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I. Informacje ogólne 

 

1. Podstawa prawna 

Konieczność powstania nowego dokumentu o nazwie Raport o stanie gminy pojawiła się 

wraz z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Dodany 

artykuł 28 aa ust. 1 i 2 mówi: 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy za rok poprzedni. 

W założeniu dokument ma służyć przedstawieniu stanu realizacji zadań będących w 

kompetencji wójta, czyli realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy. 

 

2. Ogólna charakterystyka gminy 1 
 

2.1 Położenie  

Gmina Mińsk Mazowiecki jest gminą wiejską, położoną we wschodniej części województwa 

mazowieckiego (podregion warszawski-wschodni), w powiecie mińskim, w odległości 40 km 

od centrum Warszawy. Graniczy z następującymi gminami: od wschodu – Cegłów, od 

południa – Siennica, Kołbiel i Wiązowna, od zachodu – Dębe Wielkie, od północy – 

Stanisławów i Jakubów. Gmina Mińsk Mazowiecki okala miasto Mińsk Mazowiecki (będące 

siedzibą władz gminy) i składa się z 43 wsi zorganizowanych w 40 sołectwach. Gmina Mińsk 

Mazowiecki wchodzi w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 

Powierzchnia gminy Mińsk Mazowiecki wynosi 112 km2, z czego użytki rolne stanowią 

67,1%, lasy – 22,9%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 5,0%. W strukturze powierzchni 

gminy dominują grunty osób fizycznych (80,1%), w tym głównie wchodzące w skład 

gospodarstw rolnych (66,4%), zaś grunty Skarbu Państwa stanowią 16,9%. 

Przez obszar gminy Mińsk Mazowiecki przechodzą 2 linie kolejowe, droga krajowa nr 92, 

autostrada A2 będące elementami europejskiego korytarza transportowego (KII Berlin-

Warszawa-Moskwa), droga krajowa nr 50 oraz droga wojewódzka nr 802. Wzdłuż głównych 

dróg skupia się osadnictwo  a także odgrywająca coraz większą rolę zabudowa produkcyjno-

usługowa. 

Na terenie gminy mieści się Miński Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmuje on tereny 

chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 

pełniące funkcje korytarzy ekologicznych, wartościowe ze względu na walory rekreacyjno-

turystyczne. Na jego terenie znajduje się Rezerwat Przyrody „Bagno Pogorzel”, obejmujący 

lasy otaczające stawy wodne oraz bagna porośnięte różnorodną roślinnością, otoczony 500-

                                                           
1
 Źródło: dane własne urzędu, GUS dane na 31.12.18 i 31.12.19 r., 

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Minsk_Mazowiecki 
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metrową otuliną, na której zabroniona jest lokalizacja obiektów stwarzających zagrożenie dla 

środowiska naturalnego. 

2.2 Demografia 

Liczba zameldowanych mieszkańców  na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 15389  osób, 

natomiast na 31 grudnia 2019 r wynosiła 15234 osoby . W stosunku do ubiegłego roku 

przybyło nam 155 mieszkańców. Dotyczy to tylko osób zameldowanych, według danych 

GUS na koniec czerwca 2020 r. gminę zamieszkiwało 15 563. Dane za II półrocze roku 2020 

jeszcze nie są podane.  

Miejscowościami z największymi przyrostami ludności w 2020 r. są: Targówka, Stara 

Niedziałka, Wólka Mińska, Barcząca i Kolonia Janów. Największy ubytek mieszańców 

w ubiegłym roku zanotowały Stojadła. 

Obserwując dane GUS i gminnej ewidencji ludności z kilku lat, można zauważyć, że 

corocznie na naszym terenie przebywa o kilkaset osób więcej niż jest zameldowane. Należy 

ten trend brać pod uwagę planując inwestycje infrastrukturalne, społeczne, oraz usługi dla 

ludności. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach w latach na koniec grudnia 2019 i 2020 roku 

kształtowała się następująco(dane z gminnej ewidencji ludności): 

L.p. 
miejscowość 

mieszkańcy 2019 

(stałe + czasowe) 

mieszkańcy 2020 

(stałe + czasowe) 
różnica 

1. 
Anielew 

151 157 +6 

2. 
Arynów 

229 230 +1 

3. 
Barcząca 

472 486 +14 

4. 
Borek Miński 

33 35 +2 

5 
Brzóze 

788 791 +3 

6. 
Budy Barcząckie 

649 654 +5 

7. 
Budy Janowskie 

248 255 +7 

8. 
Chmielew 

188 191 +3 

9. 
Chochół 

154 149 -5 

10. 
Cielechowizna 

143 150 +7 

11. 
Dłużka 

240 240 0 

12. 
Dziękowizna 

157 161 +4 

13. 
Gamratka 

105 104 -1 

14. 
Gliniak 

386 388 +2 

15. 
Grabina 

178 186 +8 
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16. 
Grębiszew 

211 211 0 

17. 
Huta Mińska 

658 660 +2 

18. 
Ignaców 

31 33 +2 

19. 
Iłówiec 

59 59 0 

20. 
Janów 

489 488 -1 

21. 
Józefów 

136 139 +3 

22. 
Karolina 

1212 1205 -7 

23. 
Kluki 

59 58 -1 

24. 
Kolonia Janów 

206 217 +11 

25. 
Królewiec 

594 600 +6 

26. 
Maliszew 

427 424 -3 

27. 
Marianka 

498 495 -3 

28. 
Mikanów 

191 188 -3 

29. 
Niedziałka Druga 

188 185 -3 

30. 
Nowe Osiny 

630 640 +10 

31. 
Osiny 

135 138 +3 

32. 
Podrudzie 

400 396 -4 

33. 
Prusy 

19 18 -1 

34. 
Stara Niedziałka 

1109 1136 +27 

35. 
Stare Zakole 

179 184 +5 

36. 
Stojadła 

1177 1161 -16 

37. 
Targówka 

1017 1059 +42 

38. 
Tartak 

60 68 +8 

39. 
Wólka Iłówiecka 

90 88 -2 

40. 
Wólka Mińska 

304 323 +19 

41. 
Zakole – Wiktorowo 

192 192 0 

42. 
Zamienie 

672 678 +6 

43. 
Żuków 

170 169 -1 

 
RAZEM 15234 

15389 +155 
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W ostatnich 20 latach liczba mieszkańców wzrosła o ok 24 %. Średni wiek mieszkańców 

wynosi 38,4 lat i jest mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa 

mazowieckiego oraz mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. Gmina Mińsk 

Mazowiecki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 44. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu 2,86 na 1000 mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki. W 2020 roku urodziło się 

174 dzieci, w tym 89 dziewczynek i 85 chłopców.  

2.3 Rynek pracy 

W gminie Mińsk Mazowiecki na koniec grudnia 2020 było zarejestrowane 356 osoby 

bezrobotne w tym 169 kobiet i 187 mężczyzn, 58 osób poniżej 25 roku życia, 99 powyżej 50 

roku życia. Długotrwale bezrobotnych było 155 osób.  

2.4 Edukacja 

Na koniec 2020 r. w gminie Mińsk Mazowiecki działało 1 przedszkole publiczne Akwarelka i  

1 przedszkole niepubliczne: Centrum  Małych  Odkrywców  w  Nowych  Osinach oraz 7 szkół 

podstawowych: Szkoła Podstawowa w Brzózem  im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa 

w Mariance im. Gen. J. Hallera, Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej zs. w Cielechowiźnie, 

Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Tyszki w Janowie, Szkoła Podstawowa im. Rodziny  

Sażyńskich w Starej Niedziałce, Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Stojadłach, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamieniu. 

Na koniec grudnia 2020 w gminnych szkołach uczyło się 1406 uczniów w klasach 1-8 oraz 

534 przedszkolaków. 

W gminie Mińsk Mazowiecki działała 1 biblioteka publiczna posiadająca księgozbiór liczący 

25513  wolumenów, w ubiegłym roku przybyło 869 książek. Biblioteka posiada 592 

czytelników. 

Szczegółowe informacje na temat oświaty będą przedstawione Radzie Gminy Mińsk 

Mazowiecki w październiku w dokumencie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.  
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II. Informacje finansowe 

 
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu znajdują się w sprawozdaniu  

z realizacji budżetu stanowiące załącznik do zarządzenia Wójta Nr 27.2021 z 30.03.2021 r. 

dostępne w BIP-ie gminy pod adresem:  

https://www.bip.minskmazowiecki.pl/plik,9049,zarzadzenie-nr-27-2021-wojta-gminy-minsk-

mazowiecki-z-dnia-30-marca-2021-r-w-sprawie-przedlozenia-sprawozdania-z-wykonania-

budzetu-gminy-minsk-mazowiecki-oraz-sprawozdania-z-wykonania-planu-finansowego-

instytucji-kultury-za-2020-rok.pdf 

W dokumencie znajduje się szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków gminy, w tym 

wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne, na realizację funduszów sołeckich, realizacja 

planu przychodów i rozchodów, zobowiązania gminy, realizacja  dochodów i wydatków z 

wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, realizacja podatków 

i opłat lokalnych, omówienie gospodarki pozabudżetowej prowadzonej przez Gminny Zakład 

Gospodarki Komunalnej, sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Stojadłach, 

informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2019 rok. 

Budżet gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Nr XIV.115.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., po zmianach przeprowadzonych w trakcie roku, i   

na dzień  31 grudnia 2020 r. zamykał się  kwotami : 

 wykonane  dochody budżetowe                                            87 101 331,11 zł 

 wykonane wydatki budżetowe                                              77 101 954,27 zł 

 deficyt budżetowy                                                                   1 467 000,00 zł 

 wykonane  przychody                                                             4 798 786,00 zł 
w tym:  
z  kredytów i pożyczek                                                           1 467 000,00 zł 
z wolnych środków na rachunku gminy                                 3 331 786,00 zł 

 wykonane  rozchody                                                                 3 331 786,00 zł 
 
Na koniec 2020 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie  
15 693 000,00 zł. Na powyższą kwotę długu składały się: 

 kredyty bankowe                                                                                -   12 406 000,00 zł 

 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW       -     3 287 000,00 zł 

W 2020 roku zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  w wysokości  1 467 000,00 zł, z przeznaczeniem na: 

 budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny – część 
południowa – 995 000,00 zł 

 budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr. 1 w ul. Leśnej w 
Kolonii Janów – 472 000,00 zł. 
 

Na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w kwocie  3 331 785,70 zł wykorzystane zostały 
wolne środki na rachunku gminy. 

W  2020 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji. W 2020 r 
zrealizowano 115 zadań inwestycyjnych na kwotę 10 580 875,92 zł. 

https://www.bip.minskmazowiecki.pl/plik,9049,zarzadzenie-nr-27-2021-wojta-gminy-minsk-mazowiecki-z-dnia-30-marca-2021-r-w-sprawie-przedlozenia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-minsk-mazowiecki-oraz-sprawozdania-z-wykonania-planu-finansowego-instytucji-kultury-za-2020-rok.pdf
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/plik,9049,zarzadzenie-nr-27-2021-wojta-gminy-minsk-mazowiecki-z-dnia-30-marca-2021-r-w-sprawie-przedlozenia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-minsk-mazowiecki-oraz-sprawozdania-z-wykonania-planu-finansowego-instytucji-kultury-za-2020-rok.pdf
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/plik,9049,zarzadzenie-nr-27-2021-wojta-gminy-minsk-mazowiecki-z-dnia-30-marca-2021-r-w-sprawie-przedlozenia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-minsk-mazowiecki-oraz-sprawozdania-z-wykonania-planu-finansowego-instytucji-kultury-za-2020-rok.pdf
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/plik,9049,zarzadzenie-nr-27-2021-wojta-gminy-minsk-mazowiecki-z-dnia-30-marca-2021-r-w-sprawie-przedlozenia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-gminy-minsk-mazowiecki-oraz-sprawozdania-z-wykonania-planu-finansowego-instytucji-kultury-za-2020-rok.pdf
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Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok 

010 Rolnictwo i łowiectwo

600 Transport i łączność

700 Gospodarka mieszkaniowa

750 Administracja publiczna

751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

758 Różne rozliczenia

801 Oświata i wychowanie

852 Pomoc społeczna

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

855 Rodzina

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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758 Różne rozliczenia

801 Oświata i wychowanie

851 Ochrona zdrowia

852 Pomoc społeczna

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

855 Rodzina

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926 Kultura fizyczna i sport
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III. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 
 

1. Strategia Rozwoju gminy na lata 2015 – 2025 

 

a) Wizja, cele, kierunki działania, 

Wizja w strategii została zdefiniowana następująco: „Gmina Mińsk Mazowiecki  

atrakcyjnym miejscem zamieszkania, rozwijającym się zgodnie z zasadami rozwoju 

zrównoważonego, tworzącym warunki dla rozwoju gospodarczego i wykorzystującym 

położenie wokół miasta”. 

Ustalone cele to: „Zapewnienie osiągnięcia ładu przestrzennego”, „Podnoszenie jakości 

życia przez dostęp do podstawowej infrastruktury komunalnej i usług publicznych”, 

„Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniom”, oraz „Upowszechnianie idei 

samorządności  i  aktywizacja społeczności lokalnej”. 

Dla uszczegółowienia celów w strategii przypisano im bardziej szczegółowe „kierunki 

działania” oraz korespondujące z nimi wskaźniki monitorowania. Ze względu na szczegółowe 

odniesienie się do wskaźników w kolejnej części opracowania, kierunki działania ze strategii 

nie są tu przytaczane (szczegółowo są wymienione na str. 53 obowiązującej Strategii). 

b) Stan realizacji 

Dotychczasowy zakres realizacji celów strategii obrazowany jest wskaźnikami monitorowania 

i przedstawia się następująco: 

1) Wskaźnik: „uchwalenie nowego suikzp” 

Prace nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zostały przez Gminę podjęte. Według założeń uchwalenie dokumentu powinno nastąpić w 

2021 r. 

2) Wskaźnik: „%powierzchni gminy objętej mpzp”  

2019 – 69,04%, 

2020 – 69,75%. 

3) Wskaźnik: „liczba mpzp poddanych aktualizacji” 

2019 – 4 

2020 – 2. 

4) Wskaźnik: „powierzchnia strefy przyjaznej dla inwestycji (ha)” 

2019 – 284,70 ha, 

2020 – 284,70 ha. 

5) Wskaźnik: „% mieszkańców korzystających z wodociągu” 

2019 - 84,7%, 

2020 - 85,3%.  

6) Wskaźnik: „% mieszkańców Gminy korzystających z kanalizacji” 

2019 -  38% 

2020 - 39,2%. 

7) Wskaźnik: „% mieszkańców Gminy korzystających z gazociągu” 
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2019 -  nie uzyskano danych z Polskiej Spółki Gazownictwa, 

2020 - nie uzyskano danych z Polskiej Spółki Gazownictwa, 

8) Wskaźnik:  „Liczba (i wykaz) stacji uzdatniania wody poddanych rozbudowanie 

i zmianom technologicznym” 

2019 - 1 szt. (zakończenie inwestycji 17 września 2018 r.) zadanie: Przebudowa i rozbudowa 

Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Janów, w celu poprawy 

realizacji poboru,    uzdatniania i dostawy wody dla potrzeb użytkowników gminy. Wydajność 

ujęcia po rozbudowie Q = 54m3/h. Wydajność instalacji technologicznej do uzdatniania wody 

Q = 54m3/h. 

2020 - 0 szt. W opracowaniu dwie dokumentacje na modernizacje (SUW Królewiec, SUW 

Zamienie) 

9) Wskaźnik: „Liczba szkoleń/spotkań informacyjnych nt. OZE skierowanych do 

mieszkańców” 

2019 - nie prowadzono, nie zdefiniowano jeszcze wtedy takiego kierunku w strategii, 

2020 - nie przeprowadzano m.in. ze względu na stan pandemii CoV-19.  

10) Wskaźnik: „Odsetek odpadów komunalnych podlegających recyklingowi”  

2019  - 28,50% 

2020  – 24,50% 

11) Wskaźnik: „Budowa nowych dróg (liczba, długość)” 

2019 – 8 odcinków (w tym dofinansowane odcinki drogi miejskiej i powiatowej), 3,69 km, 

2020 – 2 odcinki, (w tym dofinansowany odcinek drogi powiatowej), 1,02 km. 

12) Wskaźnik: „Remonty już istniejących dróg (liczba, długość)” 

2019 – 26 odcinków, 8.51 km, 

2020 – 24 odcinki, 9.63 km,  

 

13) Wskaźnik: „Budowa chodników i ścieżek rowerowych (liczba, długość)” 

2019 – 2,14 km chodników, 0 km ścieżek rowerowych, 

2020 – 1,81 km chodników, 0 km ścieżek rowerowych, 

 

14) Wskaźnik: „Budowa oświetlenia drogowego (liczba opraw) 

2019 – 77, 

2020 – 83. 

15) Wskaźnik: „Odsetek dzieci objętych opieką świetlicową” 

2019 – 40,49%, 

2020 – 34,85% (zmniejszenie ze względu na pandemię Covid-19). 

16) Wskaźnik: „Liczba szkół (lub odsetek z funkcjonujących) oferujących zajęcia 

dodatkowe (ich oferta – listowanie)” 

2019-2020: 100% szkół oferowało następujące zajęcia dodatkowe chętnym uczniom:  

edukacja muzyczna, plastyczna, fascynujący wszechświat, matematyka i przyroda z 

eksperymentem, szkiełko i oko, fascynująca chemia, fascynujący wszechświat, "Speaking 
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English "Practice Conversation", gimnastyka korekcyjna, zajęcia terapeutyczne, laboratorium 

kodowania. 

17) Wskaźnik: „Uruchomienie wspólnego kalendarza imprez lokalnych (wskaźnik 

jednorazowy)” 

4 maja 2020 r., przy okazji zmiany szaty graficznej strony internetowej urzędu: 

www.minskmazowiecki.pl, zostało uruchomione Kalendarium, informujące mieszkańców o 

wydarzeniach/imprezach kulturalno-rozrywkowych bądź o konkursach.  Przed tą datą, 

wszelkie informacje o wyższej wspomnianych przedsięwzięciach, były publikowane na 

stronie urzędu w zakładce „Aktualności”, bez odrębnej rejestracji.  

18) Wskaźnik: „Liczba imprez integracyjnych zgłaszanych do wspólnego 

kalendarza (z podziałem na miejscowości gminne)”  

Od 4 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych zawiera 

17 pozycji. Wydarzenia przed 4 maja 2020 r., tj. od 1.01.19 r. do 3.05.2020 r., nie były 

odrębnie rejestrowane a jedynie umieszczane wśród innych aktualności na stronie 

internetowej urzędu. Dodatkowo, należy pamiętać o perspektywie pandemii, rozpoczętej w 

marcu 2020 r., co znacząco wpłynęło na liczbę wydarzeń realizowanych wydarzeń.  

19) Wskaźnik: „Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych” 

2019 - 840 rodzin, 

2020 – 771 rodzin. 

 

20) Wskaźnik: „Liczba miejsc integracji społecznej (świetlice wiejskie, świetlice 

środowiskowe, kluby seniora, biblioteka)” 

2019 - 2 świetlice: Barcząca i Targówka,  2 budynki pełniące funkcje świetlicy: w Nowych 

Osinach i Zamieniu oraz 1 biblioteka, 

2020 - 2 świetlice: Barcząca i Targówka, 2 budynki pełniące funkcje świetlicy: w Nowych 

Osinach i Zamieniu oraz 1 biblioteka. 

21) Wskaźnik: „Liczba (i rodzaje) programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej” 

Jeden program: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (hpv) w 

gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020.  

22) Wskaźnik: „Liczba spotkań/imprez organizowanych przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną”   

2019 – 19 imprez, 

2020 – 12 imprez.  

23) Wskaźnik: „Oferta (spis) usług publicznych  (w tym oferta usług czasu 

wolnego) oferowanych seniorom”  

2019 – 1 (spotkanie integracyjne), 

2020 – 0. 

24) Wskaźnik: „Liczba obiektów/miejsc  ogółem i nowych służących rekreacji (np. 

boiska)” 

2019 - boiska przy szkołach- 6 szt., boiska poza szkołami- 3 szt., place zabaw i siłownie 

plenerowe- 15 szt. Łącznie miejsc do rekreacji – 24. 

http://www.minskmazowiecki.pl/
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2020 - boiska przy szkołach- 6 szt., boiska poza szkołami- 3 szt., place zabaw i siłownie 

plenerowe- 15 szt. Łącznie miejsc do rekreacji – 24. 

25) Wskaźnik: „Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach w zakresie e-

usług i cyfryzacji”  

2019 – 38 osób (35 osób w zakresie bezpieczeństwa informacji), 

 2020 – 2. 

26) Wskaźnik: „Zwiększona dostępna powierzchnia Urzędu Gminy (m2)” 

2019 - nie nastąpiło zwiększenie. 

2020 - nie nastąpiło zwiększenie (podjęto rozmowy w sprawie zakupu nieruchomości 

zabudowanej). 

27) Wskaźnik: „Liczba imprez/wydarzeń lokalnych  współorganizowanych przez 

UG” 

W roku 2019 wpłynęło 6 wniosków o patronat honorowy Wójta Gminy. Jedno wydarzenie – 

Konferencja pszczelarska, zostało współorganizowane z Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Pozostałe wydarzenia były wspierane przez Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, jedynie w 

postaci gadżetów promocyjnych. Dodatkowo Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Mińsk 

Mazowiecki, corocznie organizują Dzień Dziecka. Inicjatywa jest wspierana przez Urząd 

Gminy w postaci przekazywanych gadżetów promocyjnych.  

W roku 2020 wpłynęło 9 wniosków o patronat honorowy Wójta Gminy oraz udzielenie 

wsparcia. Urząd Gminy planował uczestniczyć przy organizacji 6 wydarzeń/konkursów  – 

Konferencji pszczelarskiej,  Biegu charytatywnego dla mieszkanki gminy, Wydarzenia 

realizowanego w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych i 

Światowego Dnia Zespołu Downa, Inscenizacji z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej - 

„Mińsk 1920”  oraz dwóch konkursów z on-line z okazji Dnia Niepodległości. Finalnie 

wydarzenia realizowanego w ramach Powiatowych Obchodów Dnia Osób 

Niepełnosprawnych i Światowego Dnia Zespołu Downa, konferencja pszczelarska oraz 

Inscenizacja z okazji 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej, zostały odwołane. Dodatkowo 

Gmina Mińsk Mazowiecki, współorganizowała z Miastem Mińsk Mazowiecki, uroczystości 

związane z obchodami 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej – upamiętniając walkę z 

okupantem na polach janowskich. Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki, 

corocznie organizujące Dzień Dziecka również odwołały coroczne wydarzenia. Przyczyną 

była sytuacja związana z pandemią COVID-19.  

 

28) Wskaźnik: „Liczba i rodzaje narzędzi partycypacji wykorzystane w danym roku 

(spis)” 

 

2019 – fundusz sołecki, inicjatywy lokalne 

2020 – fundusz sołecki, inicjatywy lokalne 

28) Wskaźnik: „Liczba podjętych/przeprowadzonych przez UG  kampanii 

informacyjnych i promocyjnych (liczba, spis)” 
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Kampanie własne przeprowadzane w latach 2019 i 2020: 

- Kampania informacyjna – Azbest. 

- Kampania informacyjna – Segregacja śmieci. 

- Kapania informacyjna – Palenie w piecach, czym wolno palić a czym nie (od września do 

października). 

- Kampania informacyjna dotycząca przeciwdziałania uzależnieniom. 

- Kampania informacyjna każdego roku w okresie występowania dot. wypalaniu traw i 

zatrucie dwutlenku węglem. 

- Rozlicz PIT w Gminie Mińsk Mazowiecki – kampania informacyjna 2019 i 2020 w okresach 

rozliczeniowych. 

- Profilaktyka przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. 

- Rozlicz Wspieraj Lokalnie – Przekaż 1% podatku dla OPP (rok 2020) 

 

Kampanie zainicjowane z zewnątrz, przeprowadzone w roku 2020:  

- Pandemia COVID-19: komunikaty, wprowadzane zmiany, profilaktyka, promocja 
prawidłowych postaw. 

- Narodowy Spis Rolny: kampania promocyjna. 

 
29) Wskaźnik: „Udział w konkursach, rankingach dla JST (spis konkursów/rankingów, 

zajęte miejsce)”   
W 2020 wysłane zostało zgłoszenie do rankingu Perły Samorządu Gazety Prawnej. Gmina 

nie znalazła się wśród pierwszych pięciu promowanych miejsc wśród przyjętych kategorii. 

2. Realizacja prac w zakresie wodociągów i kanalizacji 

Wszystkie wsie gminy Mińsk Mazowiecki  objęte są zbiorowym zaopatrzeniem w 

wodę. Sieć wodociągowa jest zasilana z 3 stacji uzdatniania wody (SUW) 

zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki we wsiach: Janów, 

Królewiec, Zamienie oraz w mniejszej części z gmin ościennych: Gmina Jakubów 

(SUW we wsi Mistów) oraz miasto Mińsk Mazowiecki z sieci wodociągowej PWiK Sp. 

z o.o.  

W celu zapewnienia jakości i niezawodności świadczonych usług wodociągowych w 

roku sprawozdawczym kontynuowano wykonywanie dwóch dużych inwestycji 

związanych z modernizacją i przebudową stacji uzdatniania wody: 

 wykonano projekt koncepcji rozbudowy stacji uzdatniania wody SUW 

Królewiec, 

 zlecono wykonanie projektu na przebudowę technologii uzdatniania wody na 

SUW Zamienie, 

oraz wykonano dwa projekty techniczne na połączenie sieci gminnej z siecią 

miejską w miejscowościach: Królewiec ul. Kościelna (ul. Arynowska w Mińsku 

Mazowieckim) i Karolina ul. Żwirowa (7-go Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku 

Mazowieckim). 

W 2020 roku Gmina Mińsk Mazowiecki podpisała również umowy z Projektantem 

branży sanitarnej na wykonanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej dla 15 kolejnych miejscowości. Zadanie obejmuje wykonanie kolektorów 

głównych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Brzóze, Stare Zakole, Zakole 
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Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca, Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska, 

Marianka, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów, o 

łącznej długości ponad 16 km sieci wraz z sieciowymi przepompowaniami ścieków.  

 

Na koniec 2020 r. już ponad 85,3 % mieszkańców obszaru gminy było podłączonych 

do czynnej sieci wodociągowej (długość sieci na koniec 2020 r. wynosiła 244,4 km). 

W roku sprawozdawczym zostały wykonane inwestycje kanalizacyjne: 

 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka ul. Kolejowa 274 mb, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Janów ul. Leśna 1903 

mb wraz z sieciową pompownią ścieków, 

 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i tzw. część 

południowa w kierunku do drogi krajowej nr 92- 2703 mb. 

Na koniec 2020 r. już ponad 37% mieszkańców obszaru gminy było podłączonych do 

czynnej sieci kanalizacyjnej, a długość tej sieci wynosiła 108 km. 

Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki dostawcą usług wodociągowo kanalizacyjnych 

jest samorządowa jednostka organizacyjna Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Mińsku Mazowieckim, która wykonuje swoją działalność w oparciu o Statut 

uchwalony przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki uchwałą nr XXIII/163/16 z dnia 25 

sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu 

budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku 

Mazowieckim. 

Przedmiotem działania GZGK w Mińsku Mazowieckim jest działalność w zakresie 

zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody odbiorcom usług, 

z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych. 

GZGK w Mińsku Mazowieckim zobowiązane jest do prowadzenia działalności objętej 

statutem w szczególności do zapewnienia jakości i niezawodności świadczonych 

usług. Przedsiębiorstwo jest  zobowiązane do prowadzenia dokumentacji jakości 

świadczonych usług, jakości usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Jakość wody produkowanej i dostarczanej przez Zakład jest zgodna z normami 

krajowymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 

2294 z dnia 11.12.2017 r.). Badania wody wykonywane są okresowo przez 

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 

niezależnie od kontroli wykonywanych przez Zakład. 

Poniżej w postaci tabelarycznej przedstawiono wykaz miejsc poboru wody przez 

Gminę Mińsk Mazowiecki z ujęć obcych z zainstalowanymi wodomierzami głównymi 

w studniach wodomierzowych. 

Lp

. 
Miejscowość Ulica Numer ewidencyjny działki 

1 Mińsk Mazowiecki Ul. Wiśniowa 1246/8 

2 Mińsk Mazowiecki Ul. Litewska 4801 
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3 Mińsk Maz./Targówka Ul. 

Dąbrówki/Mazowiecka 

314/4 

4 Mińsk Mazowiecki Ul. Siennicka 6001 

5 Stojadła Ul. Mińska 48 

6 Mistów Ul. Kościelna 455/6 

 

Na koniec 2020 roku długość sieci kanalizacyjnej wynosiła 108 km. W eksploatacji 

Zakładu było 38 sieciowych przepompowni ścieków i 148 przydomowych 

przepompowni ścieków. Ścieki z terenu gminy Mińsk Mazowiecki odprowadzane są 

poprzez gminną sieć kanalizacyjną do systemu kanalizacji miasta Mińsk Mazowiecki. 

Na styku gminy i miasta w granicy administracyjnej występuje 10 punktów odbioru 

ścieków, gdzie zainstalowano przepływomierze ścieków i poprzez miejski system 

kanalizacji ścieki trafiają do oczyszczalni, gdzie są poddawane procesom 

technologicznym. System miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalnia ścieków 

są własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Mińsku Mazowieckim. Poniżej w tabeli przedstawiono wykaz miejsc zainstalowania 

przepływomierzy ścieków w studniach pomiarowych. 

Lp. Miejscowość Ulica Numer ewidencyjny działki 

1 Stojadła Ul. Mińska 48 

2 Mińsk Mazowiecki Ul. Litewska 4801 

3 Stojadła Ul. Szkolna 633 

4 Królewiec Ul. Orzechowa 589/4 

5 Królewiec Ul. Kościelna 454 

6 Wólka Mińska Ul. Olszowa 39/8 

7 Stara Niedziałka Ul. Mazowiecka 497/11 

8 Targówka Ul. Świerkowa 120/7 

9 Karolina Ul. Dr. Jana Huberta 871 

10 Nowe Osiny Ul. Działkowa 144 

 

Ilości ścieków odbieranych z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i przekazywanych 

do oczyszczalni ścieków PWiK Sp. z o.o. w 2020 r. wynosiła: 240.797 m3. 
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3. Studium Uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania 
gminy  

 
1. Na terenie gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy przyjęte uchwałą Nr XXVI/141/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z 

dnia 12 sierpnia 2009 roku.  

2. Na podstawie uchwały VII.72.19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku zmienionej uchwałami  Nr 

XIII.111.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. oraz uchwałą Nr 

XV.144.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. przystąpiono do 

zmiany obowiązującego studium w części określonej na załącznikach graficznych do 

przedmiotowych uchwał. 

3. Na podstawie uchwały nr XXII.202.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 

listopada 2020 r. przystąpiono do zmiany obowiązującego studium w części określonej na 

załącznikach graficznych do przedmiotowej uchwały. 

4. Ostatnia ocena aktualności była przeprowadzona wiosną 2017 r. W tej sprawie podjęta 

została uchwała Nr XXXIII/226/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia  2017 r. 

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk 

Mazowiecki 

 

3 MPZP; stopień pokrycia planami, zaawansowanie prac nad nowymi MPZP 

 
1. Obecnie  Gmina  Mińsk  Mazowiecki  posiada  28  obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
2. Stopień pokrycia planami na dzień 28 kwietnia 2021 r. wynosi 68,8% powierzchni gminy. 
3. Wykaz planów przedstawiono poniżej: 

 

Nazwa Pow. 
[ha] 

Data 
uchwały 

Dziennik 

w sprawie uchwalenia zmian Miejscowego 
Planu Ogólnego Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki w 
miejscowościach: 

18.1 1999-03-03 Województwa 
Mazowieckiego nr 
26, poz. 742 z 1999-
04-30 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki - 
wsi Dziękowizna i cz. wsi Anielew, Budy 
Janowskie, Janów, Ignaców 

359.1 2002-02-25 Województwa 
Mazowieckiego nr 
118, poz. 2659 z 
2002-05-07 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki – 

209.4 2002-02-25 Województwa 
Mazowieckiego nr 
118, poz. 2660 z 
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cz. wsi: Budy Barcząckie, Barcząca, Zakole 
Wiktorowo, Stare Zakole 

2002-05-07 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki - cz. 
wsi Stojadła i cz. wsi Gamratka 

0.7 2002-04-29 Województwa 
Mazowieckiego nr 
163, poz. 3592 z 
2002-06-22 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki - 
wsi Kolonia Janów i części wsi Osiny, Nowe 
Osiny i Targówka 

251.5 2002-04-29 Województwa 
Mazowieckiego nr 
163, poz. 3593 z 
2002-06-22 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
wsi Józefów, Grębiszew, Maliszew, Kluki, 
Wólka Iłówiecka, Iłówiec oraz Grabina w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

929.8 2004-05-27 Województwa 
Mazowieckiego nr 
181, poz. 4699 z 
2004-07-22 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
wsi Cielechowizna, Chochół, Huta Mińska, 
Marianka, Tartak, Prusy oraz Gliniak w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

769.8 2004-05-27 Województwa 
Mazowieckiego nr 
181, poz. 4700 z 
2004-07-22 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

982 2004-08-16 Województwa 
Mazowieckiego nr 
256, poz. 6936 z 
2004-10-12 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
wsi Arynów i Królewiec w Gminie Mińsk 
Mazowiecki 

346.2 2004-08-16 Województwa 
Mazowieckiego nr 
256, poz. 6937 z 
2004-10-12 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
wsi Zamienie, Podrudzie w Gminie Mińsk 
Mazowiecki 

480.8 2004-08-16 Województwa 
Mazowieckiego nr 
256, poz. 6938 z 
2004-10-12 
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w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
wsi Karolina, Wólka Mińska w Gminie Mińsk 
Mazowiecki 

186.9 2004-08-16 Województwa 
Mazowieckiego nr 
256, poz. 6939 z 
2004-10-12 

w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
wsi Brzóze, Żuków, Borek Miński, Dłużka w 
Gminie Mińsk Mazowiecki 

1083.6 2004-08-16 Województwa 
Mazowieckiego nr 
256, poz. 6940 z 
2004-10-12 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębów 
wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga – 
ETAP II w Gminie Mińsk Mazowiecki 

9.1 2004-11-18 Województwa 
Mazowieckiego nr 
301, poz. 8409 z 
2004-12-09 

w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mińsk Mazowiecki w części wsi Nowe Osiny 
dla działek nr 326/8, 326/9, 326/10. 

0.3 2005-11-16 Województwa 
Mazowieckiego nr 
263, poz. 8624 z 
2005-12-01 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mińsk Mazowiecki w części wsi Osiny dla 
działek nr. 105/3-105/17 i 109/3-109/25 

3.8 2005-11-16 Województwa 
Mazowieckiego nr 
263, poz. 8625 z 
2005-12-01 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mińsk Mazowiecki w części wsi Gliniak -
poszerzenie ul. Chochołowskiej. 

0.6 2006-10-26 Województwa 
Mazowieckiego nr 
254, poz. 9087 z 
2006-12-09 

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mińsk Mazowiecki w części wsi Gliniak -
połączenie ul. Siennickiej i ul. Langiewicza. 

0.3 2006-10-26 Województwa 
Mazowieckiego nr 
254, poz. 9088 z 
2006-12-09 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości Stojadła w Gminie Mińsk 
Mazowiecki 

308.5 2010-08-20 Województwa 
Mazowieckiego nr 
171, poz. 4302 z 
2010-10-01 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A1” – 

742.7 2017-09-28 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
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tereny położone w miejscowościach: 
Gamratka, Podrudzie, Zamienie, Maliszew, 
Prusy, Kluki, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, 
Grabina, Chmielew 

9039 z 2017-10-10 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap "A2" - 
tereny położone w miejscowościach: 
Grębiszew, Józefów 

180.3 2018-09-27 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
9681 z 2018-10-11 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A3” – 
tereny położone w miejscowościach: 
Mikanów, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo 

166.9 2019-03-21 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
6036 z 2019-05-08 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.1” - 
tereny znajdujące się w miejscowości 
Królewiec 

154.6 2019-08-22 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
11761 z 2019-10-11 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.2” 
– tereny znajdujące się w miejscowości 
Arynów pn. „Węzeł” 

8.4 2019-08-22 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
11762 z 2019-10-11 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A6.1” - 
tereny znajdujące się w miejscowości Brzóze 
i Żuków pn. „Obwodnica zachód”111 

36.6 2019-08-22 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
11763 z 2019-10-11 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A6.2” - 
tereny znajdujące się w miejscowości Brzóze 
pn. „Obwodnica wschód” 

34.3 2019-08-22 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
11764 z 2019-10-11 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.3” - 
tereny znajdujące się w miejscowości Arynów 

41.9 2019-09-26 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
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pn. „Za torami” 13225 z 2019-11-20 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A4” – 
tereny położone w miejscowościach: Karolina 
i Wólka Mińska 

290.8 2020-02-27 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
6362 z 2020-06-05 

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 
Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A8” - 
tereny znajdujące się w miejscowości 
Targówka 

217.9 2020-02-27 Województwa 
Mazowieckiego, poz. 
6363 z 2020-06-05 

 

4. Plany w trakcie sporządzania 

Obecnie trwają prace nad w ramach ośmiu procedur dot. sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w ramach cz. miejscowości Janów, Dziękowizna, 

Ignaców, Królewiec, Stojadła, Zamienie, Niedziałka Druga. Procedury prowadzone są na 

podstawie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego tj.   

 Nr XV.145.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. dla części 
miejscowości Janów i Ignaców zgodnie z załącznikiem graficznym, 

 Nr XV.146.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. dla części 
miejscowości Dziękowizna zgodnie z załącznikiem graficznym, 

 Nr XV.147.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. dla części 
miejscowości Janów zgodnie z załącznikiem graficznym, 

 Nr XXIV.224.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r. dla 
części miejscowości Królewiec pn. „Królewiec obwodnica północ” zgodnie z 
załącznikiem graficznym, 

 Nr XXIV.226.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r. dla 
części miejscowości Stojadła pn. „Stojadła inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem 
graficznym, 

 Nr XXIV.227.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r. dla 
części miejscowości Zamienie pn. „Zamienie inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem 
graficznym, 

 Nr XXIV.225.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r. dla 
części miejscowości Niedziałka Druga pn. „Niedziałka Druga inwestycyjne” zgodnie z 
załącznikiem graficznym, 

 Nr XXIV.223.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2021 r. dla 
części miejscowości Dziękowizna i Ignaców pn. „Dziękowizna i Ignaców tereny 
inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem graficznym, 

Procedura sporządzenia nowego miejscowego planu dotyczy wyłącznie terenów 

wskazanych w uchwałach intencyjnych. 
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4. Gminny Program Rewitalizacji 

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych. Proces ten ma być prowadzony w sposób: kompleksowy, poprzez 

zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie. Działania podejmowane w ramach rewitalizacji powinny być 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 

Celem opracowania, a następnie wdrożenia Programu rewitalizacji Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2016-2023 było: pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, 

stymulowanie współpracy wszystkich zainteresowanych na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego, a nade wszystko przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, 

szczególnie na obszarach koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami (Ustawa o rewitalizacji z dnia 3 listopada 2015 roku), 

obszar rewitalizacji nie może obejmować powierzchni większej niż 20% gminy oraz nie może 

być zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może 

być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic 

(art. 10 Ustawy). 

Po przeprowadzeniu analiz wyznaczono obszar rewitalizacji obejmujący część obrębu 

geodezyjnego Janów obejmujący ok. 333 ha, który jest zamieszkany przez 500 

mieszkańców. Stanowi to odpowiednio 3% powierzchni gminy oraz 3,4% mieszkańców 

gminy.  

Obszar rewitalizacji obejmuje: 

 centrum wsi z obiektami użyteczności publicznej w tym szkołę podstawową w Janowie 

oraz siedzibę OSP, 

 działki, na których znajdują się bloki komunalne – ul. Osiedlowa, Wspólna i Strażacka,  

 stację uzdatniania wody, 

  obiekty zabytkowe, zwiane z zabudowaniami byłej gorzelni. 

 

Poniżej przedstawiono macierz celów rewitalizacji (CR) i kierunków działań (KD) w ramach 

Programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2023 
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Realizacja celów rewitalizacji i przyjętych kierunków działań będzie możliwa dzięki 

realizacji projektów (przedsięwzięć) rewitalizacyjnych, zarówno podstawowych jak i 

pozostałych (uzupełniających). 

WIZJA: Obszar zrewitalizowany to miejsce społecznie, gospodarczo  

i infrastrukturalnie wkomponowane w procesy rozwojowe gminy,  
oferujące wysoką jakość życia (rozumianą jako dostęp do podstawowej 

infrastruktury technicznej oraz życie w czystym i przyjaznym środowisku)  

CR1. 

Spójność 

społeczna  

KD1.1. 

Wzmacnianie 
tożsamości lokalnej i 

więzi społecznych 

KD1.2.   

Edukacja  i aktywizacja 
przez  całe życie 

CR2. 

Dostęp do podstawowej 
infrastruktury 

wpływającej na jakość 
życia 

KD2.1. 

Zapewnienie 
odpowiedniego 

standardu technicznego 
mieszkaniom 
komunalnym  

i socjalnym  

CR3. 

Poprawa stanu 
środowiska 

KD3.1. 

Rozbudowa 
infrastruktury liniowej, 

głównie kanalizacji 
mająca na celu poprawe 

jakości wód i gleby 
będących 

dotychczasowymi 
odbiornikami ścieków 

nieoczyszczonych 

KD3.2. 

Ograniczenie 
zanieczyszczeń 

powietrza 
pochodzących z tzw. 

niskiej emisji  
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Projekty (przedsięwzięcia) rewitalizacyjne podstawowe: 

PP1.  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego (ten projekt został już 

zrealizowany) 

PP2. Społeczny bank czasu – program wsparcia dla osób wykluczonych społecznie 

PP3. Cudze chwalicie swego nie znacie – aktywizacja społeczności lokalnej Janowa wokół 

dziedzictwa poprzemysłowego 

PP4. Mała ojczyzna – projekt edukacyjny mający na celu promowanie działań na rzecz 

lokalnej społeczności   

PP5. Szkoła dla wolontariatu wolontariat dla szkoły – projekt promujący wolontariat, 

szczególnie wśród młodzieży  

PP6. Szkoła to miejsce, które lubię – wsparcie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży 

(trwają przygotowania do realizacji tego projektu) 

PP7. Dbałość o środowisko przyrodnicze i podnoszenie jakości życia – edukacja 

środowiskowa i obywatelska  

PP8. Edukacja dla bezpieczeństwa – pierwsza pomoc  

Projekty (przedsięwzięcia) rewitalizacyjne uzupełniające: 

PU1.  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (powstała dokumentacja projektowa) 

PU2. Poprawa jakości życia poprzez rozwój zieleni wokół budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego komunalnego 

PU3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (szkoła w Janowie) z 

wykorzystaniem OZE (ten projekt został już zrealizowany) 

PU4. Renowacja i adaptacja budynku starej gorzelni jako miejsca aktywizacji gospodarczej i 

społecznej  

Wyżej wskazane projekty jeszcze nie zrealizowane, pozostają do realizacji w kolejnych 

latach, w miarę dostępności środków zewnętrznych i własnych. 

 

5. Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022 

 

Raport z gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Mińsk Mazowiecki za rok 2020 

przedstawia realizację „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2018-2022” będącego załącznikiem do uchwały Nr IV.34.19 Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Mińsk 

Mazowiecki Nr XLIX/358/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018 – 2022 

oraz zasad wynajmowania lokali objętych zasobem. 
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Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące 

własność bądź będące w samoistnym posiadaniu gminy. Wykazy lokali stanowiący zasób 

gminy oraz ich charakterystykę pokazano w sposób tabelaryczny w dwóch poniższych 

tabelach ze stanami zasobu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2020 roku, gdyż w 2020 roku 

dokonano częściowej rozbiórki jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Janowie 

przy ul. Osiedlowej 4A.  

 

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

stan na dzień 01.01.2020 r. 

L.p. Adres 
Ilość 

lokali 

Pow. użytkowa 

lokali – m2 

Wyposażenie lokali 

woda kanalizacja łazienka wc 

1 
Janów 

ul. Osiedlowa 4A 
10 371,0 + + 

+ 
+ 

2 
Janów 

ul. Osiedlowa 4B 
11 371,0 + + 

+ 
+ 

3 
Janów 

ul. Osiedlowa 4C 
2 66,0 + + + + 

4 
Janów 

ul. Wspólna 3 
3 118,2 + – – – 

5 
Janów 

ul. Strażacka 3 
1 30,7 + + + + 

6 
Janów 

ul. Osiedlowa 4D 
28 980,01 + + + + 

ZASÓB MIESZKANIOWY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

stan na dzień 31.12.2020 r. 

L.p. Adres 
Ilość 

lokali 

Pow. użytkowa 

lokali – m2 

Wyposażenie lokali 

woda kanalizacja łazienka wc 

1 
Janów 

ul. Osiedlowa 4A 
2 63,00 + + + + 
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Ilość umów na lokale mieszkalne w tym socjalne na koniec 2020 roku wynosiła 20 szt., z 

powodu wypowiedzenia przez najemcę umowy na lokal socjalny.  

Potrzeby w zakresie napraw, remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu gminy 

realizowane były w 2020 roku w ramach bieżących zgłoszeń lokatorów. W roku 

sprawozdawczym wykonano naprawę: 

 Instalacji wodno- kanalizacyjnej w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Wspólnej w Janowie. 

  Drzwi do komórek lokatorskich przy budynku wielorodzinnym w miejscowości Janów. 

Program na lata 2018-2022 przyjmuje zasadę samofinansowania gospodarki mieszkaniowej 

w zakresie bieżącego utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, gdzie koszty utrzymania 

zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów powinny być 

pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne.  

W 2020 roku w zasobie mieszkaniowym Gminy Mińsk Mazowiecki wysokość czynszu 

ustalana była na podstawie: 

 Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 grudnia 2019 r. w 

sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób 

gminy Mińsk Mazowiecki 

Czynsz za poszczególne lokale  dla najemców wyliczany był na podstawie iloczynu 

powierzchni użytkowej lokalu i stawki bazowej zgodnie z w/w zarządzeniem. Podczas 

ustalania czynszu uwzględniano czynniki obniżające lub podwyższające stawkę bazową za 

wyposażenie i stan techniczny lokalu. Stawka czynszu w 2020 roku kształtowała się od 2,14 

zł/m2 do 4,48 zł/m2. 

Przyjęty Program na lata 2018-2022 przyjmuje, że Gmina Mińsk Mazowiecki przy wynajmie 

lokali mieszkalnych komunalnych wymaga od najemcy wpłaty kaucji zabezpieczającej 

2 
Janów 

ul. Osiedlowa 4B 
2 99,00 + + 

+ 
+ 

3 
Janów 

ul. Osiedlowa 4C 
2 66,00 + + + + 

4 
Janów 

ul. Wspólna 3 
3 118,2 + + + + 

5 
Janów 

ul. Strażacka 3 
1 30,7 + + + + 

6 
Janów 

ul. Osiedlowa 4D 
28 980,01 + + + + 
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należności z tytułu najmu, która wynosi sześciokrotność miesięcznego czynszu za dany 

lokal, obliczanego wg stawek obowiązujących w dniu zawierania umowy i powinna być 

wpłacona w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się decyzji o przydziale 

mieszkania. W w/w programie przyjęto, że przy wynajmie lokali socjalnych kaucji się nie 

pobiera. W roku sprawozdawczym nie zawarto nowych umów na lokale komunalne dlatego 

kaucji nie pobierano. 

W roku 2020 wszystkie rozliczenia za usługi mieszkaniowe z najemcami na terenie gminy 

Mińsk Mazowiecki zapewnia samorządowa jednostka organizacyjna, która wykonuje swoją 

działalność w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki uchwałą nr 

XXIII/163/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia 

zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku 

Mazowieckim. W przypadku zwłoki w uiszczaniu czynszu przez najemców GZGK w Mińsku 

Mazowieckim razem z fakturą za czynsz wysyła wezwania do zapłaty, a przy braku opłat ma 

prawo zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2020 r. poz. 611) 

oraz zawartymi umowami z najemcą wypowiadać najem lokalu mieszkalnego. Odbywa się to 

wraz z  naliczaniem odszkodowania, jaki jest najemca zobowiązany zapłacić za lokal 

zajmowany bez tytułu prawnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie. W 

roku sprawozdawczym niektórzy najemcy mieli przejściowe problemy z opłatami za czynsz 

(głównie z powodu pogarszających się warunków materialno – bytowych najemców) lecz 

ostatecznie z tego powodu nie doszło do wypowiedzenia najmu lokali w roku 2020. 

 

6. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych stanowiących 

własność Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2019-2021 

 

W 2020 roku obowiązywał „Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2019-2021”.  Przyjęty Zarządzeniem Nr 31/2019 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 maja 2019 roku.  

Plan wykorzystania zasobu zawiera w szczególności: 

- zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości, 

- prognozę dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania 

nieruchomości do zasobu, 

- prognozę poziomu wysokości wpływów i wydatków budżetowych z tytułu 

gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, 

- informację dotyczącą programu zagospodarowania zasobu nieruchomości.  

Gospodarowanie zasobem nieruchomości obejmuje w szczególności: 

- ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

- zapewnienie wyceny nieruchomości zasobu, 

- sporządzenie planu wykorzystania zasobu, 

- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

- wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępniane z zasobu, 

- zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, 
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- wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład 

zasobu, 

- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności  

w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, 

o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku 

najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie własności nieruchomości przez 

zasiedzenie oraz o założenie księgi wieczystej i wpis w księgach. 

 

W 2020 ogólna powierzchnia gruntów, którymi gospodaruje Gmina Mińsk Mazowiecki 

wynosiła 261,7558 ha w tym w bezpośrednim władaniu gminy  wynosiła 261,5946 ha, 

natomiast w użytkowanie wieczyste  oddano 0,1612 ha. 

Zgodnie z Planem wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w 2020 roku: 

- zakupiono grunty przeznaczone pod drogi o łącznej powierzchni 0,6241 ha, 

- przejęto na podstawie decyzji podziałowych grunty o łącznej powierzchni 1,0685 ha, 

-  oddano w najem/dzierżawę nieruchomości o powierzchni 0,1307 ha, 

Gminny zasób mieszkaniowy składał się z 10 lokali znajdujących się w 5 budynkach 

w Janowie. W nowym budynku komunalnym jest  28 lokali socjalnych. 

Gmina Mińsk Mazowiecki gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 

racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w 

pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej kierując się przy tym zaspokajaniem 

potrzeb społeczności i realizacją zadań publicznych. 

 

7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2020 jest 

dokumentem o charakterze strategicznym i koncentruje się na: 

 podniesieniu efektywności energetycznej; 

 zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 redukcji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Celem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie strategicznych kierunków działań, 

podjęcie których jest niezbędne dla poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie 

Gminy Mińsk Mazowiecki. 

Zadania inwestycyjne związane bezpośrednio i pośrednio z realizacją celów PGN: 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na ternie gminy, 

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody, 

3. Modernizacja oświetlenia drogowego, 
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4. Instalacje OZE w obiektach użyteczności publicznej, 

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

6. Wymiana źródeł ciepła z konwencjonalnych na OZE w budynkach mieszkalnych 

Na terenie gminy konieczna jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Istotnym elementem 

jest zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych. Na dzień 31 grudnia 2020 rok długość 

sieci kanalizacyjnej wynosiła 108,08 km. W latach 2015-2020 oddano do użytkowania 67,08 

km sieci. Działaniem wspomagającym w zakresie zagospodarowania ścieków jest budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa przydomowych jest częściowo refinansowana 

ze środków Gminy Mińsk Mazowiecki zgodnie z przyjętą uchwałą przyjętą uchwałą NR 

VII.69.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Do dnia 31 grudnia 2020 rok na 

terenie gminy w 2020 roku współfinansowała 113 szt. 

Gmina Mińsk Mazowiecki corocznie buduje i modernizuje oświetlenie uliczne. W latach 

2015-2020 wbudowano 435 punktów oświetlenia LED. Diody LED nie zawierają żadnych 

toksycznych materiałów takich jak rtęć i innych metali groźnych dla środowiska w 

odróżnieniu od świetlówek energooszczędnych i nadają się w 100% do recyklingu 

pomagając zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Zawarte w nich związki chemiczne 

odpowiedzialnych za kolor świecenia (luminofor) nie są szkodliwe dla otoczenia.  

 

8. Program Ochrony Środowiska  

 

Ostatnia Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk Mazowiecki do roku 

2020 zatwierdzona uchwałą Nr XLV/328/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 

kwietnia 2018 r. jest kontynuacją polityki ekologicznej gminy zapoczątkowaną Programem 

Ochrony Środowiska z 2005 roku. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mińsk 

Mazowiecki jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony 

środowiska na terenie gminy. Zawiera cele i zadania, które realizuje gmina w celu ochrony 

środowiska w jej granicach administracyjnych. Celami realizacji programu ochrony 

środowiska są poprawa stanu i ochrona środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu 

rozwoju społeczno-gospodarczego tj.: 

1. poprawę jakości powietrza:  

1.1. modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne; 

1.2. termomodernizacja obiektów użyteczności; 

1.3. modernizacja indywidualnych źródeł ciepła; 

1.4. montaż odnawialnych źródeł energii w gminie Mińsk Mazowiecki 

2. poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych: 

2.1. rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 

2.2. przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w gminie Mińsk Mazowiecki 

 

Gmina Mińsk Mazowiecki corocznie buduje i modernizuje oświetlenie uliczne. W latach 

2017-2020 wbudowano 281 punktów oświetlenia LED, w tym w 2020 roku 83 punktów. Diody 

LED nie zawierają żadnych toksycznych materiałów takich jak rtęć i innych metali groźnych 
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dla środowiska w odróżnieniu od świetlówek energooszczędnych i nadają się w 100% do 

recyklingu pomagając zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Zawarte w nich związki 

chemiczne odpowiedzialnych za kolor świecenia (luminofor) nie są szkodliwe dla otoczenia. 

 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na obszarze gminy Mińsk 

Mazowiecki są: 

1. intensywny ruch samochodowy 

2. źródła ciepła – kotłownie komunalne, zakładowe i indywidualne, 

Intensywny ruch samochodowy spowodowany poprzez ruch tranzytowy na terenie gminy 

Mińsk Mazowiecki ma stały charakter i zanieczyszczenia z tego tytułu z pewnością stanowią 

zagrożenie dla mieszkańców gminy. Jednakże w zakresie zmniejszenia uciążliwości 

powodowanej przez ciągi komunikacyjne na terenie gminy prowadzone są inwestycje 

drogowe polegające m.in. na wymianie nawierzchni. W latach 2017 - 2020 zmodernizowano 

ok. 43,0766 km nawierzchni w tym w 2020 roku ok. 9,633 km.  

W Gminie Mińsk Mazowiecki prowadzone są akcje informacyjne i edukacyjne dotyczące 

spalania dozwolonego jak i zakazanego opału przeznaczonego na ogrzewanie pomieszczeń 

jak i sposobu rozpalania i palenia w piecu. Ponadto Mieszkańcy otrzymali informacje o  

terminach wymiany kotłów, pieców, kominków zgodnie z obowiązującą „uchwałą 

antysmogową” województwa mazowieckiego. 

 

Sieć wodociągowa na terenie gminy Mińsk Mazowiecki jest dobrze rozwinięta. Dostęp do 

wody pitnej ma 99,9% mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2020 rok długość sieci 

wodociągowej wynosiła 244,43 km. W 2020 roku oddano do użytkowania 2,95 km. Na 

terenie gminy konieczna jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Istotnym elementem jest 

zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych. Na dzień 31 grudnia 2020 rok długość sieci 

kanalizacyjnej wynosiła 108,08 km. W 2020 roku oddano do użytkowania 5,54 km sieci. 

Działaniem wspomagającym w zakresie zagospodarowania ścieków jest budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowa przydomowych jest częściowo refinansowana 

ze środków Gminy Mińsk Mazowiecki zgodnie z przyjętą uchwałą NR VII.69.19 Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji 

celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 

terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. Do dnia 31 grudnia 2020 rok na terenie gminy 

wybudowane zostało 244 szt. przydomowych oczyszczalni z czego gmina w roku 2020 roku 

współfinansowała 23 szt. 

 

Realizacja zadań ujętych w dotychczas obowiązującym POŚ, wpłynęła pozytywnie na 

poprawę stanu środowiska na terenie gminy. 

9. Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Mińsk Mazowiecki 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki” został przyjęty przez Radę Gminy Mińsk Mazowiecki 

Uchwałą Nr XV.135.2020 z dnia 27 lutego 2020 roku. 

W dniu 16 września 2011 r. Rada Ministrów uchwaliła  ustawę o ochronie zwierząt oraz 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. 
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W ustawie o ochronie zwierząt art. 11 i art. 11a mówi o  programie zapobiegania 

bezdomności zwierząt. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”, zwany dalej PONZB, ma na 

celu zapobieganie bezdomności zwierząt, opieki nad nimi oraz wyłapywanie bezdomnych 

zwierząt.  

W roku 2020 Gmina Mińsk Mazowiecki na realizację PONZB przeznaczyła środki finansowe 

w wysokości 50.000 zł (netto), były przewidziane na zapewnienie bezdomnym zwierzętom 

miejsca w schroniskach dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie 

właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, opiekę nad 

wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, obligatoryjna sterylizacja bądź kastracja 

zwierząt w schroniskach dla zwierząt, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia 

miejsca dla zwierząt gospodarskich.  

Firmą świadczącą usługi odłowienia bezdomnych zwierząt było Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „PERRO” Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki prowadzone 

przez Panią Marzenę Golańską, poniesione koszty na rzecz ww. usług wynosiły 17712,00zł. 

Na indywidualne wnioski mieszkańców dotyczące sterylizacji i kastracji zwierząt oraz innych 

usług weterynaryjnych zostały wydatkowane środki w wysokości 2894,80 zł. Na opiekę nad 

wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie  zostało wydatkowane 510,95 zł po złożeniu 

wniosków przez mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki.  

Ogólny koszt realizacji POZNB wyniósł w sumie 21117,75 zł. 

10. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-

2032 dla Gminy Mińsk Mazowiecki 
 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy 

Mińsk Mazowiecki”, zwany dalej PUA, został przyjęty dnia 28 grudnia 2009 roku przez Radę 

Gminy Mińsk Mazowiecki Uchwałą Nr XXXI/166/09. Dnia 24 sierpnia 2017 roku został 

zaktualizowany Uchwałą Nr XXXVI/260/17. 

Azbest zaliczony jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią 

ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. 

Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane. 

Z uwagi na szkodliwie działanie azbestu na zdrowie i zagrożenie jakie stwarza podjęto 

działania mające na celu wyeliminowanie tego materiału ze wszystkich obiektów w Polsce do 

2032 roku.  

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia programu 

wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", zwanego 

dalej POKzA. Program zastępuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Utrzymuje dotychczasowe cele i określa nowe 

zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu w planie wieloletnim. 

PUA dla Gminy Mińsk Mazowiecki stanowi element realizacji harmonogramu stopniowego 

usuwania azbestu z terenu kraju zapisanego w POKzA na szczeblu lokalnym. Zakłada on 

zwiększenie tempa prac mających na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, 

organizację demontażu oraz transport materiałów zawierających azbest z terenu Gminy na 
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składowisko odpadów niebezpiecznych, finansowanie programu poprzez przeznaczenie 

środków z budżetu Gminy oraz pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.  

Na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, według danych zawartych w Bazie Azbestowej, na 

dzień 31 grudnia 2020 roku do unieszkodliwienia pozostało 3 569,785 Mg wyrobów 

zawierających azbest (głównie faliste i płaskie płyty azbestowo-cementowe, służące jako 

pokrycie dachowe w budynkach mieszkalnych oraz budynkach zabudowy gospodarczej oraz 

azbest zmagazynowany). Z inwentaryzacji wynika, że zdecydowana większość wyrobów 

azbestowych jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga natychmiastowego usunięcia.  

Gmina Mińsk Mazowiecki opracowując PUA corocznie od 2010 roku ubiega się o środki 

finansowe (w formie dotacji) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) na demontaż wyrobów azbestowych, ich transport oraz 

unieszkodliwienie. 

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom oraz oczekiwaniom mieszkańców od 2010 

roku Gmina Mińsk Mazowiecki realizuje zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki. W ramach zadania wykonywane są 

prace związane z  usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu tj. demontaż płyt azbestowych, 

odebranie i transport azbestu do miejsca unieszkodliwienia oraz samo unieszkodliwienie. 

W latach 2010-2020 z udzielonego dofinansowania skorzystało 596 osób. W ramach 

dofinansowania zdemontowano oraz unieszkodliwiono 436,750 Mg płyt azbestowo-

cementowych oraz odebrano złożone na stosach/ pryzmach płyty  i unieszkodliwiono 

907,290 Mg. Łącznie przekazano do unieszkodliwienia poprzez składowanie 1 344,040 Mg 

wyrobów zawierających azbest. Koszt realizacji zadania wyniósł Gminę Mińsk Mazowiecki 

479 568,39 zł, w tym 389 260,51 zł pozyskano z WFOŚiGW. 

W celu sprawnej realizacji zapisów PUA z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki koniecznym jest 

podniesienie wiedzy oraz świadomości mieszkańców na temat szkodliwości azbestu. Czynny 

udział mieszkańców jest niezbędny, aby osiągnąć cele jakie wyznacza niniejszy Program, 

m.in. usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest. Na terenie Gminy podejmowane 

są działania informacyjne o wpływie azbestu na organizm człowieka oraz możliwościach 

ubiegania się o dofinansowanie celem usunięcia i zutylizowania posiadanych wyrobów 

poprzez zamieszczanie stosownych informacji i ogłoszeń na stronie internetowej Gminy oraz 

w gminnej gazecie Głos Ziemi Mińskiej. 

Przewidywany koniec realizacji PUA wyznaczony został zgodnie z POKzA na rok 2032. Data 

ta wydaje się odległa, jednak z uwagi na ilość materiałów zawierających azbest na terenie 

Gminy Mińsk Mazowiecki oraz koszty związane z ich usunięciem systematycznie 

realizowane są założenia niniejszego Programu. 

 
 

11. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 

terenie gminy Mińsk Mazowiecki za 2018 rok oraz gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana zarządzeniem Wójta 

Gminy realizuje ustawowe zadania przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. W dniu 28 

listopada 2019 roku Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę nr XIII.113.19 w 

sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok. 
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Komisja liczy 8 członków, przedstawicieli instytucji takich jak: policja, sąd, gops, oświata oraz 

przedstawiciele środowiska lokalnego. 

Kierunki pracy komisji to współpraca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, szeroko 

rozumiana profilaktyka wśród dzieci i młodzieży, współpraca ze środowiskami lokalnymi, 

czuwanie nad prawidłowymi warunkami sprzedaży alkoholu oraz opiniowanie wniosków na 

sprzedaż napojów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady 

gminy. 

Wykonując zadania ustawowe tj. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Komisja przeprowadziła 3 kontrole punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych, których na terenie gminy jest 40, w tym przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 32, przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 8. 

W 2020 roku komisja zaopiniowała 10 wniosków o wydanie 28 zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

Członkowie Komisji w 2020 roku przeprowadzili rozmowy z 20 osobami uzależnionymi i 4 

członkami rodzin. Wobec 3 osób komisja w 2020 roku podjęła czynności zmierzające do 

orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień. W 2020 roku 

przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczył w 

grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które udzieliły pomocy 13 

rodzinom. Członkowie Komisji kontaktowali się i współpracowali z 15 osobami doznającymi 

przemocy w rodzinie i 15 osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 

W 2020 roku na terenie gminy działał 1 punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób z 

problemem alkoholowym i ich rodzin jako wyodrębniona forma działalności, funkcjonujący w 

czasie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako integralna 

część zadań Komisji. W punkcie konsultacyjno-informacyjnym udzielono 7 porad 5 osobom z 

problemem alkoholowym. 

W szkołach gminnych realizowano programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane 

do dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 824 uczniów, 30 wychowawców i 86 rodziców, 

a także programy z obszaru profilaktyki wskazującej (w tym programy dla młodzieży 

eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, w tym z alkoholem na które GKRPA 

przeznaczyła 16.771,65 zł. 

W ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

finansowane były także pozalekcyjne zajęcia sportowe na kwotę 4.170 zł. 

Na terenie gminy realizowane są zajęcia dla dzieci z grup ryzyka z programem 

socjoterapeutycznym, na które GKRPA przeznaczyła 33.404,13 zł oraz zajęcia dla dzieci z 

grup ryzyka z programem opiekuńczym, na które GKRPA przeznaczyła 6.400 zł. 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

2020 roku przeznaczono na wsparcie psychologiczne w szkołach 23.560 zł. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842) 

wydatkowano kwotę 32.466,62 zł.  

 

12. Program współpracy gminy Mińsk Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi  

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania współpracy z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany  przedłożyć 

organowi  stanowiącemu  oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Roczny Program Współpracy Gminy 

Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przyjęty uchwałą nr XII.108.19 Rady 

Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2019 roku. 

Projekt programu został poddany pod konsultacje w trybie określonym uchwałą nr 

XXXIV/251/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 

uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2019 

roku (zgodnie z zarządzeniem nr 54/2019 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 13 sierpnia 

2019 roku w sprawie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020). Konsultacje 

prowadzone były w formie ankiety skierowanej do organizacji pozarządowych. Treść ankiety 

była opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Celem konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych oraz 

innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sprawie poddanej 

konsultacji. 

 Pomimo upływu zakreślonego terminu żadna organizacja pozarządowa z terenu 

Gminy Mińsk Mazowiecki, ani też inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego 

nie zgłosił się do udziału w tworzeniu dokumentu tak ważnego dla naszej współpracy. 

 W związku z powyższym Program współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok przygotowany został w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa i dotychczas ustalone kryteria współpracy. 

Program obejmował następujące obszary współpracy: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

2. ochrony i promocji zdrowia, 

3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,  

5. wypoczynku dzieci i młodzieży; 

6. wspierania i upowszechnienia kultury, 

7. wspierania kultury fizycznej, 

8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

  9. porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
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 10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 11. rewitalizacji. 

 W 2020 roku Gmina Mińsk Mazowiecki współpracowała z organizacjami 

pozarządowymi w charakterze pozafinansowym. Współpraca odbywała się na zasadach: 

partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i 

jawności. 

Na bieżąco przekazywano informacje istotne dla organizacji, natomiast organizacje w razie 

wątpliwości kontaktowały się z urzędem. 

W związku z sytuacją epidemiczną, kontakty odbywały się głównie przez rozmowy 

telefoniczne. 

Sektor pozarządowy wspierany był również poprzez udostępnianie pomieszczenia do 

działalności organizacji, a także udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na 

realizację zadań publicznych z innych źródeł niż budżet gminy. 

 

13. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 

gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020. 

 

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk 

Mazowiecki na lata 2016-2020 został opracowany przez Urząd Gminy i otrzymał pozytywną 

opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Zarządzeniem nr 35/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w 

sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień profilaktycznych – 

przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym w 

Gminie Mińsk Mazowiecki wywoływanego przez wirusy HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 

– dziewcząt urodzonych w 2007 roku w ramach gminnego programu zdrowotnego 

pn.:”Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk 

Mazowiecki na lata 2016-2020” zarządził ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora 

szczepień profilaktycznych.  

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Zarządzeniem nr 36/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w 

sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór 

realizatora szczepień profilaktycznych - przeciwko rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, 

rakowi pochwy i brodawkom płciowym w Gminie Mińsk Mazowiecki wywoływanego przez 

wirusy HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58  – dziewcząt urodzonych w 2007 roku w ramach 

gminnego programu zdrowotnego pn.:”Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020” powołał Komisję 

konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora szczepień 

profilaktycznych. 

Przedmiot konkursu obejmował: 

 zakup szczepionek przeciwko wirusom HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 

niezbędnych do realizacji zadania; 

 uzyskanie pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu 

szczepień; 

 wykonanie usługi szczepień przeciwko wirusom HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 

dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki i uczęszczających do 
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gminnych szkół, urodzonych w 2007 roku w tym przeprowadzenie badania 

lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia; 

 przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród rodziców dziewcząt objętych 

programem oraz wśród dziewcząt nim objętych poprzez rozpowszechnienie ulotek 

informacyjnych. 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wybór realizatora szczepień 

profilaktycznych dokonano wyboru oferty: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Mińsku Mazowieckim. 

Zaszczepiono 12 dziewczynek szczepionką GARDASIL 9 za kwotę 5.712 zł tylko jedną 

dawką szczepionki.  

Ze względu na brak dostępności szczepionki drugą dawką zaszczepiono w 2021 roku za 

kwotę 5.236 zł.  

 

14. Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki 

 

Program Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki został wprowadzony uchwałą Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki Nr XI/73/15 z dnia 22 października 2015 roku. Jego celem jest 

umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej poprzez poprawę 

warunków materialnych oraz zwiększenie dostępności do instytucji kultury i obiektów 

sportowych. Podjęte w tym kierunku działania są elementem polityki społecznej realizowanej 

w Gminie Mińsk Mazowiecki, która daje możliwość rzeczywistego wsparcia rodzin 

wielodzietnych, promocji modelu takiej rodziny oraz kształtowania pozytywnego jej 

wizerunku. 

Uprawnionymi do udziału w Programie „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki” są osoby 

zamieszkujące na terenie naszej gminy, którym przysługuje prawo do posiadania Karty 

Dużej Rodziny. Mogą one wówczas skorzystać z następującego katalogu usług: 

Rabatu w wysokości 50%: 

- ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom 

Kultury w Mińsku Mazowieckim. 

- ceny biletu wstępu (należnej opłaty) na basen i lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 

 Rabatu w wysokości 25% w opłacie za świadczenia gminnych (samorządowych) przedszkoli 

w zakresie przekraczającym podstawę programową. Ulga ta przysługuje rodzinie, która 

reguluje na bieżąco opłaty za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym 

podstawę programową. 

Prawa do zniżek wynegocjowanych z przedsiębiorcami należącymi do programu „Rodzinna 

Gmina Mińsk Mazowiecki” 

W 2020 r. wydano 334 kart Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki, 206 dla rodziców i 128 dla 

dzieci. Od 2014 roku przyznano 2516 kart , z czego 1356 dla rodziców, opiekunów i 1160 dla 

dzieci. 

Koszty działania programu w 2020 r. to wydatki na pokrycie 50% ulgi na basen – 

11 565,54 zł., na zajęcia w Miejskim Domu Kultury – 385,01 zł. 

Z 25% ulgi na  opłaty za przedszkole korzystało 73 rodziny. 

Do programu przystąpiło 17 podmiotów prywatnych oferujących zniżki na swoje produkty, 

bądź usługi. 
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W celu wsparcia rodzin w opiece nad dziećmi Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła 

uchwałę Nr XLII/305/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu 

żłobkowego. W 2020 r. 42 rodzinom przyznano świadczenie pieniężne w wysokości 400 zł. 

miesięcznie na łączną kwotę 119 478 zł. 

Należy też zaznaczyć, że Rada Gminy, w celu wspierania rodziny wprowadziła uchwałę Nr 

XLV/319/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia 

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują rodziny wielodzietne. W uchwale zwalnia się w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy będący członkami rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.). Ulga wynosi 3,00 zł 

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. W 2020 r. Z ulgi tej skorzystało 2 112 

osób będących członkami rodzin wielodzietnych. Skutek finansowy stosowania w 2020 roku 

ulgi na podstawie podjętej uchwały, to ok.75 tys. zł. 
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IV. Realizacja uchwał Rady Gminy  
 

W 2020 r. łącznie Rada Gminy obradowała na 9 sesjach, w tym 2 nadzwyczajnych. 

Na sesjach w 2020 r. podjęto łącznie 91 uchwał, które zakresem obejmowały tematykę 

budżetu i finansów, inwestycji, nazw ulic, regulaminów utrzymania porządku i czystości, 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, spraw organizacyjnych, działalności Rady 

Gminu i Urzędu Gminy oraz jednostek podległych 

Wójt jest obowiązany realizować uchwały podjęte przez Radę Gminy. Wykonanie uchwał 

polega na realizacji czynności materialno-technicznych dotyczących uchwały, np. przesłanie 

jej do organu nadzoru, wpisanie do rejestru uchwał, podanie do wiadomości powszechnej, 

skierowanie - w razie potrzeby - do publikacji w dzienniku urzędowym itp. (wykonanie 

formalne), a także merytoryczne np. realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy, 

oznaczenie ulicy nazwą nadaną jej przez radę gminy, naliczanie podatków właścicielom 

nieruchomości zgodnie ze stawkami przyjętymi przez radę gminy. 

 

Poniższa tabela przedstawia realizację uchwał podjętych w 2020 r.: 

Zakres 
tematyczny 

uchwał 

Zakres 
przedmiotowy 

uchwały 

Liczba 
uchwał 

Stan realizacji Uwagi 

Finanse  

i budżet 

Budżet gminy 1 w trakcie 

realizacji 

 

Zmiany w budżecie 8 zrealizowano  

Wieloletnia Prognoza 

Finansowa i jej zmiany  

7 w trakcie 

realizacji, 

zrealizowano 

 

Podatki i opłaty 

lokalne 

5 3 uchwały w 

trakcie realizacji 

(w tym 1 

unieważniona w 

części), 

1 uchylona,  

1 zrealizowana 

Zrealizowano uchwałę 

dot. przedłużenia 

wskazanym grupom 

przedsiębiorców 

terminów płatności rat 

podatku  

od nieruchomości, w 

związku z COVID-19 

Gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

7 w trakcie 

realizacji  

(2 uchwały 

uchylające) 

W tym uchwały dot. 

regulaminu utrzymania 

porządku i czystości 

oraz  

pomoc finansowa dla 

województwa, powiatu 

i miasta Mińsk 

Mazowiecki 

4 zrealizowano  

Zatwierdzenie 1 zrealizowano  
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sprawozdań 

finansowych 

Przekazanie nadwyżki 

finansowej Gminnego 

Zakładu Gospodarki 

Komunalnej 

1 zrealizowano  

Dotacje udzielane z 

budżetu gminy 

2 w trakcie 

realizacji 

Dot. zasad 

finansowania klubów 

sportowych  

Pożyczki i kredyty 1 zrealizowano Dot. pożyczki z WFOŚ i 

GW w Warszawie 

Tryb pracy nad 

projektem budżetu 

gminy  

1 w trakcie 

realizacji 

 

Organizacja 

Komisje Rady Gminy 1 zrealizowano Zmiana w składzie 

osobowym komisji 

Plany pracy Rady 

Gminy 

6 5 uchwał w 

trakcie 

realizacji, 1 

zrealizowana 

Uchwała zrealizowana 

dotyczyła zmiany planu 

pracy Rady Gminy w 

2020 r.  

w związku z COVID-19 

Statuty i sołectwa 1 w trakcie 

realizacji 

Dot. uchwalenia statutu 

sołectw 

Skargi 7 zrealizowano 2 uchwały dot. 

przekazania skarg do 

Sądu 

Administracyjnego 

(skargi na plany 

zagospodarowania 

przestrzennego),  

4 uchwały dot. skarg na 

Wójta,  

1 na Kierownika GOPS 

– wszystkie skargi 

rozpatrywane przez 

Radę Gminy zostały 

uznane za bezzasadne 

Program współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi 

3 w trakcie 

realizacji 

Podjęto uchwałę 

uchylającą Program  

z powodu błędnego 

określenia terminu 

wejścia w życie, a 

następnie ponownie 

podjęto przedmiotową 

uchwałę. Uchwała 

obowiązuje do końca 

2021 r.  
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Związki 

międzygminne, 

aglomeracje i 

stowarzyszenia  

3 zrealizowano Dot. członkostwa w 

aglomeracji Mińsk 

Mazowiecki, Metropolii 

Warszawa  

i Związku Gmin 

Wiejskich RP 

Urząd Gminy 3 zrealizowano Dot. zmian na 

stanowisku Skarbnika 

Gminy i zatwierdzenia 

zarządzenia 

porządkowego Wójta w 

sprawie przyjęć 

interesantów i pracy 

urzędu w czasie 

pandemii COVID-19 

Pomoc 

Społeczna 

Pomoc rodzinie  1 w trakcie 

realizacji 

Dot. programu 

Rodzinna Gmina Mińsk 

Mazowiecki 

Statut GOPS 1 w trakcie 

realizacji 

 

Inne 

Program opieki nad 

zwierzętami 

bezdomnymi i 

zapobieganie 

bezdomności zwierząt 

1 zrealizowano  

Strategia Rozwoju 

Gminy 

1 w trakcie 

realizacji 

 

Petycje i stanowiska 3 zrealizowano (w 

sensie 

formalnym – 

przesłanie do 

odbiorców 

wskazanych  

w uchwałach) 

Dot. zachowania 

integralności 

Województwa 

Mazowieckiego, 

przebudowy przejazdu 

kolejowego na trasie 

Pilawa-Krusze i 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Gospodarka 

przestrzenna 

9 zrealizowano  

Absolutorium i wotum 

zaufania 

2 zrealizowano Udzielono absolutorium 

i wotum zaufania 

Wójtowi 

Gminny program 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi i 

narkomanii 

1 w trakcie 

realizacji 

Uchwała obowiązuje do 

końca 2021 r. 

Cena jednostek paliwa 1 w trakcie 

realizacji 
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Nazwy ulic i 

miejscowości 

7 zrealizowano 5 uchwał dot. nadania 

nazw ulic, 2 uchwały 

dot. zniesienia 

urzędowej nazwy 

miejscowości „Karolina 

– Kolonia”  

Porozumienie 

międzygminne 

1 nie 

zrealizowano  

Dot. dowozu uczniów z 

gminy Dębę Wielkie do 

szkoły w Stojadłach 

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

1 zrealizowano Wprowadzono zmiany 

do statutu Biblioteki 

 

 

Dane do Raportu zebrała: Jolanta Damasiewicz 

 


