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1. ZARZĄDZANIE MIASTEM 
Podstawowym celem działalności samorządu jest zapewnienie mieszkańcom profesjonalnej 

i przyjaznej obsługi. Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim realizuje zadania własne oraz 

zadania zlecone przez administrację rządową.  

Do zadań własnych miasta należy dbałość o: ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację 

publiczną, wsparcie rodzin, ład przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę 

środowiska i przyrodę, gospodarkę wodną, gminne drogi, ulice i place oraz organizację ruchu 

drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie 

w energię elektryczną i cieplną, gminne budownictwo mieszkaniowe, kulturę (domy kultury, 

biblioteki), kulturę fizyczną i turystykę, ochronę zabytków, zieleń miejską i zadrzewienia, 

cmentarz, promocję miasta, współpracę na rzecz organizacji pozarządowych, utrzymanie 

Miasto realizuje również zadania zlecone przez administrację rządową dotyczące spraw: 

obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.    

1.1.WŁADZE MIASTA 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja od 2018 r. trwa pięć lat. Burmistrz 

wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza 

należy w szczególności opracowanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem 

komunalnym i wykonywanie budżetu. 

Funkcję Burmistrza sprawuje Tadeusz Ciak wybrany w dniu 21.10.2018 r. na kolejną kadencję. 

Funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta do dnia 31.01.2018 r. sprawował Lech Gadomski, zaś od 

26.03.2018 r. Zastępcą Burmistrza Miasta jest Aneta Wanda Dąbrowska. Funkcję Skarbnika 

Miasta od 20.09.2007 r. pełni Paweł Gutowski.  

RADA MIEJSKA jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady 

Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta. Są to: m.in. 

uchwalanie statutu miasta, ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego 

działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; powoływanie i odwoływanie 

skarbnika miasta, uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania 

budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z 

tego tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; uchwalanie programów 

gospodarczych; podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych 

w odrębnych ustawach; podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, ustalania 

maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz zobowiązań w zakresie 

podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie 

przez Radę Miejską, tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i 

występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, określanie wysokości 

sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowanie uchwał 

w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 

wewnętrznych a także wznoszenia pomników.  

W 2018 r. roku pracę zakończyła VII Kadencja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 

którą tworzyli: Dąbrowski Jerzy – Przewodniczący Rady, Długołęcka Małgorzata Jolanta 

Wiceprzewodniczący Rady, Zabielski Waldemar-Wiceprzewodniczący Rady, Boguszewski 

Grzegorz, Dobrzyński Arkadiusz, Leśniak Sławomir Maciej, Mróz Jan, Miecznikowski Dariusz 
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Artur, Ogar Krzysztof Adam, Piątek Mirosław, Romanowski Stanisław, Śmiałkowski 

Arkadiusz, Jaworowski Paweł, Jaroszewski Marek, Bożenna Szczygielska, Rzewnicki 

Stanisław, Bryl Marcin.  W latach 2014 – 2018 Radni VII kadencji pracowali podczas 53 sesji, 

na których podjęli 385 uchwał, poprzedzonych 107 komisjami i spotkaniami roboczymi.  

W wyborach samorządowych, które odbyły się w dniu 21.10.2018 r. mieszkańcy wybrali 15 

radnych na pięcioletnią kadencję.  

 
 

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI 

L.p. Radny 
Okręg 

wyborczy 
Granice okręgu wyborczego 

1. Miecznikowski Dariusz Artur 

Przewodniczący Rady 

 

15 Ulice: Bolesława Prusa, Bursztynowa, 

Diamentowa,  Henryka Sienkiewicza, 

Hugo Kołłątaja, Jagodowa, Józefa 

Piłsudskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, 

Juliana Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, 

Leopolda Staffa, Malinowa, Perłowa, 

Poziomkowa, Porzeczkowa, Rubinowa, 

Stanisława Staszica, Władysława 

Stanisława Reymonta, Szafirowa, 

Szmaragdowa, Wincentego Witosa Nr 

4, Zofii Nałkowskiej. 

2. Długołęcka Małgorzata 

Jolanta 

Wiceprzewodniczący Rady 

1 Ulice: Anny Walentynowicz, 

Fryderyka Chopina, Graniczna, 

Jaśminowa, Juliusza Słowackiego, 
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Krótka, Marii Konopnickiej, 

Mazowiecka, Prosta, Różańska, 

Sportowa, Wąska, Władysława 

Broniewskiego 

3. Dobrzyński Arkadiusz 

Wiceprzewodniczący Rady 

5 Ulice: Adama Mickiewicza Nr 3, 5, 6, 

8, Kilińskiego, Kościelna, 1 Maja Nr 1, 

4, 5, 6, Przasnyska 2, Rynek, 

Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki 

/nieparzyste/ od Nr 1 do  

Nr 47, Tadeusza Kościuszki, Zwrotna. 

4. Bielacki Grzegorz 14 Ulice: Bolesława Chrobrego, 

Bolesława Krzywoustego, Konstytucji 

3 – go Maja, Mieszka I, Czesława 

Miłosza, Polna, Sobieskiego, 

Władysława Jagiełły, Wincentego 

Witosa /bez Nr 4/. 

5. Boguszewski Grzegorz 11 Ulice: Ciechanowska 3H, Dobra, 

Kopernika Nr 8, 10, 12, 13, 15, 25, 37, 

39, Macieja Rataja, Miła, Rolna, 

Rzemieślnicza, Wspólna, Wiejska, 

Pogodna, Wiosenna, Zachodnia, 

Zagrodowa. 

6. Falba Paweł 4 Ulice: Armii Krajowej, Chabrowa, 

Cicha, Cmentarna, Długa, Dolna, 

Fiołkowa, Konwaliowa, Liliowa, 

Piaskowa, Rumiankowa, Różana, 

Słonecznikowa, Spokojna, Stanisława 

Moniuszki od Nr 49, Wesoła, 

Wrzosowa, 

7. Leśniak Sławomir Maciej 2 Ulice: Grzybowa, Jałowcowa, 

Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna, 

Lipowa, Ogrodowa, Rtm. Witolda 

Pileckiego, Świerkowa, Warszawska, 

Wierzbowa, Wiśniowa, Żytnia. 

8. Mróz Jan 8 Ulice: Duńskiego Czerwonego Krzyża, 

Kolejowa, Kopernika Nr 1, 4, 5, 6, 6B, 

7, 9, 9A, 11, Słoniawska. 

9. Ogar Krzysztof Adam 7 Ulice: Adama Mickiewicza Nr 25, 27, 

27A, 27B, 27C, 28, 29, 30, 30A, 33. 

10 Paczkowski Marian 12 Ulice: Adama Mickiewicza Nr 10, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 24, Generała 

Pułaskiego Nr 2D, 2E. 
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11. Piątek Mirosław 10 Ulice: Ciechanowska 3A, 3F, 3G, 3I, 

Nr 5, od Nr 4 do Nr 34, Zrembowska. 

12. Sawicki Zdzisław 13 Ulice: Generała Pułaskiego Nr 2, 2A, 

2B, 2C, od Nr 4 do Nr 46 /bez Nr 9 /, 

Królowej Jadwigi. 

13. Szczuciński Tadeusz 6 Ulice: Generała Pułaskiego 9, 1 Maja 

Nr 7, 9, 11, 13, Stanisława Moniuszki 

/parzyste/ od Nr 4 do Nr 40. 

14. Śmiałkowski Michał 

Arkadiusz 

9 Ulice: Ciechanowska Nr 3B, 3C, 3D, 

3E, 3J, Admirała Rickovera. 

15. Traczewski Wojciech 3 Ulice: Adamowska, Brzozowa, 

Buźniczna, Dunaj, Franciszkańska, 

Grabowa, Kanałowa, Łąkowa, 

Nadrzeczna, Poprzeczna, Przasnyska 

/bez Nr 2/, Przemysłowa, Zielony 

Rynek. 

Przy Radzie Miejskiej działają następujące stałe komisje: 

- Komisja Konsultacyjno – Organizacyjna; 

- Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno — Gospodarczego; 

- Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej; 

- Komisja Polityki Regionalnej; 

- Komisja Rewizyjna; 

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Zestawienie dokumentów programowych Miasta Maków Mazowiecki 

Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu wprowadzającego 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2018-2022 

Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 

2018 r. 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2018-2022 

Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 

2018 r. 

Plan Rozwoju Lokalnego Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim z dnia 27 maja 

2015 r. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Maków 

Mazowiecki 

Uchwała nr XXXI/236/2017 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 

30 marca 2017 r. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2017-2020 

Uchwała nr XXXI/235/2017 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 

30 marca 2017 r. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2015-2018" 

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim z dnia 30 

czerwca 2015 r. 

 

https://bip.makowmazowiecki.pl/plik,4147,uchwala-nr-xxxi-235-2017-rady-miejskiej-w-makowie-mazowieckim-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-przyjecia-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-w-rodzinie-miasta-makow-mazowiecki-na-lata-2017-2020.pdf
https://bip.makowmazowiecki.pl/plik,4147,uchwala-nr-xxxi-235-2017-rady-miejskiej-w-makowie-mazowieckim-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-przyjecia-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-w-rodzinie-miasta-makow-mazowiecki-na-lata-2017-2020.pdf
https://bip.makowmazowiecki.pl/plik,4147,uchwala-nr-xxxi-235-2017-rady-miejskiej-w-makowie-mazowieckim-z-dnia-30-marca-2017-r-w-sprawie-przyjecia-programu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-oraz-ochrony-ofiar-przemocy-w-rodzinie-miasta-makow-mazowiecki-na-lata-2017-2020.pdf
https://bip.makowmazowiecki.pl/plik,2991,uchwala-nr-viii-55-2015-rady-miejskiej-w-makowie-mazowieckim-z-dnia-30-czerwca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-miasta-makow-mazowiecki-na-lata-2015-2018.pdf
https://bip.makowmazowiecki.pl/plik,2991,uchwala-nr-viii-55-2015-rady-miejskiej-w-makowie-mazowieckim-z-dnia-30-czerwca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-miasta-makow-mazowiecki-na-lata-2015-2018.pdf
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PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ BURMISTRZA MIASTA, ZASTEPCĘ 

BURMISTRZA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY 

 

Mieszkańcy Miasta Maków Mazowiecki podczas spotkań z Burmistrzem Miasta, Zastępcą 

Burmistrza Miasta oraz Radnymi  zgłaszają najczęściej sprawy związane z inwestycjami 

i bieżącymi remontami, gospodarką komunalną, gospodarką odpadami. 

 

Burmistrz Miasta 

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków 

w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca 

od godziny: 10:00 do 14:00 i od 16:00 do 17:00 

Zastępca Burmistrza Miasta 

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków 

w drugi i czwarty wtorek miesiąca 

od godziny: 10:00 do 14:00 i od 16:00 do 17:00 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków 

w każdy czwartek miesiąca od godziny 14:00 do 16:00 

 

Dyżury Radnych odbywają się zgodnie z miesięcznym harmonogramem 

w poniedziałki i środy od godziny: 14:00 do 16:00 

oraz w piątki od godziny: 13:00 do 15:00 

 

 

 

2. DEMOGRAFIA 
2.1.Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 

Sporządzone akty urodzenia w 

tym: 

- zagraniczne 

- dzieci, które urodziły się w 

Makowie Mazowieckim 

227 

 

6 

221 

261 

 

12 

249 

282 

 

15 

267 

259 

 

27 

232 

Sporządzone akty małżeństwa w 

tym: 

- konkordatowe 

- cywilne 

- zagraniczne 

65 

 

35 

25 

5 

62 

 

48 

10 

4 

70 

 

 

46 

27 

7 

77 

 

 

52 

19 

6 

Sporządzone akty zgonu 271 290 313 337 

Ilość par małżeńskich 

odznaczonych medalami za 

długoletnie pożycie małżeńskie 

5 8 15 8 
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Ilość wyroków rozwodowych 

wpisanych do ksiąg małżeństw 

17 23 27 19 

 

Praktyką Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim jest organizowanie uroczystości dla par 

małżeńskich obchodzących jubileusz złotych i diamentowych godów. Medalami, które 

przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie” od 2015 

roku odznaczono w sumie 36 par małżeńskich. 
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2.2.Stan ludności w Makowie Mazowieckim 

 

Urodzenia 2015 2016 2017 2018 

Kobiety 44 30 35 29 

Mężczyźni 35 34 44 38 

Zgony 2015 2016 2017 2018 

Kobiety 33 61 42 50 

Mężczyźni 55 52 65 68 

 

 
 

 
2015 2016 2017 2018 

2019 (na dzień 

08.04.2019 

Kobiety 5230 5155 5090 5012 5001 

Mężczyźni 4623 4580 4503 4466 4458 

Razem 9853 9735 9593 9478 9459 

 

Według powyższych tabel i statystyk wynika, iż w 2018 roku w porównaniu z 2015 spadła 

liczba urodzeń dziewczynek, ale za to wzrosła liczba urodzeń chłopców. W 2018 roku także 

w porównaniu z 2015 rokiem odnotowano wzrost zgonów zarówno kobiet jak i mężczyzn. W 

2018 roku spadła liczba osób zameldowanych w Makowie Mazowieckim, średnio o około 

200 kobiet i 200 mężczyzn. 

 

3. LOKALNY RYNEK PRACY 
 

Podstawą gospodarki w Makowie Mazowieckim są małe i średnie firmy. Około 90% 

zarejestrowanych w Makowie Mazowieckim firm prowadzonych jest przez osoby fizyczne na 

4000

4200
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4600

4800

5000

5200

5400

2015 (Razem: 9853) 2016 (Razem: 9735) 2017 (Razem: 9593) 2018 (Razem: 9478) 2019 (Dane na
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Statystyka wszystkich zameldowanych na stałe 
mieszkańców w Makowie Mazowieckim

Kobiety Mężczyźni
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podstawie wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. Najwięcej podmiotów gospodarczych działa w sekcji handlu hurtowego 

i detalicznego, w branży budowlanej, czy transporcie. Według danych z 2019 roku zawartych 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez 

Ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie Miasta Maków Mazowiecki 

zarejestrowanych jest 743 podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne). Działania na rzecz 

ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają przede wszystkim w gestii 

Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim. W działania te włącza się Urząd 

Miejski w Makowie Maz. poprzez organizację prac publicznych, staży, prac interwencyjnych.  

 

3.1.Największe firmy zarejestrowane na terenie Miasta 

W Makowie Mazowieckim zarejestrowanych jest ogółem – 743 firm. 

Najwięcej firm działa w następujących branżach: 

handel hurtowy , detaliczny, obwoźny   -176 

budownictwo                                          - 106 

transport                                                  - 50 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna     - 85 

działalność profesjonalna i techniczna   - 69 

edukacja, nauka języków, korepetycje   - 24 

działalność finansowa i ubezpieczenia   - 20 

gastronomia i zakwaterowanie               - 14 

pozostała działalność usługowa             - 199 

 

Największe firmy w Makowie Mazowieckim: 

- Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., ul. Przasnyska 89, 

- Cargill Poland Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 3, Wytwórnia Pasz 

- Grzankowski Jarosław, ul. Graniczna 3, Firma Budowlana  

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „LABO” Wiśniewscy, ul. Przemysłowa 5; 

- Zakład Produkcji Odzieży „Mastex” Stanisław Majkowski, ul. Przasnyska 74; 

- Firma Transportowa „FRIGO” Tyburska Dorota, Tyburska Izabela, ul. Moniuszki 129; 

- Firma Transportowa Kobylińscy, ul. Mazowiecka 18; 

- Zakład Usług, Produkcji i Handlu Jan Górliński, ul. Moniuszki 85; 

- Firma Handlowo-Usługowa „MONIKA” Bojarscy, ul. Przasnyska 103. 

 

Działania samorządu miejskiego w pośrednim ograniczaniu bezrobocia sprowadzają się przede 

wszystkim do zachęcania przedsiębiorców do lokowania kapitału na naszym terenie poprzez 

tworzenie dobrego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie terenu w 

odpowiednią infrastrukturę techniczną i ewentualnymi zwolnieniami podatkowymi.  

 

3.2.Dane dotyczące pomocy bezrobotnym przez urząd miejski 

 

Rodzaj pracy 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. Razem 

Prace 

interwencyjne 
1 osoba 6 osób 2 osoby 7 osób 16 
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Roboty publiczne 7 osób 2 osoby 1 osoba 4 osoby 14 

Staże 17 osób 14 osób 10 osób 4 osoby 45 

Prace społecznie 

użyteczne 
0 osób 10 osób 12 osób 15 osób 37 

Razem: 25 osób 32 osoby 25 osób 30 osób 112 osób 

 

 

4. FINANSE MIASTA 
4.1.Wydatki miasta 

Informacja dotycząca finansów Miasta Maków Mazowiecki sporządzona została w oparciu o 

sprawozdania budżetowe.  

W strukturze wydatków bieżących największe wydatki z podziałem na lata od 2015 – 2018  

są ponoszone na oświatę i wychowanie. 

Dział Wyszczególnienie % ogółu wydatków 

Struktura za 2015 rok 

801 Oświata i wychowanie 45,29 

852 Pomoc społeczna 21,83 

750 Administracja publiczna 14,41 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,09 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3,47 

Struktura za 2016 rok 

801 Oświata i wychowanie 37,90 

852 Pomoc społeczna 35,55 

750 Administracja publiczna 11,14 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,82 

700 Gospodarka mieszkaniowa 3,28 

Struktura za 2017 rok 

801 Oświata i wychowanie 37,03 

855 Rodzina 30,37 

750 Administracja publiczna 10,81 

852 Pomoc społeczna 7,88 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,64 

Struktura za 2018 rok 

801 Oświata i wychowanie 38,41 

855 Rodzina 28,36 

750 Administracja publiczna 11,00 

852 Pomoc społeczna 7,51 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,98 

 

4.2. Zadłużenie miasta 

W związku z wieloma inwestycjami realizowanymi od 2015 roku poziom zadłużenia w 2018  

roku wzrósł ponad dwukrotnie. 
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Poziom 

zadłużenia wg 

stanu na dzień 

31.XII. 

2015 2016 2017 2018 

5 427 697,35 2 870 194,17 3 572 713,00 12 247 500,00 

Na koniec kadencji w 2014 roku inwestycje w Makowie były zrealizowane na kwotę 

4 926 000,000zł, natomiast przez cały okres kadencji 2015-2018 Miasto zrealizowało 

inwestycje na kwotę 43 989 615,98 zł.  

 

W tym miejscu warto przytoczyć ranking "Wspólnoty" dotyczący zadłużenia samorządów, 

który został opracowany na podstawie danych z GUS. Maków zajął 36 pozycję z 267 miast a 

był najdalej bo na 225 miejscu. W porównaniu z  zadłużeniem w gminach naszego powiatu w 

przeliczeniu na mieszkańca, również wypadamy najlepiej. Nasze Miasto na koniec czwartego 

kwartału 2017 r. wykazywało zadłużenie w wysokości 3 572 713 zł. Na przeciętnego 

mieszkańca przypada zaledwie 360 zł długu. To najmniejsza wartość zadłużenia per capita 

wśród miast powiatowych regionu. W porównaniu sąsiednie miasto Przasnysz nabawiło się 

zobowiązań na kwotę ponad 25 milionów. Jeden przasnyszanin ma więc dług w wysokości 

1456 zł. Niechlubny rekord regionu odnotował Pułtusk. Tamtejszy dług wynosi 59 milionów, 

a na jedną osobę przypadają aż 2433 zł zadłużenia. Poziom wydatków inwestycyjnych, 

finansowanych z budżetu Miasta jest wielkością bardzo znaczącą. Wysoki udział wydatków 

inwestycyjnych w strukturze wydatków wskazuje na prorozwojowy charakter Miasta. 

Działalność inwestycyjna ukierunkowana jest nie tylko na rozbudowanie infrastruktury 

technicznej, ale też infrastruktury społecznej. Wydatki inwestycyjne gminy są realizowane 

przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu 

państwa. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, a także krajowych wymaga 

jednak posiadania w określonych kwotach własnych środków Miasta. 

 

W latach 2015-2018 Miasto Maków Mazowiecki w ramach realizowanych inwestycji 

zaciągnęło zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2018 r. stanowiło 

kwotę 12 247 500,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne: 

1. Umowa Nr 68/16/OW/P z dnia 30.09.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie  o 

udzielenie pożyczki w kwocie 92 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa 

kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa”. 

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 43 700,00 zł.  

2. Umowa Nr 135/16/OA/P z dnia 29.11.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o 

udzielenie pożyczki w kwocie 269 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 80 700,00 zł.  

3. Umowa Nr 136/16/OA/P z dnia 29.11.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o 

udzielenie pożyczki w kwocie 480 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: 

„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie 

Mazowieckim”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 228 000,00 zł. 

4. Umowa Nr 0070/17/OW/P z dnia 23.08.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 140 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa 
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kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i 

Konwaliowa”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 126 000,00 zł. 

5. Umowa Nr 0071/17/OW/P z dnia 23.08.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 210 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa 

kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 189 000,00 zł. 

6. Umowa Nr 0081/17/OW/P z dnia 08.09.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa 

kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z 

montażem separatora”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 990 000,00 zł. 

7. Umowa Nr 0125/17/OW/P z dnia 13.09.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 489 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa 

kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 440 100,00 zł. 

8. Umowa Nr 0067/18/OW/P z dnia 12.12.2018 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 505 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa 

kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja w Makowie Mazowieckim”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 505 000,00 zł. 

9. Umowa Nr 0068/18/OW/P z dnia 12.12.2018 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 535 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa 

kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 535 000,00 zł. 

10. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z 

Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w 

kwocie 1 760 000,00 zł na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań 

inwestycyjnych. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 110 000,00 zł. 

11. Umowa Nr 3530177/142/JST/POZ/18 z dnia 16.10.2018 r. zawarta z Bankiem Polskiej 

Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 9 000 

000,00 zł na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. – stanowi kwotę 9 000 000,00 zł. 

 

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę 4 180 280,00 zł. Poręczenia 

te dotyczą:  

12. kredytów udzielonych Spółce z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 

budowę mieszkań na wynajem w kwocie 549 740,00 zł;  

13. pożyczki udzielonej Spółce JUMA przez WFOŚiGW na modernizację systemu 

ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim w kwocie 2 550 000,00 zł;  

14. kredytu udzielonego Spółce JUMA przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w 

Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie 



RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2018 

ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Buźniczna w 

Makowie Mazowieckim w kwocie 680 540,00 zł;  

15. kredytu obrotowego udzielonego Spółce JUMA przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 

kwocie 400 000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

4.3.Przychody i rozchody  

 2015 2016 2017 2018 

Przychody:     

- wolne środki 2 360 415,91 3 732 123,66 3 329 024,05 2 093 597,00 

- pożyczki 424 000,00 841 000,00 1 939 000,00 1 040 000,00 

- kredyty 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 

- spłaty 

pożyczek 

udzielonych 

340 000,00 300 000,00 150 000,00 0,00 

Rozchody:     

- spłaty 

pożyczek i 

kredytów 

1 761 700,00 3 354 800,00 1 236 481,17 1 538 013,00 

- udzielone 

pożyczki 
40 000,00 0,00 0,00 300 000,00 

 

4.4.Dochody i wydatki 

Dochody Miasta zwiększyły się z 30,2 mln. zł w 2015 roku do 48,2 mln. zł w 2018 roku. 

Dochodami Miasta są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe 

określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady 

ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydatki Miasta zwiększyły się z 27,8 mln. zł w 2015 roku do 56,8 mln zł. w 2018 roku. 

Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez Miasto. W wielkości 

poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych 

Miastu do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki 

na finansowanie oświaty i wychowania, pomocy społecznej i rodziny. Miasto ponosi również 

wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje m.in. ochronę środowiska, 

utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic gospodarowanie odpadami, utrzymanie 

urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową. 
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Wykonanie 

dochodów 

i wydatków 

w Makowie 

Mazowieckim 

2015 2016 2017 2018 2019 (plan) 

Wykonanie 

planu 

dochodów 

wg stanu na 

31.XII. 

Ogółem 30 280 386,92 36 821 611,87 40 815 419,25 48 244 379,22 47 199 412,00 

Bieżące 29 946 034,16 36 320 753,11 38 774 501,41 40 643 183,49 41 843 517,00 

Majątko

we 
334 352,76 500 858,76 2 040 917,84 7 601 195,73 5 355 895,00 

Wykonanie 

planu 

wydatków 

wg stanu 

na 31.XII. 

Ogółem 27 870 979,17 35 010 911,48 42 903 365,13 56 822 492,06 47 507 330,00 

Bieżące 25 986 565,00 31 422 518,65 33 569 568,39 35 337 965,65 36 796 837,00 

Majątko

we 
1 884 414,17 3 588 392,83 9 333 796,74 21 484 526,41 10 710 493,00 

Nadwyżka / Deficyt +2 409 407,75 +1 810 700,39 -2 087 945,88 -8 578 112,84 -307 918,00 

 

4.5.Zaległości podatkowe 

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości podatkowe wynosiły 2 483 839,34 zł w tym: 

od osób prawnych 2 226 054,82 zł, z tego : 

podatek od nieruchomości: 2 225 209,82 zł, 

podatek od środków transportu: 842,00 zł, 

podatek leśny: 0,00 zł, 

podatek rolny: 3,00 zł, 

od osób fizycznych 257 784,52 zł, z tego: 

podatek od nieruchomości: 234 606,63 zł, 

podatek od środków transportu: 20 619,89 zł, 

podatek leśny: 6,00 zł, 

podatek rolny: 2 552,00 zł. 

 

 

5. PROMOCJA MIASTA 
 

Cztery ostatnie lata dla Makowa Mazowieckiego były czasem szczególnym także pod 

kątem promocji miasta. Był to niewątpliwie czas nowych i dużych projektów, które poprawiły 

wizerunek naszego miasta, a tym samym pozytywnie wpłynęły na promocję. Oprócz 

największych wydarzeń zapisanych na kartach naszej historii wpływających na wizerunek 

miasta takich jak np. budowa ciepłowni miejskiej, termomodernizacja budynków przy ulicy 

Mickiewicza, remont dawnej bożnicy żydowskiej, czy najważniejsza inwestycja – rewitalizacja 

Miasta odbywały się imprezy wpisane na stałe  w nasz kalendarz.  

Co roku Miasto ma swoje święto, podczas którego organizowane są Dni Makowa. Z roku 

na rok wydarzenie zmienia się nie tylko w taneczne i muzyczne show, ale jest także połączone 

z kulturą i sztuką naszego miasta – chociażby organizacja Teatralnego Rynku, a na scenie nie 

raz gościły lokalne zespoły artystyczne tj. Makowianka, Szmaragdy czy Miejska Orkiestra 
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Dęta. Ostatnie cztery lata kadencji to też czas, kiedy w kalendarzu imprez zagościły na stałe 

nowe wydarzenia. Są to Orszak Trzech Króli, Festiwal Kolęd i Pastorałek „Makowskie 

Anioły”, Wigilia Miejska, Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, Konkursy 

ekologiczno-promocyjne. Powyższe wydarzenia wpływają zarówno na promocję miasta, ale 

także i na promocję lokalnych firm i produktów, na co także zwracamy uwagę. 

Miasto Maków Mazowiecki co roku bierze udział także w uroczystościach państwowych 

takich jak święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, 

święto niepodległości 11 listopada.  

Promocja Miasta to także poprawa wizerunku przestrzeni miejskiej, na którą składa się 

zieleń. Co roku Miasto stara się o dotacje, z których zostają zakupione nowe nasadzenia drzew 

i krzewów. Dzięki czemu powoli powstają tzw. „zielone alejki”, chociażby ta wiodąca na zalew 

miejski. Kolejna alejka powstała w tym roku na ulicy Ciechanowskiej. Więcej zieleni jest także 

na skrzyżowaniu ulic Przasnyskiej z Mickiewicza, czy wzdłuż ulicy Mickiewicza. W ubiegłym 

roku w mieście zostały usytuowane kolorowe miejskie donice, które co roku będą kwitły na 

kolorowo. Niewątpliwie kolorowa roślinność w naszym mieście poprawia wizerunek Makowa. 

Promocja Miasta Maków Mazowiecki odbywa się głównie za pośrednictwem lokalnych 

mediów, mediów społecznościowych, strony internetowej Urzędu Miejskiego, Centrum 

Informacji Turystycznej, folderów promocyjnych, materiałów promocyjnych, wydarzeń 

związanych z kulturą, historia, ekologią, a także filmów promocyjnych.  

Przez cztery lata kadencji Burmistrza Miasta mieliśmy okazję uczestniczyć w 

pięknych Jubileuszach Miasta, do których należały:  

2018 – 100 lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim 

 
 

2018 – 100 lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim 
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2017 – Jubileusz Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 lat istnienia 

 
 

2017 – Jubileusz Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 lat istnienia 
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2016 – 10 lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim 

 

 
 

 

2016 – 70 lecie istnienia Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim 

 
 

 

 

Przez ostatnie cztery lata w Makowie mieliśmy okazję gościć znane osobistości ze świata 

polityki: 

 

- 2016 – Wizyta Beaty Szydło w Makowie Mazowieckim 
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- 2018 – Wizyta Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska 

 
 

-2018 Wizyta Prezydenta RP – Andrzeja Dudy 

 
Największym zainteresowaniem i poruszeniem była wizyta w 2018 roku Prezydenta RP – 

Andrzeja Dudy, który przyciągnął sporą część mieszkańców i nie tylko. Na pewno zdjęcie z 

Prezydentem będzie dla niektórych miłym wspomnieniem. 

 

 

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
 

Zadania z zakresu edukacji w Makowie Mazowieckim realizowane były w oddziałach 

przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych. W 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr 

XXXI/223/2017 dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa stała się szkoła 

ośmioletnią. To oznacza, że we wrześniu 2019 roku szkoły gimnazjalne przestaną istnieć. 
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6.1.Liczba pracowników w placówkach oświatowych 

 

6.2.Liczba oddziałów przedszkolnych i szkolnych oraz uczęszczających 

 

6.3.Liczba nauczycieli oraz pracowników obsługi w podziale na placówki 

podlegające pod Burmistrza Miasta 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

n-le obsługa n-le obsługa n-le obsługa 

PS1 8 10 10 12 10 12 

PS2 8 7 8 6 8 7 

PS4 12 11 13 13 12 13 

SP1 38 13 40 12 40 12 

SP2 62 20 57 18 60 19 

RAZEM: 128 61 128 61 130 63 

 

6.4.Finansowanie oświaty w latach 2015-2018 

 

Liczba 

nauczycieli w 

placówkach 

oświatowych 

w Makowie 

Mazowieckim 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

etat 
niepeł. 

etat 
etat 

niepeł. 

etat 
etat 

niepeł. 

etat 
etat 

niepeł. 

etat 
etat 

niepeł. 

etat 
etat 

niepeł. 

etat 

Bez stopnia 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 1 

Stażysta 5 1 1 1 2 1 2 2 6 1 4 0 

Kontraktowy 17 5 13 2 14 2 10 5 13 5 18 2 

Mianowany 31 5 29 8 30 10 31 12 28 5 23 7 

Dyplomowany 64 6 68 3 71 7 72 9 78 8 82 5 

Razem: 117 17 111 14 118 20 116 28 128 19 130 15 

Rok szkolny 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 

Liczba dzieci  121 121 124 

Liczba oddziałów 5 5 5 5 

Liczba dzieci na oddział  24,2 24,2 24,8 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

Liczba dzieci  71 75 

Liczba oddziałów 3 3 3 3 

Liczba dzieci na oddział  23,67 25 25 

Przedszkola Samorządowe Nr 4 

Liczba dzieci  128 132 139 

Liczba oddziałów 6 6 6 6 

Liczba dzieci na oddział  21,34 22 23,17 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego 

Liczba dzieci  443 432 409 

Liczba oddziałów  20 20 20 

Liczba dzieci na oddział  22,15 21,6 20,45 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 

Liczba dzieci  832 762 748 

Liczba oddziałów  34 32 32 

Liczba dzieci na oddział  24,47 23,81 23,38 
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Oświata i 

wychowanie 2015 2016 2017 2018 

Subwencja 

oświatowa 
6 880 686,00 7 169 997,00 7 267 517,00 7 491 829,00 

Dotacje 

celowe i inne 
776 290,95 759 483,27 701 356,22 640 579,73 

Środki 

własne 

gminy 

4 503 454,14 4 335 632,82 5 296, 214,89 5 988 290,75 

Razem 12 160 431,09 12 264 113,09 13 265 088,11 14 120 699,48 

 

 

6.5.Placówki oświatowe realizują projekty: 

2019 - 2020 - Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki - projekt współfinansowany 

z Funduszy Europejskich 

2017 r. – „Umiem pływać” to program powszechnej nauki pływania, który adresowany jest do 

uczniów szkół podstawowych klas I-II. Program zakłada systematyczny i powszechny udział 

dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. 

Program jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie przy współpracy 

z Unią Związków Sportowych i Mazowsza w Warszawie. Szkoły Podstawowe Makowa 

Mazowieckiego w programie uczestniczą po raz trzeci. Na przełomie trzech lat otrzymaliśmy 

wsparcie w wysokości ok 65 000 tysięcy złotych,  

2018 r. – „Umiem pływać” oraz „ Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019. Do programu przystąpiły Szkoły 

Podstawowe w Makowie Mazowieckim. Obie szkoły pozyskały wsparcie finansowe w 

wysokości po 14 000 tysięcy złotych na zakup tablic interaktywnych i innych sprzętów 

informacyjno – komunikacyjnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 500 złotych.  

2019 r. – „Umiem pływać” oraz „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” to rządowy 

program wspierania szkół oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań 

uczniów przez promocje wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 

wydawniczych. Na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego wsparcie w wysokości 12 000 t 

złotych na zakup książek do szkolnej biblioteki Otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 15 000 tysięcy złotych. 

 

 

7. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 
 

Miasto Maków Mazowiecki przeznacza co roku pieniądze na pomoc najbardziej potrzebującym 

mieszkańcom. Średnio co roku Miasto przekazuje dodatek mieszkaniowy średni około 300 

rodzinom. Poza tym, co roku mieszkańcy otrzymują średnio około  2500 świadczeń. Szczegóły 

znajdują się w poniższej tabeli. 
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Pomoc społeczna w postaci stypendiów trafia także do dzieci i młodzieży z Makowa 

Mazowieckiego. Średnio co roku Miasto przekazuje na ten cel około 120 000 zł, co pozwala 

wesprzeć około 100 uczniów. 

 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Liczba uczniów 

objęta wsparciem 
 113 105 105 

Kwota x 119 224,00 104 929,00 120 000,00 

Razem kwota 344 153,00 

 

Przedsiębiorcy otrzymują także na wsparcie zatrudnienia pracowników młodocianych pomoc 

de minimis, która w sumie przez cztery lata kadencji wyniosła niespełna 130 000 zł., szczegóły 

poniżej w tabeli: 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Liczba 4 6 3 2 

Kwota 56 567,00 43 834,64 18 702,00 10 621,00 

Razem kwota 129 724,64 

 

7.1.Rodzaje przekazywanych świadczeń: 

 

Świadczenia materialne - zasiłki stałe, okresowe, celowe pieniężne 

 

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość rodzin 311 306 285 275 

Ilość świadczeń 2882 2876 2649 2476 

Kwota wydatkowana 543 183,03 530 159,77 4666 66,53 466 911,15 

ZASIŁKI STAŁE 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość rodzin 101 97 91 90 

Ilość świadczeń 972 941 897 830 

Kwota 

wydatkowana 
403 188,00 434 098,00 428 624,00 421 149,00 

ZASIŁKI OKRESOWE 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość rodzin 142 126 117 115 

Ilość świadczeń 479 452 477 414 

Kwota 

wydatkowana 
142 296,00 154 679,00 154 678,00 139 990,00 
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Usługi opiekuńcze 

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnym 

 

Rządowy program 500+  

Rok 2015 2016 2017 2018 

Liczba świadczeń - 9 995 13 191 12 275 

kwota - 4 974 854,90 6 567 993 6 198 339,70 

RAZEM    12 766 332,70 

 

Rządowy program: „Dobry start” 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Liczba świadczeń - - - 1 148 

kwota    344 400,00 

ZASIŁKI CELOWE 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość rodzin 261 279 386 328 

Kwota 

wydatkowana 
66 831,00 78 799,00 92 293,00 73 497,00 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość osób 27 31 32 42 

Ilość rodzin 26 31 32 42 

Ilość świadczeń 3018 3548 4277 6530 

Kwota 

wydatkowana 
76 783,00 97 748,00 103 173,00 121 769,00 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość rodzin 779 754 722 706 

Ilość świadczeń 15 332 16 080 15 625 15 147 

Kwota 

wydatkowana 
2 307 923,00 2 673 701,00 2 779 376,00 2 693 108,00 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość rodzin 63 59 61 54 

Ilość świadczeń 1275 1303 1260 1230 

Kwota 

wydatkowana 
437 357,00 454 746,00 442 326,00 446 040,00 
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Program dożywiania dzieci 

 

7.2.Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Każdego roku jest uchwalany przez Radę Miejską Miejski Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Makowie Mazowieckim, który jest realizowany w bieżącym roku. Na rok 2019 jest to 

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. 

Oprócz ww. programu Miasto współpracuje z asystentami rodziny, którzy obejmują patronatem 

około 30 rodzin. Szczegóły w tabeli: 

 

 

Współpraca z MOPS, tzn. kierowanie wniosków do MKRPA dotyczące osób uzależnionych od 

alkoholu i korzystających z pomocy MOPS. Praca Świetlicy Socjoterapeutycznej skupiająca 

dzieci ze środowisk z problemem alkoholowym. Współpraca w ramach Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Makowie 

Mazowieckim. 

 

 

8. MIESZKALNICTWO 
 

8.1.Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych  w zasobie Miasta w latach 2015-2018: 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Lokal mieszkalny 189 178 158 148 

lokal socjalny 96 101 104 94 

Razem 285 279 262 242 

DOŻYWIANIE 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość rodzin 401 388 369 374 

ASYSTENCI 2 osoby 

ROK 2015 2016 2017 2018 

Ilość rodzin 29 33 30 33 
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Koszt remontów i inwestycji lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w latach 2015-2018: 

Rok 

2015 2016 2017 2018 

remont, 

inwestycja 

remont, 

inwestycja 

remont, 

inwestycja 

remont, 

inwestycja 

lokal mieszkalny - malowanie, 

- naprawa      

  tynków 

 

 

 

- malowanie, 

- wymiana 

instalacji 

elektrycznej, 

- instalacja 

pieców 

kaflowych 

 

- wymiana 

instalacji 

elektrycznej, 

- instalacja 

pieców 

kaflowych 

 

 

- wymiana 

instalacji 

elektrycznej 

 

 

 

 

Kwota 1.090,17 16.992,36 5.076,00 2.700,00 

lokal socjalny 

- malowanie, 

- wymiana 

podłóg, 

- wymiana 

drzwi, 

- wymiana 

instalacji 

elektrycznej, 

- instalacja 

pieców 

kaflowych, 

- montaż 

urządzeń 

sanitarnych 

 

- wymiana 

instalacji 

elektrycznej, 

- instalacja 

pieców 

kaflowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wymiana 

podłóg, 

- wymiana 

instalacji 

elektrycznej, 

- instalacja 

pieców 

kaflowych 

 

 

 

 

 

 

- instalacja 

pieców 

kaflowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota 22.847,99 8.375,40 5.443,20 3.834,00 

Razem 23.938,16 25.367,76 10.519,20 6.534,00 
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9. INWESTYCJE 

 

 

Przez ostatnie 4 lata kadencji Miasto Maków Mazowiecki wykonało wiele inwestycji, głównie 

pochodzących z dofinansowań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze i największe inwestycje 

dla naszego Miasta. Dodatkowo pamiętać należy, że na przestrzeni ostatnich czterech lat na 

terenie miasta wykonano kilka kluczowych inwestycji podnoszących standard życia 

mieszkańców..  

3 MILIONY DOFINANSOWANIA NA PRZEMYSŁOWĄ I ZACHODNIĄ 

13 listopada 2018 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził wstępną listę zakwalifikowanych 

wniosków o dofinansowanie w ramach zadania „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej”. Projekt zgłoszony przez miasto „Rozbudowa ulicy Zachodniej drogi 

gminnej o nr 210451W i Przemysłowej drogi gminnej o nr 210473W w Makowie 

Mazowieckim”, uplasował się na pierwszym miejscu i otrzyma dofinansowanie w wysokości 

3 milionów. Inwestycja będzie kosztować około 6 mln zł, a otrzyma dofinansowanie w 

wysokości 3 mln zł, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu miasta. 

PONAD 1.3 MLN ZŁ WSPARCIA UNIJNEGO NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

21 sierpnia 2018 r. Burmistrz Miasta podpisał umowę na modernizację dwóch budynków 

mieszkalnych w Makowie Mazowieckim. Ponad 1,3 mln zł wsparcia unijnego zostanie 

przeznaczone na modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. 

Mickiewicza 27a i 33. W ramach projektu wykonane zostaną m.in.: remont ścian piwnic, 
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wymiana drzwi w klatkach schodowych i piwnicach, wymiana okien na poddaszach i w 

piwnicach, remont ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji 

centralnego ogrzewania. 

REWITALIZACJA RYNKU 

Nasz projekt „Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta” zajął pierwsze 

miejsce na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru 

6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. W ramach projektu zostały wykonane 

inwestycje dotyczące rewitalizacji rynku oraz budynku przy ul. Grabowej 14. Zakres prac na 

rynku obejmował remont, budowę i przebudowę nawierzchni wraz z ulicami wokół placów, 

budowę fontanny wraz z instalacjami wewnętrznymi, remont i przebudowę instalacji 

oświetleniowej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią oraz obiektami małej architektury. 

Rewitalizacja objęła również remont ulic wychodzących od Rynku tj. ulice Kilińskiego, 

Kościuszki, Zwrotna, Kościelna, 1-Maja, Poprzeczna, Brzozowa, Buźniczna i Spółdzielcza.  

REMONT „HARCÓWKI”  

"Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie 

Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej". Aby budynek był ponownie w pełni 

funkcjonalny i bezpieczny w użytkowaniu, niezbędna była wymiana m.in. dachu, podłóg, 

stolarki okiennej i drzwiowej, a także przebudowa ścian i fundamentów. Ponad to, w ramach 

zadania Miejska Orkiestra Dęta została wyposażona w nowe mundury, które są znakiem 

rozpoznawczym Orkiestry, podniosą rangę zespołu, co wpłynie na promocję regionu. 

Pozyskana dotacja pochodzi z Lokalnej Grupy Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej" 

Całkowita kwota zadania wyniesie 200 000 zł., w tym dotacja w kwocie 115 868,00 zł. 

OTWARCIE CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ  

2 czerwca 2017 r. Miasto świętowało uroczyste otwarcie centralnej ciepłowni miejskiej przy 

ulicy Przemysłowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 7.500.000,00 zł, z czego 

3.000.000,00 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. 

REMONT BET-HAMIDRASZ 

Dzięki pozyskanej dotacji zabytkowy budynek bożnicy stał się miejscem spotkań, wydarzeń 

kulturalnych, oświatowych oraz artystycznych. Jest dostępny w sposób nieograniczony dla 

mieszkańców z wszystkich grup społecznych. Rewitalizacja budynku i nadanie mu nowych 

funkcji jest jedynym tego typu połączeniem zaplecza kulturalnego Miasta z jego wartością 

historyczną w regionie.  

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Osi Priorytetowej V - Gospodarka przyjazna 

środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020. Cała wartość projektu 

wyniesie 1 623 097,37 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1 119 937,18 zł.  

ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE 



RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2018 

Od 2016 roku do dziś Miasto co roku stara się o dotacje na zakup nowych nasadzeń. Pieniądze 

pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 

tej pory zakupiono niespełna 1400 nowych sadzonek drzew i krzewów.  

 

10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

10.1. Drogi 

 

Miasto Maków Mazowiecki stanowi ważny węzeł komunikacyjny, w którym przecinają się 

dwie drogi krajowe nr 60 (Łęczyca – Ostrów Mazowiecka) i 57 (Warszawa – Pojezierze 

Mazurskie) oraz przebiega droga wojewódzka nr 626. Przez miasto przechodzi ok. 8,51 km 

odcinek dróg krajowych, 985 m drogi wojewódzkiej, 2,214 km dróg powiatowych, natomiast 

resztę stanowią drogi gminne. 

 

Zadania realizowane na infrastrukturze drogowej obejmowały: 

Inwestycje 2015 rok 

Przebudowa ulicy Jodłowej, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o 

łącznej powierzchni 1256,10 m2. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o 

długości 152,00 m. Ulica została wykonana jako ciąg pieszo-jezdny. 

Budowa ulicy Grzybowej. Łączna nawierzchnia wykonanej jezdni i chodnika wynosi 1500 m2. 

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. 

Przebudowa ulic na Osiedlu POM. Wykonanie jezdni ulicy Prostej i Słowackiego o 

nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 1708 m2.  

Wykonanie parkingu przy Urzędzie Miejskim. Nawierzchnia manewrowa wykonana z kostki 

brukowej o powierzchni 532 m2 zaś miejsc postojowych z płyt ażurowych o powierzchni 356 

m2. 

 

Inwestycje 2016 rok 

Przebudowa ulicy Chabrowej. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o 

łącznej powierzchni 741 m2. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości 

156,00 m. Ulica została wykonana jako ciąg pieszo-jezdny. 

Wykonanie chodnika w ulicy Żytniej z betonowej kostki brukowej o powierzchni 330 m2. 

Wykonanie parkingów w ulicy Witosa przy budynku szpitala. Wykonanie zatok postojowych 

oraz jezdni manewrowej o łącznej powierzchni 978 m2 z betonowej kostki bukowej oraz z płyt 

ażurowych o powierzchni 527 m2. 

Inwestycje 2017 rok 

Przebudowa ulic na osiedlu Grzanka obejmowała ulice Jałowcową, Jesionową, Klonowa i 

Ogrodową. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 

4.813 m2. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości 365,00 m. Ulice 

zostały wykonane jako ciągi pieszo-jezdne. 

Przebudowa ulicy Różanej i Słonecznikowej, jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej o powierzchni 728 m2, wykonana kanalizacja deszczowa o długości 174 mb.  
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Modernizacja ulicy Malinowej obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o 

łącznej powierzchni 1775 m2. 

Budowa ulicy Bursztynowej. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o 

łącznej powierzchni 1872 m2 oraz jednostronnego chodnika wzdłuż jezdni. W ramach zadania 

wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 866,00 m. 

Wykonanie chodnika miedzy ulicą B. Chrobrego a Królowej Jadwigi. Chodnik z betonowej 

kostki brukowej o powierzchni 156 m2. 

Przebudowa ulicy Witosa, zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej 

jezdni o powierzchni 1400 m2. 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Ciechanowskiej. Zadanie realizowane wzdłuż 

bloków Ciechanowska 3A i 3B o łącznej nawierzchni 1306 m2. 

Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Reymonta o łącznej nawierzchni 1050 m2. 

Modernizacja ulicy Admirała Rickovera. Zadanie polegało na poszerzeniu szerokości 

istniejącej jezdni do 5,5 m o dodatkową powierzchnię 326 m2. 

Wykonanie parkingu w ulicy Cmentarnej z betonowych płyt ażurowych o łącznej powierzchni 

618,5 m2. 

Inwestycje 2018 rok 

Wykonanie ulicy Nadrzecznej o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1280 m2.  

Budowa chodnika w ulicy Jaśminowej z betonowej kostki brukowej o powierzchni 108 m2. 

Wykonanie chodnika w ulicy Staszica z betonowej kostki brukowej o powierzchni 39 m2. 

Remont ulic wokół rynku. Zadanie polegało na wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych 

ulic: Kanałowa, Spółdzielcza, Zwrotna, 1 Maja, Poprzeczna, Dunaj, Kościelna, Kilińskiego, 

Kościuszki i Brzozowa. W ulicy Brzozowej dodatkowo zainstalowano szczelny zbiornik 

wykonany z HDPE 10 m3 wraz z montażem kanału deszczowego z rur PVC 160 mm - 52,40 m 

i studzienkami kanalizacyjnymi 600 mm - 2 sztuki oraz polegały na ułożeniu nowej 

nawierzchni i nowych krawężników chodników w pasach drogowych ulic wokół centrum 

starego miasta wraz z urządzeniem zieleni. Zadanie obejmowało ulice: Poprzeczną, Dunaj, 

Brzozową, Kościuszki i parking, Kilińskiego, Kościelną, Zwrotną i 1 Maja. 

Rewitalizacja centrum starego miasta. Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni placów 

rynku, remoncie z przebudową ulic i chodników wokół placów, budowie fontanny z 

instalacjami wewnętrznymi: wodno – kanalizacyjnymi, elektryczną oraz przyłączami, budowie 

małej architektury oraz zagospodarowaniu zielenią rynku. W zakresie zamówienia ujęty został 

również budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Grabowej 14 w ramach remontu i 

przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na usługową na 

parterze. 

 

10.2.  Oświetlenie ulic, placów i dróg 

W celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej Miasto Maków Mazowiecki organizuje 

przetarg, w wyniku którego następuje wyłonienie najlepszej oferty złożonej przez 

przedsiębiorstwa. W wyniku zamówienia publicznego stawka 1 kWh jest niższa niż ta, którą 

można było uzyskać podczas indywidualnych negocjacji Miasta i podległych jej jednostek. 

Dostarczenie energii elektrycznej odbywa się na podstawie dwóch umów, tj. umowy o 

sprzedaży energii elektrycznej z firmą ENERGA Obrót S.A. oraz umowy przesyłu i dystrybucji 

z firmą PGE Dystrybucja S.A. 
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W latach 2015 – 2018 wykonano modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na: 

2015 - wymianie istniejących 242 sztuk opraw sodowych, rtęciowych na oprawy ledowe.  

2016 - wymianie istniejących 195 sztuk opraw sodowych, rtęciowych na oprawy ledowe.  

2017 - budowie 11 kompletnych stanowisk słupowych z oprawami ledowymi na ulicy 

Ciechanowskiej. 

- budowie 8 kompletnych stanowisk słupowych z oprawami ledowymi na ulicy 

Cmentarnej. 

- budowie 4 stanowisk słupowych z 6 oprawami ledowymi na ulicy Witosa. 

- budowie 6 stanowisk słupowych z 8 oprawami ledowymi na ulicy Admirała Rickovera. 

2018 - przebudowie instalacji oświetleniowej w Rynku 

 

W latach 2015 – 2018 zakupiono nowe dekoracje świąteczne: 10 sztuk dekoracji latarniowej 

3D oraz 150 sztuk sznura świetlnego LED. 
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10.3. Place zabaw 

Na terenie Miasta są 3 place zabaw 

zlokalizowane przy ul. 1 Maja/gen. Pułaskiego, 

ul. Leśnej na osiedlu Grzanka, ul. Mazowieckiej 

przy Zalewie miejskim. Co roku na wyżej 

wymienionych obiektach przeprowadzana jest 

kontrola techniczna i bezpieczeństwa 

użytkowania. Do zadań Miasta należy 

utrzymanie placów zabaw w dobrym stanie, 

polegającym na dbaniu o czystość, czyli 

koszeniu trawników, zbieraniu nieczystości, 

dbaniu o stan techniczny urządzeń 

zabawowych, wykonywaniu bieżących napraw, 

czy też czyszczeniu urządzeń. Maków 

Mazowiecki posiada opracowaną dokumentację 

projektową Otwartych Stref Aktywności na 

Skwerze Duńskim oraz przy stadionie 

miejskim. Strefy te wyposażone są w siłownie 

plenerowe, place zabaw oraz miejsce 

rekreacyjne do gry w szachy lub warcaby oraz 

do gry w ping ponga. OSA na Skwerze Duńskim 

powstanie w pierwszej połowie 2019 roku. 

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie pn. 

"Integracja mieszkańców Makowa 

Mazowieckiego poprzez stworzenie placu 

zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń 

street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej". W ramach wniosku powstanie 

plac zabaw przy ul. Mickiewicza/ Kopernika, siłownia plenerowa przy ul. Leśnej, Street 

Workout nad Zalewem oraz zostaną zakupione leżaki, kajaki i rowerki wodne nad miejski 

zalew. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku. 

    

 

11. ŚRODOWISKO 
11.1. Oczyszczanie Miasta 

Miasto Maków Mazowiecki utrzymuje 33 km dróg. W okresie letnim zakres prac polegających 

na utrzymywaniu dróg miejskich obejmuje:  

- oczyszczanie ulic, chodników i placów, 

- koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach, 

- zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych, 

- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych, 

- konserwację nawierzchni brukowych, 

- profilowanie dróg o nawierzchniach gruntowych , 

- czyszczenie wpustów deszczowych. 
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Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym: 

- odśnieżanie ulic oraz chodników i placów, 

- zwalczanie gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej, 

- opróżnianie koszy ulicznych, 

- utrzymywanie w czystości ulic, chodników i placów w przypadku występowania korzystnych 

warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowaniu śliskości zimowej. 

 

11.2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Miasto Maków Mazowiecki prowadzi działania związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi, której jednym z głównych celów jest zrealizowanie obowiązków wynikających 

z dyrektyw unijnych i osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów. Miasto 

co roku zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych z terenu miasta. Od kilku lat odpady komunalne są odbierane przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Makowie Mazowieckim. Aby osiągać poziomy 

segregacji określone przepisami prawa Miasto wprowadziło od 2018 r. nowy system 

gospodarowania odpadami, zapewniając mieszkańcom: 

- worki na odpady segregowane dla zabudowań jednorodzinnych, 

- pojemniki na odpady dla zabudowań wielorodzinnych, 

- dwa razy w roku zbiórkę elektrośmieci i wielogabarytów, 

PSZOK przy ul. Moniuszki 121 otwarty od poniedziałku do soboty, 

- odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, 

Wszystko to wliczone jest w opłatę, którą mieszkańcy uiszczają raz na dwa miesiące do Urzędu 

Miasta. 

 

Ilość odebranych odpadów w latach 2015-2018 

Odpady 2015 2016 2017 2018 

segregowane 865,800 934,290 541,745 526,280 

zmieszane 1883,000 2505,210 2775,710 2632,790 

przeterminowane 

leki 

0,300 0,322 0,346 0,385 

wielkogabarytowe 24,500 169,400 88,225 133,020 

ulegające 

biodegradacji 

(zielone) 

47,500 16,500 151,200 162,460 

zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

3,000 1,500 0,280 0,050 

budowlane i 

rozbiórkowe 

83,300 183,860 300,590 123,800 

zużyte opony 0,300 0,150 0 0 
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Na wykresach widać, że przez ostatnie cztery lata ilość odpadów segregowanych spadała, a 

ilość odpadów zmieszanych wzrastała. Od 2018 roku wprowadzono nowy system 

gospodarowania odpadami, który wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów, polegający na szczegółowej segregacji odpadów komunalnych. Najbliższe lata 

pokażą czy mieszkańcy zwiększą segregację odpadów. 

 

11.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

  

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2022” 

opracowany został w 2018 r. Obowiązek opracowania Programu wynika z założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Zaplanowane w PGN zadania dotyczą: 

działań niskoemisyjnych, efektywnego wykorzystania zasobów, poprawy efektywności 

energetycznej, wykorzystanie OZE, działań wpływających na zmiany postaw konsumpcyjnych 

użytkowników energii oraz działań nieinwestycyjnych. Plan przedstawia możliwości 

dofinansowania przedsięwzięć wpisujących się w główne idee gospodarki niskoemisyjnej, 

m.in.: 

- wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne, 

- instalowanie odnawialnych źródeł energii, 

- termomodernizacja budynków, 

- podłączenie kolejnych budynków do ogrzewania sieciowego, 

- modernizacja oświetlenia w mieście, 

- remonty dróg, 

- budowa ścieżek rowerowych. 
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11.4. Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych w 

Makowie Mazowieckim 

W 2012 roku Rada Miejska w Makowie Mazowieckim przyjęła „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 – 2032”. Podstawowym 

celem programu jest przygotowanie planu oczyszczenia terenu Miasta z wyrobów 

zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie do końca 2032r. Poprzez 

realizację zamierzeń zawartych w programie nastąpi wyeliminowanie szkodliwego wpływu 

oraz niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.  

W ramach programu przeprowadzono inwentaryzację, która wykazała, że na terenie miasta 

znajdują się wyroby zawierające azbest w łącznej ilości : 56.654 m2 tj. ~850 Mg płyt azbestowo 

- cementowych falistych i płaskich oraz 1600mb rur wodociągowych azbestowych. 

Miasto od 2015 do 2018 roku otrzymało dotacje w łącznej wysokości 56 280,36 zł z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Makowa Mazowieckiego. Dzięki 

pozyskanym środkom zdemontowano i wywieziono z dachów budynków mieszkalnych i 

gospodarczych 156,908 ton wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na 

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rachocinie, gm. Sierpc. Planuje 

się kontynuowanie zadania w kolejnych latach. 

 

11.5. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 

W latach 2015-2017 Miasto Maków Mazowiecki realizowało zadanie związane z wymianą  

źródeł ciepła na ekologiczne przy wsparciu finansowym ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu ,,Poprawa 

jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie zanieczyszczeń 

poprzez modernizację kotłowni”. Wymienionych zostało 37 źródeł ciepła, a wysokość 

dofinansowania wyniosła 184.650,00 zł. Miasto otwarte jest na nowe formy wspomagania 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, dlatego też konsultuje wnioski 

w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. 

 

11.6. Ochrona zwierząt 

Zadaniem własnym Miasta Maków Mazowiecki jest między innymi zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom. Wolontariusze z „Przystanku na Cztery Łapy” zajmują się 

zwierzętami oraz szukają im nowych domów. Zadania związane z ochroną zwierząt w Mieście 

obejmuj:  

- dokarmianie wolno żyjących kotów 

- sterylizację/kastrację bezdomnych psów i kotów 

- odławianie bezdomnych zwierząt 

- zapewnienie miejsc w schronisku/gospodarstwie rolnym bezdomnym zwierzętom 

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

- zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom oraz w przypadku zdarzeń 

drogowych.  

Na w/w zadania na przełomie lat 2015 – 2018 zostały przeznaczone środki w wysokości 

98.051,63 zł. 
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12. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
12.1. Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste 

Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce 

nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być 

przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.  

W okresie od 2014 do 2018 dokonano sprzedaży: 

- gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o powierzchni 23932 m2, 

- gruntów zabudowanych o powierzchni 8799 m2. 

Dochód gminy ogółem z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł – 964 071 zł 

 

Dochód Miasta z wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego kształtował się 

następująco: 

w 2014 roku – 58966,86 zł, 

w 2015 roku – 54913,26 zł, 

w 2016 roku – 60784,94 zł, 

w 2017 roku – 68233,48 zł, 

w 2018 roku – 61498,78 zł. 

Dochód Miasta ogółem wyniósł – 304 397,32 zł 

W trakcie kadencji 2014-2018 dokonano sprzedaży: 

- lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1476,37 m2, zbytych w trybie bezprzetargowym na 

rzecz dotychczasowych najemców, 

- lokal użytkowy o powierzchni 40,52 m2, zbyty w drodze bezprzetargowej, 

- lokal użytkowy o powierzchni 24,41 m2, zbyty w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Dochód ogółem ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wyniósł 386 758,70 zł 

 

12.2. Przekształcenie użytkowania wieczystego na prawo własności 

Od roku 2014 do 2018 w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie przekształcania 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przekształconych zostało 

12 nieruchomości, tj. gruntów pod zabudową mieszkaniową o łącznej powierzchni 0,6703 ha. 

Łączny dochód Miasta z tegoż postępowania wyniósł 10 172,22 zł. Od 1 stycznia 2019 roku 

proces przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nastąpi na dużą skalę, co 

reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

 

12.3.  Dzierżawa gruntów  

W trakcie kadencji 2014-2018 oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Miasta 

Maków Mazowiecki łącznie około 72 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,9 ha, z czego 

0,6 ha stanowiły grunty zabudowane oraz 0,3 ha grunty niezabudowane. Łączny dochód z 

ostatniej kadencji z tytułu dzierżawy wyniósł 530014,61 zł. 
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12.4. Trwały zarząd 

W latach 2014-2015 oddawano w trwały zarząd 6 nieruchomości zabudowanych będących 

własnością Miasta o łącznej powierzchni 3,3555 ha. W 2016 roku nastąpiło wygaszenie 

trwałego zarządu 1 nieruchomości o powierzchni 0,0699 ha. Od 2016 roku do 2018 roku 

oddawano w trwały zarząd 5 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 3,2856 ha. 

 

12.5. Zakup nieruchomości do zasobu miejskiego 

W 2015 roku dokonano powiększenia powierzchni gruntów, stanowiących własność Miasta 

Maków Mazowiecki poprzez zakup 2 działek o powierzchni 980 m2. W 2016 roku zakupiło 1 

nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 2660 m2 oraz 1 nieruchomość zabudowaną o 

powierzchni 2,7430 ha, co powiększyło zasób nieruchomości miejskich o łączną powierzchnię 

3,009 ha. 

 

12.6.  Udziały w spółkach 

Miasto posiada udziały w następujących spółkach: 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. – 100% udziałów, 

- „INWEST-BUD” Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100% udziałów, 

- „JUMA” Sp. z o.o. – 51-99% udziałów. 

 

 

13. KULTURA 
W ciągu ostatnich 4 lat Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim został gruntownie 

wyremontowany i rozwinął ofertę kulturalną skierowaną do wszystkich mieszkańców Miasta, 

począwszy od małych dzieci i skończywszy na osobach w podeszłym wieku. Dzięki dotacjom 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyremontowano salę kinową z wymianą 

foteli, galerię, hol główny z łazienkami, pomieszczeniem do sprzedaży biletów, salę luster oraz 

pomieszczenia pracowników, dzięki czemu budynek zyskał nowe funkcje i poprawił estetykę. 

 

Miejski Dom Kultury to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy przyciągają 

dzieci, młodzież i starszych swoją ofertą kulturalną. Najważniejszym wydarzeniem w Mieście 

są Dni Makowa Mazowieckiego. Co roku na mieszkańców czeka spora dawka zabawy, wrażeń 

i emocji. W piątek i sobotę na zalewie odbywają się Mistrzostwa Polski Modeli Pływających. 

Natomiast w niedzielę Zalew staje się ponownie miejscem zawodów modeli pływających, tym 

razem o Puchar Burmistrza. Jednocześnie na wyznaczonych stanowiskach w szranki stają 

wędkarze w Spławikowych Zawodach Wędkarskich również walczących o Puchar Burmistrza 

Miasta, przyciągając tym samym wielu amatorów wodnych atrakcji. Co roku na mieszkańców 

czeka moc występów artystycznych i niespodzianek w Parku Sapera. Na scenie występują 

"mali", czyli uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież, a także utalentowane muzycznie, 

tanecznie i sportowo organizacje i grupy z Makowa Mazowieckiego.  

 

Działalność MDK-u wychodzi na zewnątrz, gdzie organizowane są wyjazdy: do aquaparku w 

Jachrance, na łyżwy na Zimowy Narodowy, do Stajni Karina, do Oceanarium, do Parku 



RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2018 

Linowego, Zamku i Parku Dinozaurów, do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach i do 

wielu innych miejsc. 

Wiele akcji kulturalno-edukacyjnych organizowanych było w plenerze Makowa 

Mazowieckiego, na rynku (Teatralny Rynek, Dzień Dziecka, Wigilia Miejska, Jarmark 

Bożonarodzeniowy, Muzyczny Rynek,), nad Zalewem (Bezpieczne wakacje, Noc Spadających 

Gwiazd, Obserwacje Zaćmienia Słońca, Balonowy Maków), w Parku Sapera (Maków Przed 

Wiekami), w mieście (Kolorowe podwórko – akcja animacyjna, Dzień Czystego Powietrza). 

 

Dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje umiejętności dzięki warsztatom 

organizowanym przez pracowników Domu Kultury: warsztaty plastyczne, ceramiczne, 

rękodzieła, gitarowe, beatboxu, taneczne, kuchni żydowskiej, z robotyki, teatralne, ruchowe. 

Młode pokolenie może się pochwalić swoją twórczością i talentem w organizowanych przez 

MDK konkursach, m.in.: „Warszawska Syrenka” – konkurs recytatorski, eliminacje 

powiatowe, „Odlotowy Maków”, Konkurs żaglówkowy, „Ślady historii w naszym mieście” – 

konkurs fotograficzny, „Nasze miasto w oczach dzieci i młodzieży” – konkurs plastyczny, 

Konkurs edukacyjny „Śladem ścieżki edukacyjnej”, „Ozdoba na choinkę” i inne. 

 

Dzięki nowo wyremontowanej Galerii w Miejskim Domu Kultury organizowane są wystawy. 

Do tej pory powstały m. in. Afryka moim okiem – Eliza Kilianek-Samsel, Rotmistrz Witold 

Pilecki – polak, mąż, ojciec, bohater, Pastelove koguty, Maków wczoraj a dziś, Mała wielka 

sztuka, Tatusiu, kiedy wrócisz?, Między wschodami a zachodami i wiele innych. 

 

W Domu Kultury wystawiane są również spektakle. „Mały” i „duży” znajdzie tu coś dla siebie. 

Przez ostatnie lata zrealizowano spektakle: „Kaczka Cudaczka”, „Skrzat Titelitury”, „Gość 

oczekiwany”, Musical „Ramię w ramię ku Niepodległości”, „Małe zbrodnie małżeńskie”, 

„Powrót posła” – Teatr Cioci Heni i wiele innych. 

 

Przy Miejskim Domu Kultury działają organizacje i grupy artystyczne: Makowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Klub Seniora Makowianka, Zespół Szmaragdy oraz Aspectus. 

 

Na mocy porozumienia z dnia 03.03.2016 roku nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Makowie 

Mazowieckim, biblioteka pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu makowskiego. 

Wszystkie swoje działania realizuje przez placówkę główną, usytuowaną przy ulicy Moniuszki 

6 oraz Filię nr 1, której siedziba mieści się w Szkole Podstawowej przy ulicy Sportowej 9. 

Głównymi kierunkami rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim 

w latach 2014-2016 były następujące cele strategiczne: 

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników. 

a) Prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców 

2. Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego. 

a) Wyposażenie oddziału dla dzieci w jednolity sprzęt biblioteczny (zakup niskich 

regałów, lady bibliotecznej), 

b) Modernizacja wypożyczalni dla dorosłych (zakup nowych regałów, lady 

bibliotecznej), 

c) zmiana oświetlenia dostosowanego do potrzeb czytelników, 
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3. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności. 

a) Dostosowanie struktury zakupu zbiorów do oczekiwań użytkowników, 

b) Selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych 

4. Informatyzacja procesów bibliotecznych. 

a) Wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK+, 

b) Tworzenie na bieżąco katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów 

bibliotecznych, 

c) Stworzenie możliwości rezerwacji książek drogą online, 

5. Działalność informacyjno-edukacyjna. 

a) Zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, 

b) Zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej, 

c) Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych  

i innych, 

d) Opracowywanie bibliografii regionalnej miasta Makowa Mazowieckiego          i 

powiatu makowskiego 

6. Działalność kulturalna. 

a) Popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja: spotkań autorskich, 

konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych. 

W ciągu tych lat biblioteka pozyskała ponad 79.000 zł. na zakup nowości wydawniczych 

dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,                 a także 63.900 zł. 

dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej.  

Na bieżąco pracownicy prowadzą lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli 

Makowa Mazowieckiego oraz całego powiatu makowskiego, a także cykliczne szkolenia dla 

bibliotekarzy powiatu dotyczące pracy bibliotekarskiej. Przy MBP w Makowie Mazowieckim 

działa Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Każdego roku organizowane są wycieczki 

dla członków Stowarzyszenia. W murach biblioteki organizowane są tematyczne wystawy, jak 

również eksponowane kolekcje naszych czytelników.  

W latach 2014-2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim 

organizowała corocznie Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej, Oprócz akcji 

Narodowego Czytania w 2014 r. biblioteka zorganizowała dwa spotkania autorskie z 

regionalistą, poetą i prozaikiem Stanisławem Kałuckim. Rok 2015 to spotkania autorskie: z 

Jolantą Szwalbe, autorką interesujących antologii, cytatów i pierwszą edytorką, pt. „Nie 

starzeje się ten kto nie ma na to czasu” oraz spotkanie autorskie z Martą Fox-poetką, autorką 

książek dla młodzieży i dorosłych, 26 września 2015 r. biblioteka była współorganizatorem 

wieczoru patriotycznego „Wrzesień 39” z okazji 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

 Rok 2016 był rokiem szczególnym dla biblioteki, gdyż obchodziła 70-lecie powstania 

Miejskiej Biblioteki Publicznej. W sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 20 maja 2016 r. odbyły 

się jubileuszowe obchody. W uroczystości uczestniczyli makowscy samorządowcy, dyrektorzy 

gminnych bibliotek publicznych powiatu makowskiego, dyrektorzy placówek oświatowych 

oraz emerytowani pracownicy MBP. Krótką historię placówki i bibliotekarstwa w powiecie 

przedstawił dyrektor MBP Tadeusz Marciniak. Wyświetlono również prezentację 

multimedialną ukazującą najważniejsze wydarzenia z dziejów MBP. Biblioteka jak i 

pracownicy zostali odznaczeni medalem pamiątkowym „Pro Masovia” przyznawanym przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2016 jako jeden z partnerów 
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przystąpiliśmy do udziału w Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, poświęconej 

biciu rekordu czytania w jednym miejscu jak największej liczby osób. Wydarzenie to 

przeprowadzane jest corocznie i cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. 

 

Działalność Centrum Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka” rozpoczęła się w 2018 roku. 

Mimo, że działalność „Domu Wesołka”jest krótka to przedstawia się imponująco:  

Przez rok zorganizowano kilka: 

wydarzeń kulturalno – edukacyjnych: 

1. Wielka zbiórka książek – udział w ogólnopolskiej akcji zaczytani.org.pl 

2. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 75. Rocznica wybuchu powstania w getcie 

warszawskim 

3. Marsz Pamięci i Nadziei – wizyta studentów z Kanady śladami przodków/historii 

4. NAUKOBUS – stacje badawcze z Centrum Nauki Kopernik  

5. Gra terenowa – 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości – SP nr 1  

6. Polonia Restituta – Polskie drogi do Niepodległości -  konferencja popularno naukowa 

7. 76. Rocznica likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim , Film „Jedno Miasto – Dwie 

Kultury”,  

„Opowieści ze Szettla”  

8. Co powinieneś wiedzieć o cukrzycy – otwarty wykład dla mieszkańców 

9. Chemia na Wesoło – Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – wykład 

10. Stop Manipulacji – nie kupuj na prezentacji – otwarty wykład w ramach 

ogólnopolskiej kampanii 

warsztatów: 

1. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 75. Rocznica wybuchu powstania w getcie 

warszawskim – warsztaty dla Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

– warsztaty dla wolontariuszy 

2. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży  „Skrzydła” 

3. Warsztaty ceramiczne 

4. Archi – przygody – warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży 

5. Warsztaty plastyczne Cała Ta Sztuka dla młodzieży 

6. Przez Dziurkę od klucza – warsztaty edukacyjne dla młodzieży 

7. Rękodzieło w drewnie – warsztaty dla dzieci 

oraz koncertów: 

1. Muzyczna podróż przez Afrykę – koncert duetu KERCHANGA  

2. Koncert duetu Simon &Simon  

3. Koncert zespołu NeoKlez 

4. Koncert umuzykalniający dla niemowląt i małych dzieci – Antoviolinki 

5. Koncert duetu RUACH 

6. Koncert Pod Fryzjerką 

W „Domu Wesołka” przygotowano także wystawy: 

1. Polonia Restituta – Polskie drogi do Niepodległości 

2.  „Ojczyzna w sercu dziecka” – wystawa prac konkursowych/rozstrzygnięcie konkursu 

Centrum Dialogu Kulturowego współpracował przy projektach: 
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1. Bajki Świata – Opowieści z walizki – rodzinne opowieści wraz z warsztatami i 

animacjami – Stowarzyszenie Małe Księstwo Makowskie: „O chłopcu, który chciał 

wiedzieć wszystko”, „Opowieści niesamowite o zwierzętach”, „O hienie Loli”, „O 

człowieku, który kupił słowa” 

2. Niepodległa na 100 – wykłady i spotkania dla dzieci i młodzieży – Fundacja Kocham 

Maków 

3. Młodzi makowscy lingwiści – spotkanie naukowe – inauguracja projektu – Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim  

4. Realizacja projektu „Warto grać międzysektorowo” Maj 2018 – grudzień 2018 – 

Federacja ROSA 

 

 

14. SPORT 
14.1. Infrastruktura sportowa 

W skład infrastruktury sportowej miasta, służącej zaspokajaniu potrzeb z zakresu kultury 

fizycznej mieszkańców Makowa Mazowieckiego wchodzą: 

Stadion miejski – kompleks sportowy 

obejmujący boisko główne, (które zostało 

zmodernizowane w 2015 roku) z przylegającą 

bieżnią i zapleczem sportowym (trybuny oraz 

strefa dla zawodników zostały odnowione w 2017 

roku), ORLIK, boisko do gry w piłkę koszykową 

oraz budynek zaplecza szatniowo – sanitarnego. 

W roku 2019 na terenie kompleksu sportowego 

planuje się utworzyć sprawnościowy plac zabaw i 

siłownię plenerową, a także uzupełnić trybuny w 

100 siedzisk. 

Stadion przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej 

Hale sportowe znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 2, przy Liceum Ogólnokształcącym 

im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej. 

Siłownia miejska przy ul. Rickovera została odnowiona w 2014 roku. Remont objął wymianę 

pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, remont pomieszczeń, utworzenie szatni dla 

dziewcząt i chłopców, sześć nowoczesnych stanowisk do treningu, dwie sale 

ogólnorozwojowe, sauna i sala konferencyjna. 

Boisko ORLIK przy ulicy Ciechanowskiej – ogrodzone, z nawierzchnią syntetyczną, 

przeznaczone do gry w piłkę nożną i koszykową. 
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Skatepark nad Zalewem powstał w 2018 roku. 

Teren wokół został oświetlony i zagospodarowany 

w ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Płyta 

główna o powierzchni  191 m2 została wykonana z 

nawierzchni betonowej, na której znajdują się 

przeszkody. Wartość całkowita inwestycji: 397 

290,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego: 149 930,00 zł. 

 

 

Dwa boiska do gry w piłkę plażową nad 

Zalewem. 

 

 

 

 

 

 

Siłownia plenerowa nad Zalewem powstała w 

2015 roku, w jej skład wchodzi: orbitrek, wioślarz, 

biegacz i prasa nożna, drabinka i podciąg nóg, 

wyciąg i krzesło oraz surfer i twister fit. 

 

 

 

 

 

 

14.2. Dofinansowania dla organizacji sportowych 

Dzięki systematycznie przekazywanym przez Miasto środkom finansowym dla organizacji 

pozarządowych możliwa jest realizacja zadań publicznych w zakresie sportu. W ramach 

otwartych konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Miasta wspierania i realizacji zadań w 

zakresie sportu Urząd Miejski w latach 2015-2018 przeznaczył 495500 zł. Ze środków 

finansowych skorzystały: 

- Miejski Klub Sportowy MAKOWIANKA, 

- LSSS START, 

- Fundacja Kocham Maków, 

- Maków Biega, 

- Macovia, 

- G – Team, 

- Międzyszkolny Klub Karate Kyokushin Shinkyokushin. 

MKS „MAKOWIANKA” na finansowanie zadań w zakresie sportu otrzymał dotację w 

wysokości 354 000 zł. Swoim zakresem działania Klub obejmuje pięć grup wiekowe (seniorów, 

juniorów, młodzików, orlików i żaków), czyli około 130 podopiecznych. Celem działalności 
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jest systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Osobami 

odpowiedzialnymi za realizację zadań są trenerzy, mający uprawnienia do pracy z dziećmi i 

przygotowanie do prowadzenia zajęć. Zadanie ma również charakter imprez sportowych, które 

trwa na przestrzeni roku kalendarzowego. Rozgrywki meczy w piłkę nożną odbywają się w 

systemie wiosna – jesień, na Stadionie Miejskim w Makowie Mazowieckim oraz na terenie 

województwa mazowieckiego. Mecze rozgrywane są wg kalendarza rozgrywek Ciechanowsko 

– Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Ciechanowie oraz Mazowieckiego 

Związku Piłki Nożnej w Warszawie. 

Ludowe Stowarzyszenie Sportów Siłowych „START” na realizację swoich zadań 

statutowych przez ostatnie cztery lata otrzymało dotację 87000 zł. Celem Klubu jest szkolenie 

młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów. Zadaniem trenerów jest 

przygotowanie sportowców od strony techniczno-sportowej. Młodzież od 10 do 17 roku życia 

uczestniczy w zawodach, turniejach, mistrzostwach wojewódzkich i polskich. 

Klub Sportowy „Maków biega” ma na celu integrację osób biegających w Makowie 

Mazowieckim - wspólne treningi, wyjazdy na zawody oraz wymiana doświadczeń. Klub 

organizuje cykliczne imprezy sportowe związane z lekkoatletyką. Od kilku lat klub organizuje 

m.in.: „Duathlon Makowski”, „Sport to zdrowie” oraz „Makowska piętnastka”. 

W 2018 roku po raz pierwszy dotację Burmistrza Miasta otrzymał Międzyszkolny Klub 

Karate Kyokushin Shinkyokushin. Klub zrzesza dzieci, młodzież i dorosłych w wieku od 4 

do 60 lat. MKKK posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorską, a uczestnicy biorą udział w 

zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, europejskiej oraz światowej. 
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15. PODSUMOWANIE 
 

 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, które są potężnym wachlarzem 

wielodziedzinowych zadań nie jest proste w realizacji i wymaga przede wszystkim dobrego 

planu i czasu.  

Minione cztery lata to niewątpliwie okres ciężkiej pracy, bardzo dużych zmian, a przede 

wszystkim poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. Warto spojrzeć na Nasze Miasto 

w wielu płaszczyznach. Pierwsza to, to na co patrzymy własnymi oczami. Nastąpił postęp we 

wszystkich dziedzinach życia. Przeprowadzone inwestycje od ciepłowni miejskiej po rynek od 

kilkudziesięciu ulic i parkingów po budynek Bet-Hamidrasz, od płyty stadionu po Orkiestrę 

Miejską.   

Druga to rankingi i statystyki. Maków pod względem zdolności kredytowej samorządów 

awansował ze 142 miejsca (w latach 2006-2008) na 36 (w latach 2014-2016), pod względem 

wydatków inwestycyjnych znaleźliśmy się na 96 miejscu ( w latach 2015-2017) na 267 

samorządów.*  

Mamy także świadomość wielu niezaspokojonych potrzeb i czyhających zagrożeń 

finansowych. Stoją przed nami problemy do rozwiązania takie jak połączenia lokalne PKS 

i dworca, rozbudowa sieci ciepłowniczej, pobudzenie wzrostu gospodarczego, który ma wpływ 

na poziom bezrobocia i wiele innych. 

Udowodniliśmy jednak, że umiejętne gromadzenie środków, rozsądne zaciąganie zobowiązań 

i racjonalne ich wydatkowanie dla realizacji celów społeczno-gospodarczych Naszego Miasta 

i jego mieszkańców przynosi oczekiwane efekty. 

 

 

 

Tadeusz Ciak  

     Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

 

 

 

 

 

 

 
* Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza  

z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS 

pod kątek kilku aspektów. 


