
UCHWAŁA Nr XXII/131/2008 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 maja 2008 I'oku 

w sprawie nadania odznaki" za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego", 

Na podstawie § ust. 3 pkt l i ust. 4 uchwały Nr XXV1l48/2005 Rady 

Miejskiej w Makowie 'Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie 

ustanowienia Odznaki " Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" oraz zasad i 

. trybu jej nadawania uchwala się; co następuje : 

§ l 

Nadaje się Szkole Podstawowej Nr l im. Władysława Broniewskiego Odznakę "Za 

zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi . . 

§3 

Uchwała wchodzi w życie-z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr1 
Do Regulaminu określającego zasady 
I tryb nadawania odznaki 
" Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego". 

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 

" Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. 	 Nazwa instytucji zgłoszonej do wyróżnienia* 

Szkoła. Podstawowa Nr l im, Władysława Broniewskiego w. Makowie 
Mazowieckim, ul, Sportowa 9, data zał, 1918 

2. 	 Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Maków Mazowiecki 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego powstała w 1918 rokU i funkcjonuje 

nieprzerwarue od 90 lat. Jest jedną z pierwszych publicznych, pow~zechnych szkół .w powiecie 

makowskim. PO\vstała dzięki woli posiadania polskiej szkoły z 'ojczysty~ językiem nauczania. 

Szkoła jest kuźnią kadr dla Makowa Mazowieckiego, wielu jej absolwentów pdniło i pełni wiele 

odpowiedzialnych i zaszczytnych funkcji w Polsce i za granicami ki:aju. Uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 1 od "1elu lat osiągają dobre wyniki w nauce, są laureatami, ~alistami wielu 

konkursów przedmiotowych, zajmują czołowe miejsca w różnych międzyszkolnych konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych odnosząc sukcesy na szczeblu województwa i kraju. 

Młodzież aktywnie uczesmiczy w uroczystościach miejskich, uświetniając je przygotowanytru 

pod kierunk1em nauczycieli szkqły programami arcystycznytru. Kadrę dydaktyqno. 

wychowawczą ' stanqwią 'wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy bardzo często są 

absolwentami tejże szkoły: Wykazują zaangażowanie społeczne, są radnymi miasta, członkami 

stowarzyszeń, kół zainteresowań wobec czego nieqbce są im problemy młodzieży i całej 

społeczności miasta. 

Szkola organizl.1je rówrueż wiele konkursów; m.in.: ' recytatorskie" ortograficzne, 

cżytdnicze, literackie, plastyczne, piosenki, sportowe i wieJe 'innych. Odbyw~ją się na jej terenie 

arrakcyjne imprezy ,artystyczne i ,kUlturalne, dyskoteki, organizowane są wyjazdy do kina; tearru, 

muzeum.. 

Szkoła Podstawowa' nr 1 jest szkołą bezpieczna, otwar;ą, przyJazną clla .uczniów i 

'. , nauczycieli. Dąży do wszechsrronnego rozwoju os.4gnięć ucznia na miarę jego możliwości, 
:- . 

poprzez harmonijne realizowanie zadań w zakresie l)auczania i wychowywania . 

C~,.' .' 



---- ----

Wniosek o nadanie odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" uwazam za 

zasadny. 

Oznaczenie wnioskodawcy: 
B URMJS.TRZ lvl!ASTAEuR.1YHSTRZ· MIASTA 

.v\aków Mc;::owi'lck i et 'J " .VC· . C'1ai:C'.'rec<'e 

.. ... .. J~;V~~l\. ~.~ '!.: ... ...... ... ....... ............. .... ........ . 

(data) (pieczątka**) 

* w przypadku instytucji lub organizacji podać nazwę i rok założenia 
** wypełnić w przypadku, gdy wnioskodawca jest instytucją 
*** w przypadku, gdy wniosek ~kłada więcej niż jedna osoba, podpisy wnioskodawców 

przedkłada się na oddzielnej brcie, która s'tanowi załącznik do wniosku 

UWAGA: 

. ' . 
:. .. 

·. 

" 



Popieram stanowisko 

dotyczące nadania Odznaki 


" Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" 

dla 


Szkoły Pods,tawowej Nr 1 im, Władysława Broniewskiego w ~akowie 


Mazowieckim 
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PROTOKÓŁ 
Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. NADANIA ODZNAKI 


"ZA ZASŁUGI DLA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO" 


Ad.1 

Komisja na swym spotkaniu w dniy. 7 maja 2008 r. ukonstytuowała się w sposób 
następuJący : 

Przewodniczący Katarzyna Olzacka 
Z-ca Przewodniczącego - Ireneusz Pepłowski 
Członek Janusz Jankowski 

Ad.2 

Komisja rozpatrzyła wniosek Bunnistrza Miasta w spraWie nadania odznaki 
"Za zasługi dla miasta Makowa Mazowieckiego" dla Szkoły Podstawowej Nr1 im: 
Władysława Broniewskiego w Makowic Mazowieckim, Po zapoznaniu się ze 
szczegółowym uzasadnieniem wniosku i- w wyniku głosowania wniosek, został 
przyjęty 'jednogłośnie. 

Pozytywnie zaopiniowany wniosek przekazany zostanie Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej w celu podjęcia przez Radę Miejską odpowiedniej uchwały, ' 
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