związane ze 

spadkiem liczby uczniów 
 niewystarczające środki na kulturę, turystykę 

i ochronę zabytków 
 wykluczenie społeczne osób bezrobotnych 

Sfera gospodarcza 

 bliskość metropolii warszawskiej i jej 
największego w kraju potencjału 
gospodarczego 

 uczestnictwo części gmin w mechanizmie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) oraz w Obszarze Metropolitalnym 
Warszawy (OMW) 

 pozyskiwanie środków unijnych i krajowych 
dla rozwoju MŚP oraz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych  

 duża liczba projektów aktywizujących osoby 
bezrobotne do poszukiwania i podejmowania 
pracy 

 dofinansowanie dla osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą 

 finansowanie kształcenia ustawicznego kadr 
zarządzających i pracowników lokalnych firm 

 przygotowanie terenów pod nowe inwestycje 
 utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości 
 wyrównywanie warunków wykonywania 

działalności gospodarczej ze względu na 
obciążenia publicznoprawne 

 spadek liczby ludzi młodych 
 emigracja zarobkowa ludności 
 rozwój „szarej strefy” 
 skomplikowane procedury założenia 

działalności gospodarczej 
 obciążenia ubezpieczeniami społecznymi i 

zdrowotnymi które powodują niechęć do 
zwiększenia zatrudnienia 

 wypieranie małych przedsiębiorstw przez 
sieciowe 

 niestabilność przepisów podatkowych 
 brak zainteresowania finansowaniem 

określonych podmiotów (zjawisko luki 
finansowania) 
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Infrastruktura 

 nowe możliwości wykorzystania środków 
unijnych i krajowych na budowę i 
modernizację infrastruktury społecznej i 
technicznej 

 współpraca samorządu powiatowego i 
samorządów gminnych przy modernizacji 
dróg 

 wzrost nakładów na poprawę efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności 
publicznej oraz na inwestycje w odnawialne 
źródła energii 

 zwiększenie środków finansowych na 
wyposażenie szkolnych warsztatów 
praktycznej nauki zawodu 

 współpraca powiatu w ramach regionalnego 
partnerstwa  samorządów Mazowsza dla 
aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w 
zakresie e-administracji i geoinformacji  

 rozbudowa infrastruktury gazowej na terenie 
powiatu 

 
 skomplikowane procedury pozyskiwania i 

rozliczania środków z UE 
 niewystarczająca współpraca między 

samorządem powiatowym i samorządami 
gminnymi  

 niedostateczne środki na projekty związane z 
modernizacją i budową dróg 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

 rozwój programów poprawiających 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

 doskonalenie współpracy jednostek 
samorządu terytorialnego ze służbami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i 
porządek publiczny; 

 doposażenie policji oraz jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w sprzęt i wyposażenie; 

 doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy KP 
Policji,  KP PSP oraz organizacja szkoleń dla 
strażaków z jednostek OSP; 

 organizacja ćwiczeń dla instytucji 
publicznych, służb, inspekcji i straży z 
zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

 nowe formy przestępczości gospodarczej i 
internetowej; 

 deficyt społeczeństwa obywatelskiego 
pomimo przeprowadzanych działań 
profilaktycznych; 

 brak wystarczających środków finansowych 
na doposażenie służb w niezbędny sprzęt i 
wyposażenie; 

 możliwość spadku mobilności ochotniczych 
straży pożarnych (w tym włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) 
z powodu ciągłej rotacyjności obsady 
bojowej OSP 
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MISJA ROZWOJU POWIATU MIŃSKIEGO 
 

 

 

 

 

Powiat Miński to obszar: 
 
 

 spójny wewnętrznie 
 

 rozwinięty gospodarczo 
 

 dobrze wykorzystujący swoje atrakcyjne położenie 
 

 przyjazny i atrakcyjny dla osadnictwa i przedsiębiorczości 
 

 zabiegający o wysoki poziom kultury, oświaty i usług 
zdrowotnych 

 
 wyróżniający się wysokim poziomem aktywności 

obywatelskiej 
 

 gwarantujący godziwe warunki życia mieszkańców 
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CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 
 

Cel Strategiczny: 
Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej 

Cele operacyjne:  
1.  Poprawa jakości i dostępności usług w sferze ochrony zdrowia 
2. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej 
3. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej 
4. Modernizacja i rozwój infrastruktury transportowej 

 
Cel Strategiczny: 
Zwiększenie poziomu integracji społecznej 

Cele operacyjne:  
1. Wsparcie rodziny oraz rozwój systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 
2. Wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego 
3. Wsparcie osób niepełnosprawnych, starszych oraz niezaradnych życiowo 

 
Cel Strategiczny 
Rozwój zasobów ludzkich 

Cele operacyjne:  
1. Wspieranie rozwoju kompetencji uczniów i słuchaczy niezbędnych na rynku pracy 
2. Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej na terenie powiatu mińskiego 
3. Wspieranie i integracja działań na rzecz upowszechnienia aktywnego stylu życia wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 
4. Promocja atrakcyjności turystycznej powiatu mińskiego 

 
Cel Strategiczny: 
Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

Cele operacyjne:  
1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 
2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 
3. Rozwój otoczenia biznesu 
4. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych dla potrzeb rynku pracy 
5. Wspieranie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb 

lokalnego rynku pracy przez bezrobotnych, pracowników i pracodawców 
Cel Strategiczny: 
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego 

Cele operacyjne:  
1. Ograniczenie przestępczości na terenie powiatu mińskiego 
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu mińskiego 
3. Przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze kryzysowym na terenie powiatu mińskiego 
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym występującym na terenie powiatu mińskiego oraz 

prowadzenie działalności profilaktycznej 
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CELE, ZADANIA ORAZ WSKAŹNIKI STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU 

 

Cel Strategiczny: Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej 
Cel operacyjny Zadania Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

1. Poprawa jakości i 
dostępności usług w sferze 

ochrony zdrowia 

1) Rozbudowa i modernizacja obiektów szpitala 
powiatowego i budynku przychodni w celu 
poprawy warunków leczenia i dostosowania 
placówki do wymaganych standardów  

wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na rozbudowę i modernizację szpitala 
powiatowego i budynku przychodni 
 

2) Wyposażenie szpitala powiatowego i przychodni 
lekarskiej w specjalistyczny sprzęt medyczny  

liczba nowej aparatury medycznej w którą zostanie 
zaopatrzony szpital powiatowy i budynek 
przychodni 

3) Budowa parkingu oraz rewitalizacja terenu 
wokół budynku szpitala powiatowego  

liczba powstałych miejsc parkingowych wokół 
budynku szpitala powiatowego 

4) Ucyfrowienie RTG, integracja sprzętu 
medycznego z systemem HIS wraz z zakupem 
systemu PACS  

liczba wykonanych badań przy użyciu nowego 
systemu 

2.  Budowa i rozwój 
infrastruktury społecznej 

1) Budowa nowego Domu Dziecka w Mińsku 
Mazowieckim  

liczba dzieci przebywających w 
nowowybudowanym Domu Dziecka 

2) Remonty placówek oświatowych i socjalnych, w 
szczególności: dostosowanie placówek do 
wymaganych standardów, modernizacja i 
wyposażenie sal lekcyjnych  

wysokość środków przeznaczonych na 
przebudowę, rozbudowę i wyposażenie 
poszczególnych elementów infrastruktury 
oświatowej i socjalnej 
 

3) Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej  
 

liczba wybudowanych/zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury sportowej 

4) Dostosowanie powiatowych budynków 
użyteczności publicznej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych  

liczba ułatwień dla osób niepełnosprawnych 
zamontowanych w budynkach użyteczności 
publicznej 
 

5) Rozwój infrastruktury pomocy społecznej 
zgodnie z Powiatową Strategią Rozwiązywania 
Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2022 

Liczba nowoutworzonych placówek pomocy 
społecznej 



Program Rozwoju Powiatu Mińskiego na lata 2017 - 2020 
 

51 
 

 

 

3. Modernizacja i rozwój 
infrastruktury technicznej 

1) Rozwój e-administracji, współpraca w ramach 
regionalnego partnerstwa samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie   e-administracji i 
geoinformacji (ASI)  

wysokość środków przeznaczonych na realizację 
projektu 
 

2) Modernizacja infrastruktury informatycznej 
jednostek powiatowych, w szczególności 
wykonanie sieci internetowej w technologii 
światłowodowej  
  

liczba jednostek powiatowych podłączonych do 
sieci światłowodowej 
 

3) Poprawa efektywności energetycznej w 
budynkach użyteczności publicznej 

wysokość środków przeznaczonych na realizację 
zadania 

4. Modernizacja i rozwój 
infrastruktury transportowej 

1) Organizacja publicznego transportu zbiorowego 
na terenie powiatu Mińskiego  

liczba uruchomionych linii transportu zbiorowego 

2) Przebudowa i modernizacja głównych ciągów 
dróg powiatowych łączących siedzibę powiatu z 
siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą oraz 
dróg powiatowych łączących się z drogami 
wyższej kategorii  

liczba kilometrów 
nowych/przebudowanych/odnowionych  dróg 
 

3) Rozbudowa sieci chodników i ciągów pieszo-
rowerowych  
 

liczba kilometrów 
nowych/przebudowanych/odnowionych chodników 
i ciągów pieszo – rowerowych 

4) Odnowy nawierzchni bitumicznych 
 

liczba kilometrów odnowionych nawierzchni 
bitumicznych 

5) Przebudowa obiektów mostowych i przepustów  
 

liczba przebudowanych obiektów mostowych i 
przepustów 

6) Przebudowa skrzyżowań  liczba przebudowanych skrzyżowań 
7) Współpraca z urzędami gmin i miast przy 

realizacji inwestycji drogowych 
 

liczba podpisanych porozumień z urzędami miast i 
gmin przy realizacji inwestycji drogowych 
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Cel Strategiczny: Zwiększenie poziomu integracji społecznej 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

1. Wsparcie rodziny oraz rozwój 
systemu opieki nad rodziną i 

dzieckiem 
 

1) Wspieranie funkcjonujących rodzin 
zastępczych  
 

liczba dobrze funkcjonujących rodzin zastępczych 
 

2) Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji 
rodzin zastępczych niezawodowych i 
zawodowych  
 

liczba zrealizowanych szkoleń dla rodziców 
zastępczych,  liczba rodzin zastępczych, w tym 
specjalistycznych i pełniących funkcję pogotowia 
rodzinnego oraz Rodzinnych Domów Dziecka 
 

3) 
 

Tworzenie mieszkań chronionych  
 

liczba utworzonych mieszkań, liczba  osób 
korzystających z mieszkań chronionych 
 

2.  Wspieranie instytucji 
społeczeństwa 
obywatelskiego 

1) Promocja i rozwój usług specjalistycznych 
świadczonych przy Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim  
 

liczba pozyskanych wolontariuszy, ilość udzielonych 
porad, ilość przeprowadzonych terapii 
 

2) Promocja rodzicielstwa zastępczego  
 

liczba kampanii promocyjnych rodzicielstwa 
zastępczego 
 

3) 
 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi  realizacja wyznaczonych celów przy współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 
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3. Wsparcie osób 
niepełnosprawnych, 

starszych oraz niezaradnych 
życiowo 

 

1) Realizacja programów i projektów na rzecz osób 
niepełnosprawnych np. realizacja konkursów 
ministerialnych, realizacja konkursów PFRON  
 

liczba osób objętych wsparciem  
 

2) Wspieranie rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnej  
 

liczba osób objętych wsparciem – rehabilitacja 
społeczna osób niepełnosprawnych 
 

3) 
 

Powołanie Zespołu Wdrażającego program „Za 
życiem”  

powołanie zespołu specjalistycznego ds. osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, podjęte działania 
w zakresie zespołu 
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Cel Strategiczny:  Rozwój zasobów ludzkich 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

1. Wspieranie rozwoju 
kompetencji uczniów i 

słuchaczy niezbędnych na 
rynku pracy 

 

1) Upowszechnienie informacji na temat oferty 
edukacyjnej, w tym szkolnictwa zawodowego  
 

liczba informacji  
 

2) Tworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości wśród uczniów i słuchaczy  
 

liczba projektów 
 

3) Wsparcie szkół we współpracy z uczelniami, 
pracodawcami, instytucjami rynku pracy  
 

liczba podpisanych porozumień/listów intencyjnych  
 

4) Wspieranie udziału szkół w programach  
wymiany międzynarodowej  
 

liczba szkół/osób biorących udział w programach 
wymiany międzynarodowej 
 

2.  Zwiększenie dostępności do 
oferty kulturalnej na terenie 

powiatu mińskiego 
 

1) Upowszechnienie oferty  kulturalnej  
 

liczba ofert kulturalnych w powiatowym kalendarzu 
imprez 
 

2) Organizacja i współorganizacja imprez o zasięgu 
ponadlokalnym  
 

liczba zorganizowanych i współorganizowanych  
imprez o zasięgu ponadlokalnym 
 

3) Promocja lokalnych twórców  
 

liczba kampanii promocyjnych dotyczących 
lokalnej twórczości 
 

4) Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego  
 

wysokość środków wydatkowanych na ochronę i 
promocję dziedzictwa kulturowego 
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3. Wspieranie i integracja 
działań na rzecz 

upowszechnienia aktywnego 
stylu życia wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

1) Tworzenie warunków do organizacji 
powiatowego systemu współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży  
 

miejsce w rankingu województwa 
 

2) Wspieranie działań zmierzających do 
poszerzenia oferty sportowych zajęć 
pozalekcyjnych i rekreacyjnych wśród młodzieży  
 

liczba godzin zajęć 
 

3) Współpraca z organizacjami sportowymi i 
instytucjami w zakresie organizacji imprez i 
zawodów sportowych w różnych dyscyplinach  
 

liczba zorganizowanych i współorganizowanych  
wydarzeń sportowych 
 

4) Promocja aktywności fizycznej w społeczeństwie  
 

liczba promowanych imprez 

4. Promocja atrakcyjności 
turystycznej powiatu 

mińskiego 

1) Współpraca z partnerami społecznymi w 
tworzeniu tematycznych produktów 
turystycznych  
 

liczba produktów 
 

2) Integrowanie  działań podmiotów, 
zainteresowanych rozwojem branży turystycznej 
na terenie powiatu  
 

liczba zaangażowanych podmiotów 
 

3) Popularyzowanie pakietów turystycznych, 
skierowanych do określonych grup docelowych  
 

liczba informacji 
 

4) 
 

Aktywizacja turystyczna młodzieży na terenie 
powiatu mińskiego 
 

liczba kampanii 
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Cel Strategiczny:  Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

1. Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej 

1) Uaktualnienie i udostępnienie bazy terenów 
inwestycyjnych 
 

 liczba zgłoszonych  nowych terenów 
inwestycyjnych,  

 liczba dokonanych odsłon bazy terenów 
inwestycyjnych 

2) Rozwój inwestycji wspomagających 
przedsiębiorców ( uzbrojenie terenów, 
doprowadzenie infrastruktury) 

powierzchnia nowouzbrojonych terenów 
należących do gmin 
 

3) 
 

Inicjowanie tworzenia "Stref Aktywności 
Gospodarczej" 

Powierzchnia wyznaczonych stref aktywności 
gospodarczej 

2.  Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 

1) Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy 
 

 liczba podmiotów, które utworzyły nowe 
miejsca pracy                                                                         

 liczba utworzonych miejsc pracy 
2) Wspieranie  samozatrudnienia i postaw 

przedsiębiorczych    
 

 liczba osób podejmujących własną działalność 
gospodarczą 

 liczba udzielonych dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

3) Informacja i promocja przedsiębiorczości 
 

 liczba zorganizowanych spotkań, warsztatów z 
pracodawcami i bezrobotnymi.  

 liczba bezrobotnych korzystających z 
doradztwa zawodowego przed rozpoczęciem 
działalności gospodarczej 

 
4) Promocja lokalnych marek 

 
 liczba wypromowanych marek. Utworzenie 

lokalnej sieci sprzedaży. 
  liczba zorganizowanych wystaw, targów 

sprzedaży 
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5) Poprawa przepływu informacji między 
przedsiębiorcami, szkołami, samorządem i 
instytucjami otoczenia biznesu 
 

liczba zorganizowanych spotkań oraz nawiązanych 
kontaktów między przedsiębiorcami, szkołami, 
samorządem i instytucjami otoczenia biznesu 
 

3. 
 
 

Rozwój otoczenia biznesu 1) Powołanie Lokalnej Rady Gospodarczej 
 

liczba odbytych posiedzeń 
 

2) Utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości 
 

 liczba porad udzielonych przez Powiatowe 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

 liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
 

3) Wspieranie utworzenia Lokalnego Funduszu 
Pożyczkowego  

 liczba przeprowadzonych konsultacji przez 
władze gmin                                                                                                               

 liczba opracowanych koncepcji, jeśli będzie to 
zasadne 
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4. 
 
 

Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych dla potrzeb 

rynku pracy 

1) Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w Powiecie Mińskim 

 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych do 30 
roku życia 

 Liczba uczestników projektu, którzy podnieśli 
lub nabyli kwalifikacje zawodowe poprzez 
udział w szkoleniach 

 Liczba uczestników projektu, którzy podjęli 
zatrudnienie po zakończeniu udziału w 
projekcie 

 Liczba utworzonych miejsc pracy 
 

2) Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej ze 
szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych z 
grup defaworyzowanych 

 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 
wieku 30 lat i powyżej 

 Liczba uczestników projektu, którzy podnieśli 
lub nabyli kwalifikacje zawodowe poprzez 
udział w szkoleniach 

 Liczba uczestników projektu, którzy podjęli 
zatrudnienie po zakończeniu udziału w 
projekcie 

 Liczba utworzonych miejsc pracy 
 

3) Zlecanie działań aktywizacyjnych  Liczba bezrobotnych objętych diagnozą 
sytuacji zawodowej. 

 Liczba bezrobotnych, którzy w wyniku działań 
realizatora podjęli i utrzymali odpowiednią 
pracę przez okres co najmniej 14 dni. 

 Liczba bezrobotnych, którzy po upływie 90 dni 
od dnia podjęcia odpowiedniej pracy, podjętej 
w wyniku działań realizatora, nadal pozostają 
w zatrudnieniu (odpowiedniej pracy). 

 Liczba bezrobotnych, którzy po upływie 180 
dni od dnia podjęcia odpowiedniej pracy, 
podjętej w wyniku działań realizatora, nadal 
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pozostają w zatrudnieniu (odpowiedniej 
pracy). 

 Osiągnięty przez realizatora wskaźnik 
skuteczności zatrudnieniowej. 

 Osiągnięty przez realizatora wskaźnik 
utrzymania w zatrudnieniu. 

 
4) Rozwój doradztwa  zawodowego dla potrzeb 

lokalnego rynku pracy 
 

 liczba osób objętych doradztwem 
zawodowym,   

 liczba udzielonych porad grupowych  i 
indywidualnych 

 
5) Wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób z niepełnosprawnościami 
 liczba osób niepełnosprawnych objętych 

poszczególnymi formami wsparcia                                                                                              
 liczba  osób niepełnosprawnych, które podjęły 

pracę po ukończeniu udziału w danej formie 
aktywizacji 
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5. Wspieranie podnoszenia 
kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych dostosowanych 
do potrzeb lokalnego rynku 
pracy przez bezrobotnych, 

pracowników i pracodawców 
 

1) Organizacja i finansowanie szkoleń zawodowych 
oraz studiów podyplomowych dla osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy lub 
pracowników w wieku 45 lat i więcej 
 

 liczba osób bezrobotnych którzy podnieśli 
kwalifikacje lub nabyli nowe kwalifikacje, 
ukończyli studia podyplomowe                                    

 liczba  osób bezrobotnych skierowanych na 
szkolenia                                                                                 

 liczba osób bezrobotnych, którzy podjęli 
zatrudnienie po zakończeniu szkolenia 

2) Finansowanie kształcenia ustawicznego kadr 
zarządzających i  pracowników lokalnych firm 
 

Liczba pracodawców i pracowników podnoszących 
kwalifikacje. 
 

3) Organizacja staży zawodowych 
 

 liczba przedsiębiorstw, pracodawców u 
których zorganizowano staże.                                                                         

 liczba  osób bezrobotnych skierowanych na 
staż.                   

 liczba osób bezrobotnych, którzy podjęli 
zatrudnienie po zakończeniu stażu. 

 
4) Rozwój doradztwa zawodowego we współpracy 

ze szkołami 
 

 liczba odbytych spotkań  w szkołach                                 
 liczba uczniów uczestniczących w spotkaniach 
 

5) Monitoring rynku pracy i jego zmieniających się 
potrzeb 
 

 opracowane półrocznie oraz  rocznie  
Monitoringi zawodów deficytowych i 
nadwyżkowych.                          

 wyniki badań prowadzonych na podstawie 
zawartej  umowy z MORP  WUP WARSZAWA 
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Cel Strategiczny:   Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego  

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki oceny stopnia realizacji 

1. Ograniczenie przestępczości 
na terenie powiatu mińskiego  

1) Ograniczenie przestępczości narkotykowej 

dane statystyczne Komendy Powiatowej Policji w 
Mińsku Mazowieckim 

2) Ograniczenie przestępczości samochodowej 
3) Ograniczenie przestępczości gospodarczej, ze 

szczególnym uwzględnieniem przestępczości 
akcyzowej 

4) Ograniczenie przestępczości w 7-iu kategoriach 
przestępstw, w tym włamań i kradzieży 

2.  Zapewnienie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na 

terenie powiatu mińskiego 
 

1) Profilaktyka bezpieczeństwa ruchu drogowego - 
organizacja sympozjum, turniejów 
 

 liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego     

 liczba osób uczestniczących w 
przedsięwzięciach profilaktycznych z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

2) Działalność edukacyjno-profilaktyczna Komendy 
Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w 
zakresie promowania bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 

liczba przeprowadzonych przedsięwzięć 
edukacyjnoprofilaktycznych w zakresie 
promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
 

3) Ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z 
udziałem pieszych, egzekwowanie obowiązku 
noszenia odblasków 
 

 liczba zdarzeń drogowych z udziałem pieszych                                                                    
 liczba przeprowadzonych kontroli związanych 

z profilaktyką bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

4) Ujawnianie osób kierujących pod wpływem 
alkoholu poprzez kontrole trzeźwości 

 liczba przeprowadzonych kontroli trzeźwości                                                              
 liczba ujawnionych osób kierujących pod 

wpływem alkoholu 

5) Ujawnianie kierujących przekraczających 
dozwoloną prędkość poprzez kontrole prędkości 

 liczba ujawnionych kierujących 
przekraczających dozwoloną prędkość                   

  liczba przeprowadzonych kontroli prędkości 
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3. Przeciwdziałanie 
zagrożeniom o charakterze 

kryzysowym na terenie 
powiatu mińskiego  

1) Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w 
sprzęt ratowniczo - gaśniczy 

 liczba zakupionego sprzętu ratowniczo - 
gaśniczego           

 wysokość dofinansowanych środków 
 

2) Organizacja przez Starostę Mińskiego ćwiczeń z 
zakresu zarządzania kryzysowego 
 

 liczba zrealizowanych ćwiczeń z zakresu 
zarządzania kryzysowego            

 liczba podmiotów oraz osób uczestniczących w 
ćwiczeniu 

3) Organizacja przez Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim ćwiczeń jednostek ochrony 
przeciwpożarowej 
 

 liczba zorganizowanych ćwiczeń jednostek 
ochrony przeciwpożarowej                               

 liczba podmiotów oraz osób uczestniczących w 
ćwiczeniu 

 

4) Organizacja przez Komendanta Powiatowego 
Policji w Mińsku Mazowieckim ćwiczeń z 
zakresu zarządzania kryzysowego 
 

 liczba zorganizowanych ćwiczeń z zakresu 
zarządzania kryzysowego                                       

 liczba podmiotów oraz osób uczestniczących w 
ćwiczeniu 
 

5) Bieżące doposażanie powiatowego magazynu 
w sprzęt pomocniczy przewidziany do użycia w 
przypadku wystąpienia zagrożenia o 
charakterze kryzysowym 
 

 liczba zakupionego sprzętu przeznaczonego na 
potrzeby zarządzania kryzysowego 

 wysokość wydatkowanych środków 

6) Bieżąca poprawa warunków sprzętowo-
lokalowych Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych, w tym Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 

 liczba zakupionego sprzętu                   
 wysokość wydatkowanych środków 
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  7) Doposażenie jednostek OSP w ramach dotacji z 
KRSG i MSWiA w sprzęt ratowniczy z zakresu 
ratownictwa technicznego 

liczba zakupionego przez jednostki OSP sprzętu 
ratowniczego z zakresu ratownictwa technicznego 

8) Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy KP 
PSP oraz szkolenie dla strażaków z jednostek 
OSP 
 

 liczba wszystkich funkcjonariuszy w JRG do 
ilości wyszkolonych,                            

  liczba jednostek OSP z przeszkoleniem 
podstawowym co najmniej 12 druhów w 
stosunku do ilości jednostek OSP nie 
spełniających tych norm 

9) Inspirowanie samorządów w zakresie wymiany 
pojazdów w jednostkach OSP włączonych do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
 

Ilość wszystkich samochodów będących na 
wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych 
wchodzących w skład Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego w stosunku do ilości 
samochodów nowych np. mających nie więcej niż 
10 lat 

10) Realizowanie szkoleń przez Komendę 
Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim w 
szkołach dotyczących zagrożeń 
terrorystycznych 
 

 liczba zrealizowanych szkoleń w szkołach 
dotyczących zagrożeń terrorystycznych  

 liczba osób uczestniczących w ww. 
szkoleniach 

4. Przeciwdziałanie patologiom 
społecznym występującym 

na terenie powiatu 
mińskiego oraz prowadzenie 
działalności profilaktycznej 

 

1) Profilaktyka przeciwpożarowa- organizacja 
konkursów plastycznych 
 

liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
profilaktycznych 

2) Realizowanie przez Komendę Powiatową Policji 
w Mińsku Mazowieckim spotkań edukacyjnych 
w szkołach 

 ilość zorganizowanych spotkań edukacyjnych 
w szkołach                        

  liczba uczestników spotkań edukacyjnych 
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3) Współpraca Komendy Powiatowej Policji w 
Mińsku Mazowieckim z poradniami i ośrodkami 
pomocowymi (PCPR,MOPS, GOPS)- 
monitorowanie zjawisk patologii społecznej  

liczba przeprowadzonych przedsięwzięć 
profilaktycznych we współpracy z poradniami i 
ośrodkami pomocowymi 
 

4) Współpraca Komendy Powiatowej Policji w 
Mińsku Mazowieckim ze Strażą Miejską w 
zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć 
profilaktycznych i prewencyjnych 

liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
profilaktycznych i prewencyjnych we współpracy 
ze Strażą Miejską 
 

5) Realizowanie przez Komendę Powiatową Policji 
w Mińsku Mazowieckim spotkań i szkoleń z 
udziałem nauczycieli, pedagogów i 
psychologów 
 

 liczba zrealizowanych spotkań i szkoleń z 
udziałem nauczycieli, pedagogów i 
psychologów  

 liczba nauczycieli, pedagogów i psychologów 
uczestniczących w spotkaniach i szkoleniach z 
zakresu prowadzenia działalności 
profilaktycznej 
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ZGODNOŚĆ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU 
 

Europa 2020  

 

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny − 

dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony − 

dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu 

społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. 

Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, innowacyjności, 

edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii. 

 

Tabela 27. Powiązania Programu ze strategią Europa 2020  

Cele strategii Europa 2020 
Cele strategiczne PRPM                                          

na lata 2017 - 2020 

Zatrudnienie Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

Badanie i rozwój  

Zamiany klimatu i zrównoważone 

wykorzystywanie energii 
Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej  

Edukacja 
1. Wsparcie dla rozwoju gospodarki, 

2. Rozwój zasobów ludzkich 

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Zwiększenie poziomu integracji społecznej 

Źródło: opracowanie własne 

 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka, sprawne państwo. 

 

ŚSRK 2020 stanowi najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele 

strategiczne rozwoju kraju do 2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych 

do sfinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.  

Cel główny strategii średniookresowej stanowi wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju                 

oraz poprawę jakości życia ludności. ŚSRK wskazuje, w jaki sposób osiągane będą cele strategii Europa 

2020, przy uwzględnieniu polskiej specyfiki i uwarunkowań, które przyczynią się do realizacji założonych 

krajowych celów rozwojowych.  
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Tabela 28. Powiązania Programu z ŚSRK 2020  

Obszary 

strategiczne ŚSRK 

2020 

Cele  ŚSRK 2020 
Cele strategiczne PRPM  

na lata 2017 - 2020 

Sprawne i efektywne 

państwo 

Cel I.1. Przejście od 
administrowania do zarządzania 
rozwojem. 

Rozwój infrastruktury społecznej i 

technicznej  

Cel I.2. Zapewnienie środków na 
działania rozwojowe 

 

Cel I.3.Wzmocnienie warunków 
sprzyjających realizacji 
indywidualnych  
potrzeb i aktywności obywatela  
 

1.Rozwój zasobów ludzkich 

2. Podnoszenie poziomu 

bezpieczeństwa i porządku 

publicznego  

Konkurencyjna 

gospodarka 

Cel II.1. Wzmocnienie stabilności 
makroekonomicznej 

 

Cel II.2. Wzrost wydajności 
gospodarki 
 

Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

Cel II.3. Zwiększenie 
innowacyjności gospodarki 

 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 
 

1.Rozwój zasobów ludzkich 

2.Zwiększenie poziomu integracji 

społecznej 

Cel II.5. Zwiększenie 
wykorzystania technologii 
cyfrowych Rozwój infrastruktury społecznej i  

technicznej  Cel II.6. Bezpieczeństwo 
energetyczne i środowisko 
Cel II.7. Zwiększenie efektywności 
transportu 

Spójność społeczna i 

terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna 
 

Zwiększenie poziomu integracji 

społecznej 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i 
określonych standardów usług 
publicznych 

Rozwój infrastruktury społecznej i 

technicznej  

Cel III.3. 
Wzmocnienie mechanizmów 
terytorialnego równoważenia 
rozwoju  
oraz integracja przestrzenna dla 
rozwijania i pełnego wykorzystania 
potencjałów  
regionalnych 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze 

 

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030 stanowi aktualizację dokumentu 

uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w 2006 r. W wyniku zmiany uwarunkowań 

prowadzenia polityki rozwoju w Polsce oraz zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej, zaistniała 

konieczność odświeżenia tego dokumentu. W Strategii wyrażono spójną i kompleksową koncepcję 

rozwoju Mazowsza, która uwzględnia cele europejskich i krajowych dokumentów strategicznych. 

Za priorytetowy cel strategiczny przyjęto Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle 

zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-

spożywczym. 

Oprócz celu priorytetowego w dokumencie przyjęto trzy cele strategiczne 

 

Tabela 29. Powiązania Programu z SRWM do 2030 r 

Cele strategiczne SRWM do 2030 r Cele strategiczne PRPM                                                      

na lata 2017 - 2020 

Wzrost konkurencyjności regionu poprzez 
rozwój działalności gospodarczej oraz 
transfer i wykorzystanie nowych technologii 

Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej  

Poprawa dostępności i spójności terytorialnej 
regionu 
oraz kształtowanie ładu przestrzennego 

 

Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie 
kapitału ludzkiego i społecznego 
do tworzenia nowoczesnej gospodarki 

1.Rozwój zasobów ludzkich 

2.Zwiększenie poziomu integracji społecznej 

3.Rozwój infrastruktury społecznej                              

i technicznej  

4.Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

Ramowe cele strategiczne SRWM do 

2030 r. 

Cele strategiczne PRPM                                      

na lata 2017 - 2020 

Zapewnienie gospodarce 
zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię 
przy zrównoważonym gospodarowaniu 
zasobami 

Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej  

Wykorzystanie potencjału kultury i 
dziedzictwa kulturowego 
oraz walorów środowiska przyrodniczego dla 
rozwoju gospodarczego regionu i poprawy 
jakości życia 

1.Rozwój zasobów ludzkich 

2.Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

Źródło: opracowanie własne 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

RPO WM 2014-2020 to narzędzie realizacji polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego. Zakłada dalsze podnoszenie potencjałów poprzez wzrost gospodarczy 

oparty na przedsiębiorczości, chłonnym rynku pracy, a także zrównoważonym rozwoju zasobów 

regionalnych. Jednocześnie podejmowane działania mają kompleksowo przyczyniać się                                           

do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego poprzez przedsięwzięcia na rzecz włączenia 

społecznego i edukacji mieszkańców Mazowsza oraz poprawy jakości usług świadczonych przez 

administrację publiczną - regionalną i lokalną. 

RPO WM 2014-2020 realizowany będzie w jedenastu Osiach Priorytetowych (OP), w tym dziesięciu 

osiach tematycznych i jednej osi dedykowanej Pomocy Technicznej. 

 

Tabela 30. Powiązania Programu z RPO WM 2014 -2020 

 

Oś priorytetowa Fundusz 
Cele strategiczne PRPM na lata 

2017 - 2020 
Wykorzystanie działalności 
badawczo-rozwojowej w 
gospodarce 

EFRR  

Wzrost e-potencjału Mazowsza 
 EFRR Rozwój infrastruktury społecznej i 

technicznej  
Rozwój potencjału 
innowacyjnego i 
przedsiębiorczości 

EFRR  

Przejście na 
gospodarkę 
niskoemisyjną 

EFRR 
Rozwój infrastruktury społecznej i 
technicznej  
 

Gospodarka 
przyjazna 
środowisku 
 

EFRR 

Podnoszenie poziomu 
bezpieczeństwa oraz porządku 
publicznego  

Jakość życia 
 EFRR 

1. Rozwój infrastruktury społecznej 
i technicznej  
2. Rozwój zasobów ludzkich 

Rozwój regionalnego 
systemu 
transportowego 

EFRR  

Rozwój rynku pracy 
 

EFS Wsparcie dla rozwoju gospodarki 

Wspieranie włączenia 
społecznego i walka 
z ubóstwem 

EFS 
Zwiększenie poziomu integracji 
społecznej 

Edukacja dla rozwoju regionu EFS Rozwój zasobów ludzkich 

Pomoc techniczna EFS  
Źródło: opracowanie własne 
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GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU 

Analiza gospodarki finansowej sprowadza się w głównej mierze do analizy wielkości przyjętych 

w uchwalanych budżetach powiatu i ich wykonania. Bieżącej oceny tej gospodarki dokonuje corocznie 

Rada Powiatu podczas procedury absolutoryjnej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa jako 

wyspecjalizowany organ opiniujący sprawozdania z wykonania budżetu.  

W dotychczasowej historii Powiatu Mińskiego zawsze ta ocena wypadała pozytywnie. Obecna  

i przyszła sytuacja finansowa jest zawsze silnie związana ze zdarzeniami z przeszłości stąd poniżej 

przedstawione zostaną główne kategorie budżetowe w okresie ostatnich pięciu lat 

Dochody budżetowe 

Tabela 31. Dochody budżetu Powiatu Mińskiego wg źródeł w latach 2012-2016 

      w zł 

Lp Źródło dochodu 2012 2013 2014 2015 2016 

  
Ogółem dochody 117 611 

602 
117 546 

931 
120 244 

123 
125 173 

193 
136 816 

170 
1 Subwencje z budżetu państwa 49 184 565 49 171 872 48 452 032 49 254 472 52 092 469 

1.1 w tym część oświatowa 47 787 538 47 451 350 47 091 923 47 271 882 50 417 852 
2 Dotacje z budżetu państwa 15 567 232 16 105 168 17 614 429 18 465 756 23 616 210 

3 Dotacje z jednostek samorządu 
terytorialnego  

2 773 411 2 446 419 2 131 229 2 697 930 3 253 726 

4 
Dochody własne jednostek 
powiatowych 16 285 382 16 688 220 17 305 409 17 794 763 19 605 004 

5 Udziały w podatkach 
dochodowych 27 882 590 28 850 223 31 705 368 34 057 132 36 883 899 

6 Dofinansowania z programów UE 5 247 486 3 186 728 2 013 229 1 425 090 450 395 
7 Pozostałe 670 936 1 098 301 1 022 427 1 478 050 914 467 

Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 7. Dochody Powiatu Mińskiego według źródeł 2012 - 2016 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W prezentowanym okresie powiat osiągał dochody na dość stabilnym poziomie z lekką 

tendencją wzrostową. Podstawą dla finansowania Powiatu była ustawa z 13.11.2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2016.198), która od wejścia w życie nie podlegała większym 

zmianom w zakresie dochodów powiatu.  

 Głównym źródłem dochodów ciągle pozostają subwencje i dotacje z budżetu państwa, które                                

w 2012r. wynosiły łącznie 64 751 797 zł tj. 55,05% dochodów ogółem, a w 2016r. 75 708 679 zł                             

tj. 55,34%. Barierą dla głównej pozycji w tej grupie dochodów tj. części oświatowej subwencji stała się 

sytuacja demograficzna. Malejąca ilość dzieci w wieku szkolnym przekłada się na spadek ilości uczniów 

szkół powiatowych co jest podstawą do naliczania wysokości subwencji oświatowej. Subwencja 

oświatowa rosła do 2012r. kiedy wyniosła 47 787 538. W kolejnych latach wystąpiły spadki osiągając 

minimum w 2014r. na poziomie 47 091 923 zł. Poziom z 2012r. został przekroczony dopiero w 2016 r. 

osiągając 50 417 852 zł. Subwencja prawdopodobnie utrzyma się w kolejnych latach na zbliżonym 

poziomie. Równocześnie dało się zauważyć wygasanie unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-

2013 i zmniejszenie pozyskiwanych środków UE. W przyszłości spodziewany jest wzrost dochodów                         

z tego tytułu wraz z wdrożeniem perspektywy finansowej  

2014-2020. Dużym źródłem dochodów wykazującym trwały trend wzrostowy są natomiast udziały 

Powiatu w podatkach dochodowych. Powiat otrzymuje udział 10,25% w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, zamieszkałych na jego terenie oraz 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych. 

Kwoty te wzrosły z 27 882 590 zł w 2012r. do 36 883 899 zł w 2016r. Świadczy to pozytywnie o rozwoju 
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gospodarczym Powiatu. Stabilność tego źródła będzie w przyszłości uzależniona od sytuacji 

gospodarczej i efektywności systemu podatkowego w kraju.  

 

Wydatki budżetowe 

Tabela 32. Wydatki budżetu Powiatu Mińskiego wg działów w latach 2012-2016 

      w zł 

  Nazwa działu 2012 2013 2014 2015 2016 

  WYDATKI OGÓŁEM 
124 619 

179 
123 769 

513 
122 447 

809 
124 871 

097 
133 581 

710 
1 Rolnictwo i łowiectwo 70 000 1 199 22 709 0 0 
2 Leśnictwo 452 062 468 134 401 693 394 276 401 767 
3 Przetwórstwo przemysłowe 0 286 137 19 432 91 817 0 
4 Transport i łączność 15 849 907 15 052 494 14 859 261 15 587 057 13 992 939 
5 Turystyka 2 000 2 500 2 747 2 930 2 870 
6 Gospodarka mieszkaniowa 730 411 290 916 231 026 451 631 445 996 
7 Działalność usługowa 931 290 996 118 920 292 1 243 247 1 320 975 
8 Administracja publiczna 12 194 314 12 507 970 12 978 771 13 017 442 13 448 220 

9 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 0 0 101 341 0 0 

10 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 4 763 560 4 924 695 5 000 885 5 133 189 5 163 467 

11 Wymiar sprawiedliwości 0 0 0 0 370 800 
12 Obsługa długu publicznego 210 080 351 426 624 973 461 410 402 351 
13 Różne rozliczenia 0 0 0 874 567 773 517 
14 Oświata i wychowanie 51 165 704 50 397 105 48 515 067 48 761 791 48 507 031 
15 Ochrona zdrowia 6 017 687 6 855 877 6 476 250 4 909 852 15 734 420 
16 Pomoc społeczna 18 564 400 19 295 475 19 385 301 19 647 177 20 716 461 

17 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 3 583 882 3 669 888 4 311 828 4 127 499 3 102 647 

18 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 7 808 714 7 735 623 6 651 571 7 946 519 8 715 199 

19 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 22 000 17 611 20 198 44 682 42 820 

20 
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 264 944 253 161 314 115 262 797 313 601 

21 Kultura fizyczna i sport 1 988 224 663 184 1 610 349 1 913 214 126 629 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 8. Wydatki Powiatu Mińskiego według działów 2012 - 2016 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 33. Wydatki budżetu Powiatu Mińskiego w układzie grup wydatków                                              
w latach 2012-2016 

      w zł 

  Nazwa grupy wydatków 2012 2013 2014 2015 2016 

  WYDATKI OGÓŁEM 124 619 179 
123 769 

513 
122 447 

809 
124 871 

096 
133 581 

710 

1 Wydatki bieżące 105 093 757 
103 671 

124 
106 831 

565 
109 570 

597 
110 978 

807 

1.1 Dotacje 6 113 469 6 051 775 6 708 017 8 848 106 9 505 457 

1.2 Wynagrodzenia i pochodne 65 636 275 65 933 948 66 894 123 69 029 424 70 554 450 

1.3 Obsługa długu publicznego 210 080 351 426 624 973 461 410 402 351 

1.4 
Projekty z udziałem 
środków UE 3 725 350 2 535 365 3 363 564 1 796 347 114 012 

1.5 Pozostałe wydatki bieżące 29 408 583 28 798 609 29 240 887 29 435 310 30 402 537 

2 Wydatki majątkowe 19 525 422 
20 098 

389 
15 616 

244 
15 300 

499 
22 602 

903 
Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 9. Wydatki budżetu Powiatu Mińskiego w układzie grup wydatków                                    
w latach 2012 - 2016 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Powyższe dane wskazują na tendencję wzrostową w zakresie wydatków bieżących co wynika ze 

skali potrzeb powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wielości zadań nakładanych przepisami                 

na Powiat. Poziom wydatków majątkowych wahał się w przedziale 15,3 mln zł, a 22,6 mln zł  

i świadczył o dużej wadze przywiązywanej do modernizacji infrastruktury powiatowej. W ujęciu 

procentowym wydatki majątkowe mieściły się w przedziale od 12,25% do 16,92% wydatków ogółem. 

W strukturze wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej nie zachodziły  

w rozpatrywanym okresie znaczące zmiany. Dominującą pozycję zajmowały wydatki na zadania 

oświatowe zaliczane do działów oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza,  

z najwyższym poziomem w 2012r. tj. 58 974 418 zł czyli 47,32% wydatków ogółem. W latach 

następnych na skutek malejącej liczby uczniów i przekształceń sieci szkół powiatowych kwoty wydatków 

oświatowych nieco spadły, aby w 2015r. powrócić do tendencji wzrostowej. W 2016r. wydatki oświatowe 

wyniosły 57 222 230 zł tj. 42,84% wydatków ogółem przy części oświatowej subwencji na poziomie  

50 417 852 zł. Drugi największy obszar wydatków stanowiły zadania pomocy społecznej i polityki 

społecznej, które w latach 2012-2016 oscylowały między 17,56%, a 19,35% wydatków ogółem. Stabilny 

poziom utrzymywały również wydatki na transport i łączność czyli głównie utrzymanie i modernizację 

dróg powiatowych. Ich wysokość kształtowała się w przedziale  
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13 992 939 zł – 15 849 907 zł co przekładało się w poszczególnych latach na udział 10,48% – 12,72% 

wydatków ogółem. W 2016r. zwraca uwagę ponad dwukrotny wzrost wydatków na ochronę zdrowia 

względem średniego poziomu w latach ubiegłych. Osiągnęły one 15 734 420 zł czyli 11,78% wydatków 

ogółem, z czego 13 342 834 zł dotyczy inwestycji prowadzonych w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. 

W układzie grup wydatków dominują wydatki bieżące, niezbędne do utrzymania ciągłości 

działania jednostek organizacyjnych, jednakże w okresie 5 – letnim wydatki majątkowe wyniosły                       

aż 93 143 457 zł co przy wydatkach ogółem na kwotę 629 289 307 zł daje średni udział na poziomie 

14,80%. Spośród wydatków bieżących największy udział mają wynagrodzenia i pochodne, które 

odpowiadały w poszczególnych latach za 52,67% do 55,28% wydatków ogółem. W latach 2013-2016r. 

zanotowano wzrost aż o 57% w grupie wydatków z tytułu dotacji na zadania bieżące. Wynika to  

z rozwoju szkół niepublicznych uprawnionych do otrzymywania dotacji od powiatu. Konkurowanie szkół 

niepublicznych ze szkołami powiatowymi, przy malejącej łącznej liczbie uczniów, będzie utrudniać                        

w najbliższych latach zmniejszanie luki między wydatkami na oświatę, a subwencją oświatową.  

 
Tabela 34. Stan zadłużenia Powiatu Mińskiego w latach 2012-2016 

     w zł 

Rok 
Zaciągane 
kredyty i 
pożyczki  

Spłaty długu i 
umorzenia 

przez 
WFOŚiGW 

Stan 
zadłużenia z 

tytułu 
kredytów i 

pożyczek na 
koniec roku 

Wykonane 
dochody 

Zadłużenie 
jako % 

dochodów 

1 2 3 4 5 6 

2012 7 088 355 3 200 423 9 618 854 117 611 602 8,18% 

2013 11 249 664 4 038 323 16 830 195 117 546 931 14,32% 

2014 7 000 000 3 940 577 19 889 618 120 244 123 16,54% 

2015 2 273 277 4 619 500 17 543 395 125 173 193 14,02% 

2016 7 000 000 5 041 210 19 502 185 136 816 170 14,25% 

Razem 34 611 296 20 840 033       
Źródło: opracowanie własne 

Dla zbilansowania budżetów w latach 2012-2016 zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie łącznej 

34 611 296 zł, przy równoczesnych spłatach na poziomie 20 840 033 zł. Zadłużenie na koniec 2016r. 

wyniosło 19 502 185 zł co stanowi 14,25% wykonanych w tym roku dochodów. Zadłużenie powiatu, 

mimo umiarkowanej wielkości, stanowi dla budżetu corocznie istotne obciążenie. Na skutek regulacji 

określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 ze zm.) zdolność do zaciągania 

nowego długu zależy przede wszystkim od zdolności do wypracowywania nadwyżki operacyjnej                         

tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.  
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Perspektywy i finansowanie Programu 

Dochody powiatu kształtują się na stabilnym poziomie. Zwiększenie dochodów może nastąpić  

w wyniku pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym UE z nowej perspektywy finansowej                              

oraz krajowych funduszy celowych i budżetu państwa. Wydatki powiatu pozwalają na realizowanie zadań 

obligatoryjnych przez jednostki organizacyjne, ale są niewystarczające do pokrycia większych potrzeb 

inwestycyjnych. Realizacja zadań inwestycyjnych uzależniona jest od pozyskania na nie środków 

zewnętrznych lub finansowania dłużnego.  

Wdrażanie Programu będzie finansowane ze środków budżetowych powiatu, środków 

budżetowych partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych. Środki te będą wspierane                    

ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Głównym źródłem środków unijnych będzie Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego, którego całkowita alokacja przekracza 2 mld euro. Ponadto 

środki krajowe będą pozyskiwane m.in. z budżetu państwa, funduszy ochrony środowiska, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych. 
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ZAŁOŻENIA SYSTEMU REALIZACJI PROGRAMU 

 
Zarządzanie Programem 

 

Część operacyjna Programu określa zadania i działania należące do bezpośrednich kompetencji 

samorządu powiatowego. W związku z powyższym wykonanie  tej części Programu należy do wyłącznej 

kompetencji Zarządu powiatu. 

Realizację poszczególnych projektów i zadań Zarząd powierzy podległym jednostkom organizacyjnym 

powiatu lub komórkom organizacyjnym starostwa powiatowego zgodnie z kompetencjami. 

 
Monitoring  

 

Monitoring polegał będzie na bieżącym zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przebiegu realizacji 

Programu. Proces monitorowania będzie się odbywał w oparciu o wskaźniki stopnia realizacji Programu. 

Na koniec każdego roku budżetowego przygotowany zostanie raport zestawiający zadania zrealizowane 

w danym roku w ramach poszczególnych celów strategicznych i priorytetowych. Na podstawie informacji 

zawartych w raporcie podjęte zostaną działania mające na celu usunięcie ewentualnych 

nieprawidłowości, a w razie konieczności skorygowane zostaną zapisy Programu. 

 

Ewaluacja 

  

Wyniki z przygotowanych, corocznych raportów monitoringowych będą stanowić podstawę ewaluacji 

przyjętych w Programie założeń. Ewaluacja ma na celu obiektywną ocenę realizacji Programu                           

oraz zbadanie, zmierzenie, oszacowanie osiągniętego rozwoju. Wiedza ta jest niezbędna, aby podjąć 

najlepsze z możliwych decyzji dotyczących przyszłości powiatu.  
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