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1. STRUKTURA SAMORZĄDU
1.1.

Organ wykonawczy Miasta

Burmistrz Miasta 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 sprawuje od 26.03.2018 r. Aneta Wanda Dąbrowska.
Funkcję Skarbnika Miasta od 01.07.2019 r. pełni Monika Wołosz.

1.2.

Organ stanowiący i kontrolny Miasta

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady Miejskiej
należą: 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.
SKŁAD RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI
1. Miecznikowski Dariusz Artur – Przewodniczący Rady
2. Długołęcka Małgorzata Jolanta – Wiceprzewodniczący Rady
3. Dobrzyński Arkadiusz - Wiceprzewodniczący Rady
4. Bielacki Grzegorz
5. Boguszewski Grzegorz
6. Falba Paweł
7. Leśniak Sławomir Maciej
8. Mróz Jan
9. Ogar Krzysztof Adam
10. Paczkowski Marian
4

RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2020

11. Piątek Mirosław
12. Sawicki Zdzisław
13. Szczuciński Tadeusz
14. Śmiałkowski Michał Arkadiusz
15. Traczewski Wojciech
Fot. UM Maków Mazowiecki - Rada Miejska VIII kadencji wraz z przedstawicielami Miasta

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.

1.3.

Najważniejsze dokumenty uchwalone w 2020 roku

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w 2020 roku obradowała na trzech posiedzeniach
zwołanych w trybie zwykłym oraz czterech posiedzeniach zwołanych na wniosek Burmistrza
Miasta. Na siedem sesji pięć odbyło się w trybie korespondencyjnym, na podstawie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na sesjach
przyjęto 74 uchwał oraz 1 Stanowisko Rady Miejskiej.
Do najważniejszych możemy zaliczyć:
- uchwalenie budżetu miasta na 2021 rok,
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2021 – 2030,
5
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- przyjęcie Planu Pracy Rady na 2021 rok,
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o.o.,
- wniesienie dopłat do kapitału rezerwowego przez Miasto Maków Mazowiecki w Spółce
INWEST – BUD TBS Sp. z o.o.,
- uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim
na 2021 rok,
- przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi,
- przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2021 roku,
- podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i planowania
przestrzennego,
- raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki za rok 2019,
- utworzenie „Klubu Senior +” w Makowie Mazowieckim,
- połączenie Przedszkola Samorządowego nr 1 w Makowie Mazowieckim
z Przedszkolem Samorządowym nr 4 w Makowie Mazowieckim i utworzenia
Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim,
- ustalenie planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków
Mazowiecki,
- ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki
na 2020 rok,
- określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów
i wysokości stypendiów sportowych,
- założenie cmentarza komunalnego,
- wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki
i Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych
zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej
obwodnicy Makowa Mazowieckiego”.
Kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie miasta i zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta celem realizacji zadań ustawowych miasta.
W miesiącach styczeń - luty Radni pełnili dyżury w Biurze Rady Miejskiej, przyjmując
mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki. Odbywały się również cotygodniowe dyżury
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
W związku z sytuacją wystąpienia pandemii w Polsce od 16 marca 2020 r. dyżury
Radnych zostały zawieszone, a od 4 maja 2020 r. do końca 2020 r. dyżury Przewodniczącego
Rady i Radnych Rady Miejskiej odbywały się telefonicznie, po wcześniejszym umówieniu
rozmowy.
Podejmowane uchwały, programy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne,
sprawozdania, informacje oraz protokoły z odbytych sesji Rady Miejskiej, a także informacja
o dyżurach Radnych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
6
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w Makowie Mazowieckim.
Mieszkańcy mają również możliwość śledzenia obrad Sesji Rady Miejskiej na stronie:
https://transmisjaobrad.info/channels/44/miasto-makow-mazowiecki?page=1,a. Od sierpnia
2020 r. nagrania z obrad zawierają transkrypcję.

1.4.

Organizacja pracy Urzędu Miejskiego

Podstawowym celem działalności Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim jest
zapewnienie klientom 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
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
Miasto realizuje również zadania zlecone przez administrację rządową dotyczące spraw:
obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.

7

RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2020

Fot. Struktura organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim

Pandemia wywołana COVID – 19 wpłynęła na zmianę funkcjonowania urzędu. Urząd
Miejski w Makowie Mazowieckim podobnie jak inne urzędy w kraju w trosce o zdrowie
oraz bezpieczeństwo pracowników i interesantów wprowadził zmiany wynikające z obostrzeń
i aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Wprowadzano różne rozwiązania:
- bezpieczne stanowiska obsługi klienta,
- zachęcano do załatwiania spraw:
✓ telefoniczne (np. wcześniejsze
umówienie wizyty w urzędzie,
konsultacje);
✓ e-mailowo;
✓ z wykorzystaniem platformy ePUAP;
- zamontowano skrzynkę pocztową na zewnątrz budynku,
- przestrzegano zasad bezpieczeństwa DDMA+W /Dystans/ Dezynfekcja/
Maseczka/ Aplikacja #StopCovid/ Wietrzenie pomieszczeń/
- wykorzystywano różne możliwości organizacji pracy: praca zdalna czy system
zmianowości.

8
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Fot. Informacje wyświetlane na stronie Urzędu

Fot. Skrzynka podawcza na pisma od interesantów
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Fot. Zabezpieczone w środki ochronne biurko do przyjmowania interesantów

Fot. Zabezpieczone w środki ochronne biurko do przyjmowania interesantów
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Działania przeciw COVID – 19 podjęte na terenie miasta Maków Mazowiecki
Środki ochronne zorganizowane dla potrzeb: Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych
miasta, szpitala, mieszkańców:
- maseczki – w związku z brakiem możliwości zakupu maseczek w ich szycie zaangażowali
się pracownicy szkół, przedszkoli, biblioteki oraz wolontariusze z zakładów krawieckich
"Szpileczka" i "Igiełka". Z zakupionych materiałów uszyto kilka tysięcy maseczek dla
pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta, szpitala i mieszkańców
miasta. Urząd Miejski rozdysponował również wśród mieszkańców maseczki przekazane przez
lokalną firmę TEXAGO,
- przyłbice – zakup filamentu i współpraca z mieszkańcem Makowa Mazowieckiego
w produkcji przyłbic dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta,
zakup przyłbic dla potrzeb MOPS,
- tworzenie punktów obsługi klienta z osłonami antywirusowymi - Urząd Miejski, MOPS,
MBP,
- lampy bakteriobójcze do dezynfekcji pomieszczeń - Urząd Miejski, Miejski Zespół
Przedszkoli Samorządowych, Przedszkole Samorządowe nr 2,
- organizacja wolontariatu wspomagającego działania MOPS – pomoc osobom starszym,
chorym, przebywającym na kwarantannie,
- działania informacyjne dotyczące sytuacji wywołanej wirusem SARS – CoV – 2. Publikacja
komunikatów i bieżących informacji dot. wprowadzanych rozporządzeń wydanych np. przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego,
Burmistrza Miasta (63 komunikaty w lokalnych mediach społecznościowych). Współpraca z
Miejskim Domem Kultury (komunikaty głosowe w centrum miasta) i jednostką policji
(komunikaty głosowe na osiedlach) w zakresie propagowania wśród mieszkańców Akcji
"ZOSTAŃ W DOMU",
- zakup urządzenia do terapii donosowej wysokimi przepływami HFNC (High Flow Nasal
Canula) pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 przyjętych do Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim.
Pomimo obostrzeń starliśmy się realizować wszystkie zadania nałożone na samorząd.
W 2020 r. w prowadzonym rejestrze pism przychodzących odnotowano 13607 pism.
Tabela nr 1: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w rejestrze pism
przychodzących do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
Lp.
1.
2.

Rok
2020
2019

Ilość zarejestrowanych pism
13 607
14 431
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INFORMACJE OGÓLNE
2.1.

Charakterystyka Miasta
Województwo: mazowieckie
Powiat: makowski
Typ gminy: miejska
Kod TERYT: 141101_1
Ludność: 9 379
Powierzchnia: 10,3 km2

Miasto Maków Mazowiecki, o powierzchni 10,3 km2, jest miastem powiatowych w
województwie mazowieckim położonym nad rzeką Orzyc. Graniczy z czterema gminami: od
zachodu z Karniewem, od południa z Szelkowem, od wschodu z Czerwonką, od północy z
Płoniawami –Bramurą. Miasto usytuowane jest blisko głównych szlaków komunikacyjnych
kraju i liczących się centrów ekonomicznych. To usytuowanie zapewnia nie tylko szybkie
połączenie z największym rynkiem stołecznym (80 km do centrum Warszawy), ale daje
możliwość łatwego dojazdu na Mazury. Znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z
drogą krajową nr 57 -trasą turystyczną z Warszawy na Pojezierze Mazurskie.

2.2 Walory krajobrazowo–przyrodnicze
Maków Mazowiecki położony jest na terenie obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”
liczącego 61 tys. km2, w skład którego wchodzi 58 powiatów i 362 gminy północnowschodniej
Polski. Obszar ten obejmuje tereny bardzo wartościowe pod względem przyrodniczym i
niewiele zmienione działalnością człowieka. Jednym z głównych elementów, które decydują o
jakości środowiska przyrodniczego jest stan powietrza atmosferycznego. Źródła
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Makowa Mazowieckiego można
podzielić na: energetyczne, technologiczne oraz komunikacyjne. Miasto nie zostało wpisane na
listę miast o dużej skali zagrożenia środowiska emisją zanieczyszczeń powietrza z zakładów
szczególnie uciążliwych w 2007 r., oznacza to, że Maków Mazowiecki znajduje się w strefie,
w której nie są przekraczane dopuszczalne wartości zanieczyszczeń powietrza. Na obrzeżach
miasta znajduje się wiele kompleksów leśnych, natomiast zapleczem rekreacyjnym samego
miasta jest 70 hektarowy las „Grzanka” znajdujący się przy południowo-wschodniej granicy
Makowa Mazowieckiego z licznymi pomnikami przyrody. Wysoka skarpa i malowniczy brzeg
rzeki wijącej się w dolinie licznymi meandrami, ogromne połacie łąk w okolicy stwarzające
naturalne warunki do wypoczynku. W centrum miasta znajduje się Park Sapera, który oprócz
funkcji parku miejskiego jest także miejscem pamięci narodowej. Swoją nazwę park wziął od
saperów, którzy zapisali się bardzo pozytywnie w historii Makowa Mazowieckiego. W
starorzeczu Orzyca wybudowano w latach siedemdziesiątych sztuczny zbiornik wodny o
powierzchni 17 ha. Akwen jest łowiskiem specjalnym Polskiego Związku Wędkarskiego.
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Maków Mazowiecki charakteryzuje wysokotowarowa produkcja rolnicza, jednak spore
obszary leśne w do-linach Narwi i płynącego przez Miasto Orzyca, stanowią coraz bardziej
doceniane zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Dolina Orzyca i
odcinki dolin bocznych jego dopływów łącznie z otoczeniem Zalewu Makowskiego, wraz z
lasem „Grzanka”, tworzą podstawową strukturę ekologiczną miasta.

2.3 Charakterystyka obszarów leśnych
Lasy zajmują w mieście powierzchnię 93 ha, z czego 19 ha to lasy prywatne. Oznacza to, że
lesistość miasta wynosi 9,02 %. Są to kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie. Lasy
należące do Skarbu Państwa posiadają 50 letni drzewostan z przewagą dębu szypułkowego,
sosny i świerku. W praktyce jest to jeden zwarty kompleks leśny, noszący nazwę lasu
„Grzanka”, usytuowany w południowo-wschodnich obrzeżach miasta. Lasy regionu
makowskiego zajmują powierzchnię 26 677 ha. Lesistość regionu przekracza 25%, co jest
wielkością zbliżoną do średniej krajowej.

2.4 Turystyka i rekreacja
Maków Mazowiecki to miasto posiadające niezwykle duży potencjał turystyczny, niestety jest
to jednocześnie potencjał zupełnie niewykorzystany i do tej pory niedoceniany. Walory
krajobrazowo przyrodnicze miasta, bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne jak również
atrakcyjne w tym samym kontekście najbliższe okolice gminy to zdecydowanie mocny i silny
atut tego obszaru, który zaadoptowany umiejętnie na potrzeby realizacji celów strategicznych
miasta otworzy zupełnie nowe możliwości promocji oraz jego rozwoju. Już sam fakt
przynależności tej części północnego Mazowsza do terenów „Zielonych Płuc Polski” świadczy
o jego wyjątkowości oraz ogromnej wartości unikalnych atrybutów nie tylko przyrodniczych,
ale również kulturowych. Należy zwrócić uwagę, że tego typu walory stanowiące tym samym
zasoby miasta są wartością uznawaną i docenianą w skali krajowej jak również europejskiej.
Bogatą listę zabytków gminy o niewątpliwej wartości historycznej w znacznej większości
stanowią obiekty budowlane podlegające ochronie konserwatorskiej. Jednakże zasoby
dziedzictwa kulturowego jak również dóbr kulturalnych miasta stanowią także obszary oraz
obiekty wpisane do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego. Stała i racjonalna
ochrona zabytków w zakresie określonym ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece
nad zabytkami (Dz. U z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) to oczywiście niekwestionowany
obowiązek gminy. Niemniej jednak pozyskiwanie funduszy na renowację zabytków, zmiana
ich własności, funkcji oraz przeznaczenia leży w szeroko rozumianym interesie Makowa
Mazowieckiego. Mając zatem w zamiarze realizację celów strategicznych miasta wszelkie
wyżej wymienione działania podejmowane będą w ramach obecnego programowania i jedynie
przy akceptacji oraz na podstawie wytycznych konserwatora.
Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków woj. Mazowieckiego
- układ urbanistyczny Starego Miasta –strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej,
- nawarstwienie kulturowe Starego Miasta,
- kościół p.w. Bożego Ciała,
- budynek dawnej łaźni miejskiej,
- bożnica żydowska bractwa „Bet Hamidrasz”,
- dawny dom kahalny,
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RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2020

- cmentarz przykościelny -ul. Kościelna
- przestrzenny układ komunikacyjny Mławskiej Kolei Dojazdowej (układ torowiska w
granicach działki 169),
- stanowiska archeologiczne.

2.5 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. – 91,67% udziałów.

2.6 Strategiczne dokumenty Miasta Maków Mazowiecki
Tabela nr 2. Zestawienie dokumentów programowych Miasta Maków Mazowiecki
Nazwa strategii, programu, planu
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta
Maków Mazowiecki na lata 2018-2022
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
Maków Mazowiecki na lata 2018-2022
Plan Rozwoju Lokalnego

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Maków
Mazowiecki
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta
Maków Mazowiecki na lata 2017-2020
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta
Maków Mazowiecki na lata 2015-2018"
Program Ochrony Środowiska

Nazwa aktu wprowadzającego
Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim z dnia 27
grudnia 2018 r.
Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim z dnia 27
grudnia 2018 r.
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim z dnia 27
maja 2015 r.
Uchwała nr XXXI/236/2017 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z
dnia 30 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXI/235/2017 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z
dnia 30 marca 2017 r.
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z
dnia 30 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr XV/99/2019 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckiej z
dnia 25 października 2019 r.
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2.7 Demografia
Tabela nr 3. Sporządzone akty w Urzędzie Stanu Cywilnego, stan na koniec 2020 roku
Wyszczególnienie
Sporządzone akty urodzenia w
tym:
- zagraniczne
- dzieci, które urodziły się w
Makowie Mazowieckim
Sporządzone akty małżeństwa
w tym:
- konkordatowe
- cywilne
- zagraniczne
Sporządzone akty zgonu
Liczba par małżeńskich
odznaczonych medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie

2020
247

2019
254

10
237

18
236

44

55

20
21
3
390
-

36
15
4
303
8

Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Makowie Mazowieckim dotyczą
wszystkich zdarzeń demograficznych zaobserwowanych na terenie miasta. Informacje na temat
urodzeń, małżeństw i zgonów dotyczą również osób niebędących mieszkańcami Makowa
Mazowieckiego, a więc takich, które urodziły się, zmarły bądź zawierały małżeństwo
w Makowie Mazowieckim.
Porównanie 2020 do poprzedniego roku:
-spadła liczba sporządzonych aktów małżeństw o 11.
-wzrosła liczba sporządzonych aktów zgonów o 87.
-liczba sporządzonych aktów urodzeń – pozostała na podobnym poziomie.
Praktyką Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim jest organizowanie uroczystości
dla par małżeńskich obchodzących jubileusz złotych i diamentowych godów.
W 2020 roku z powodu sytuacji epidemiologicznej „COVID 19” procedura nadania medali
została wstrzymana.

2.8 Stan ludności w Makowie Mazowieckim
Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w Ustawie z 24 września 2010 roku
o ewidencji ludności podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status
administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencja ludności prowadzona jest
w Powszechnym Elektronicznym systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL,
w rejestrach mieszkańców oraz w rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych
w systemie teleinformatycznym.
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Tabela nr 4. Liczba osób zameldowanych w Makowie Mazowieckim, stan na koniec 2020
roku
Rok
Liczba osób
Kobiety
Mężczyźni
Razem

2020

2019

4924
4385
9309

4965
4414
9379

Rejestr mieszkańców prowadzony jest zgodnie z właściwością miejscową przez Burmistrza
Miasta. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek
meldunkowy na terenie danej gminy. Na koniec 2020 roku w mieście Maków Mazowiecki
zameldowanych było 9309 w tym kobiet 4924, mężczyzn 4385.
Tabela nr 5. Liczba urodzeń i zgonów, stan na koniec 2020 roku
Urodzenia
Kobiety
Mężczyźni
Zgony
Kobiety
Mężczyźni

2020
36
40
2020
66
76

2019
44
35
2019
65
56

W 2020 roku najpopularniejszymi imionami nadawanymi dzieciom w Makowie Mazowieckim
były:
-imiona żeńskie: Amelia, Nela, Zuzanna
-imiona męskie: Filip, Błażej, Antoni

3 STREFA GOSPODARCZA
3.1. Działalność gospodarcza
Ewidencja działalności gospodarczej jest ewidencją osób fizycznych, prowadzących
działalność gospodarczą. Ewidencja jest rejestrem jawnym, co oznacza, że każdy
zainteresowany może zapoznać się z informacjami w niej zawartymi. Od 1 lipca 2011 r.
funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która
prowadzona jest w systemie teleinformatycznym. Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszło w życie
szereg zmian przepisów dotyczących przedsiębiorców indywidualnych podlegających wpisowi
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas działającą
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej zastąpiła ustawa Prawo przedsiębiorców, która
weszła w skład tzw. Konstytucji Biznesu. Owa Konstytucja Biznesu stanowi pakiet ustaw,
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których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się raport tabelaryczny dotyczący ilości wniosków
składanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w 2020 roku.
Tabela nr 6: Liczba wniosków złożonych za pośrednictwem Urzędu Miejskiego
w Makowie Mazowieckim, stan na koniec 2020 roku
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj wniosku

Założenie działalności gospodarczej
Zmiana wpisu w CEIDG
Zawieszenie działalności gospodarczej
Wznowienie działalności gospodarczej
Wykreślenie wpisu w CEIDG
Razem

Liczba wniosków złożonych
za pośrednictwem Urzędu
Miejskiego
w Makowie Mazowieckim
Rok
2020
90
345
74
45
45
599

2019
92
360
92
40
79
663

Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach złożonych do Urzędu Miejskiego w Makowie
Mazowieckim

Tabela nr 7: Na terenie miasta najwięcej przedsiębiorstw działa w następujących
branżach:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj prowadzonej działalności
Handel hurtowy, detaliczny, obwoźny
Budownictwo
Transport
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność profesjonalna i techniczna
Edukacja, nauka języków, korepetycje
Działalność finansowa i ubezpieczenia
Gastronomia i zakwaterowanie
Pozostała działalność usługowa

Ilość przedsiębiorstw
172
112
52
86
64
23
21
14
198

Opracowanie własne na podstawie danych zawartych we wnioskach złożonych do Urzędu Miejskiego w
Makowie Mazowieckim
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3.2 Dane dotyczące pomocy bezrobotnym przez Urząd Miejski
Tabela nr 6. Liczba osób zatrudnionych przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim,
stan na koniec 2020 roku
Rok
Rodzaj Pracy (os.)
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Prace społecznie użyteczne
Razem:

2020 r.

2019 r.

3
9
5
0
17

7
4
12
0
23

4 FINANSE MIASTA
4.1.

Dochody i wydatki Miasta

Dochody Miasta zwiększyły się do ok. 58,1 mln. zł w 2020 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 do ok. 53,1 mln. zł. w 2020 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.
Tabela nr 7. Dochody i wydatki Miasta Maków Mazowiecki w latach 2019-2020
Wykonanie dochodów
i wydatków
2020
2019
w Makowie Mazowieckim
Wykonanie
planu dochodów
wg stanu na
31.12. (zł)
Wykonanie
planu wydatków

Ogółem

58 165 167,85

52 628 398,50

Bieżące

49 510 294,27

46 052 127,71

8 654 873,58

6 576 270,79

Ogółem

53 064 060,86

51 936 427,20

Bieżące

44 114 173,64

39 928 325,96

Majątkowe
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wg stanu
na 31.12. (zł)

Majątkowe

Nadwyżka / Deficyt

8 949 887,22

12 008 101,24

+5 101 106,99

+5 101 106,99

Informacja dotycząca finansów Miasta Maków Mazowiecki sporządzona została w oparciu
o sprawozdania budżetowe. W strukturze wydatków bieżących największe wydatki
z podziałem na lata 2019 – 2020 są ponoszone na oświatę i wychowanie.

Dział
801
855
750
852
900
801
855
900
750
852

4.2.

Tabela nr 8. Największe wydatki Miasta w latach 2019 – 2020
% udział całych
Wyszczególnienie
wydatków
Struktura za 2020 rok
Oświata i wychowanie
29,97
Rodzina
26,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
8,26
Administracja publiczna
7,33
Pomoc społeczna
5,98
Struktura za 2019 rok
Oświata i wychowanie
28,65
Rodzina
23,24
Administracja publiczna
7,56
Pomoc społeczna
6,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5,78

Zadłużenie miasta
Tabela nr 9. Porównanie zadłużenia Miasta w latach 2019 – 2020
2020
2019
Poziom zadłużenia wg
stanu na dzień 31.12. (zł)
11 623 600,00
13 286 950,00

W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki w ramach realizowanych inwestycji zaciągnęło
zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2020 r. wyniosły one
11 623 600,00 zł. Na tę kwotę 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 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 27 600,00 zł.
2. 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:
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„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie
Mazowieckim”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 144 000,00 zł.
3. 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
kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa
i Konwaliowa”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 70 000,00 zł.
4. 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 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 105 000,00 zł.
5. 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 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 550 000,00 zł.
6. 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 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 244 500,00 zł.
7. 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 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 353 500,00 zł.
8. 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 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 374 500,00 zł.
9. 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 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 6 962 500,00 zł.
10. Umowa Nr 0020/19/OW/P z dnia 05.07.2019 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie
o udzielenie pożyczki w kwocie 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa
kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 412 000,00 zł.
11. Umowa Nr 0021/19/OW/P z dnia 05.07.2019 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie
o udzielenie pożyczki w kwocie 460 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa
kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 380 000,00 zł.
12. Umowa Nr 0031/20/OW/P z dnia 01.07.2020 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie na
zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej
w Makowie Mazowieckim”.
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Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 360 000,00 zł.
13. Umowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji zawarta w dniu
14 listopada 2019 roku z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna w kwocie
1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 950 000,00 zł.
14. Umowa w sprawie przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji zawarta w dniu
18 grudnia 2019 roku z Domem Maklerskim Banku BPS Spółka Akcyjna w kwocie
700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu.
Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. – stanowi kwotę 690 000,00 zł.

Na koniec 2020 r. zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły 2 941 462,00 zł.
Poręczenia te dotyczą:
1. 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 466 474,00 zł;
2. pożyczki udzielonej Spółce JUMA przez WFOŚiGW na modernizację systemu
ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim w kwocie 1 950 000,00 zł;
3. kredytu udzielonego Spółce JUMA przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s
w Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami
w obrębie ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Buźniczna
w Makowie Mazowieckim w kwocie 524 988,00 zł.

4.3.

Przychody i rozchody

Tabela nr 10. Przychody i rozchody Miasta Maków Mazowiecki w latach 2019 – 2020
2020
2019
Przychody:
3 658 892,46
4 813 871,16
- wolne środki
- pożyczki
- kredyty
- spłaty pożyczek
udzielonych
-niewykorzystane
środki pieniężne
Rozchody:
- spłaty pożyczek
i kredytów
- udzielone
pożyczki
- inne cele

1 365 954,09

2 017 471,16

360 000,00
0,00

1 091 400,00
1 700 000,00

545 000,00

5 000,00

1 387 938,37

0,00

2 631 753,00

3 934 250,00

1 956 100,00

1 751 950,00

0,00

1 000 000,00

675 653,00

1

182 300,00
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4.4.

Zaległości podatkowe

Na dzień 31.12.2020 r. zaległości podatkowe wynosiły 3 581 908,57 zł w tym:
od osób prawnych 3 344 736,66 zł, z tego :
podatek od nieruchomości: 3 344 594,66 zł,
podatek od środków transportu: 142,00 zł,
podatek leśny: 0,00 zł,
podatek rolny: 0,00 zł,
od osób fizycznych 237 171,91 zł, z tego:
podatek od nieruchomości: 209 360,94 zł,
podatek od środków transportu: 24 706,51 zł,
podatek leśny: 0,00 zł,
podatek rolny: 3 104,46 zł.

5. EDUKACJA
Miasto Maków Mazowiecki jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych,
jednego Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych oraz jednego Przedszkola
Samorządowego nr 2 funkcjonujących w jego granicach.

5.1.

Liczba pracowników w placówkach oświatowych

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki zatrudniana jest
wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje
kompetencje i kwalifikacje zawodowe, aby profesjonalnie i w interesujący sposób prowadzić
zajęcia dydaktyczne i przekazywać wiedzę uczniom.
W roku 2020 stopień nauczyciela mianowanego uzyskał jeden nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim, zaś awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego uzyskały dwie osoby: jeden nauczyciel z Przedszkola Samorządowego nr
1oraz jeden nauczyciel z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Makowie Mazowieckim.
Tabela nr 11. Liczba nauczycieli w placówkach oświatowych w Makowie Mazowieckim
w roku szkolnym 2020/2021 (dane na 30.09.2020 w osobach)
Placówka
Szkoła Podstawowa nr 1 w
Makowie Mazowieckim
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Makowie Mazowieckim
Przedszkole Samorządowe
nr 2
Miejski Zespół Przedszkoli
Samorządowych
RAZEM:

Stażysta
0

Kontraktowy
4

Mianowany
3

Dyplomowany
28

Razem:
35

0

7

4

47

58

0

0

1

7

8

0

8

4

15

27

0

19

12

97

128
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5.2.

Liczba oddziałów przedszkolnych i szkolnych

W roku szkolnym 2020/2021 do 14 grup przedszkolnych uczęszczało w sumie 316 dzieci,
w tym 89 osoby w wieku 6 lat oraz 227 dzieci do 5 roku życia.
Należy tu podkreślić, że Uchwałą Nr XIX/146/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2020 r. Przedszkole Samorządowe nr 1 przy ul. Przasnyskiej 9 i Przedszkole
Samorządowe nr 4 przy ul. Przasnyskiej 11 zostały połączone i od 1 września 2020 r.
funkcjonują jako Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.
W roku szkolnym 2020/2021 w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych zachowana
została ta sama liczba oddziałów i miejsc co w roku szkolnym 2019/2020 w placówkach, które
weszły w skład zespołu.
W szkołach podstawowych na terenie Makowa Mazowieckiego w roku szkolnym 2020/2021
uczyło się 1045 uczniów – 387 w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 658 w Szkole Podstawowej
nr 2.
Tabela nr 12. Średnia liczba dzieci na oddział przedszkolny i szkolny w roku szkolnym
2019/2020 oraz 2020/2021 (dane na 30.09 w osobach).
Rok szkolny
2020/2021 2019/2020
Przedszkole Samorządowe Nr 1
Liczba dzieci
124
Liczba oddziałów
5
Średnia liczba dzieci na oddział
24,8
Przedszkole Samorządowe Nr 2
Liczba dzieci
72
73
Liczba oddziałów
3
3
Średnia liczba dzieci na oddział
24
24,3
Przedszkole Samorządowe Nr 4
Liczba dzieci
143
Liczba oddziałów
6
Średnia liczba dzieci na oddział
23,8
Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych
Liczba dzieci
244
Liczba oddziałów
11
Średnia liczba dzieci na oddział
22,18
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego
Liczba dzieci
409
378
Liczba oddziałów
20
17
Średnia liczba dzieci na oddział
20,45
22,2
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
Liczba dzieci
748
675
Liczba oddziałów
32
29
Średnia liczba dzieci na oddział
23,38
23,2
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5.3.

Liczba nauczycieli oraz pracowników obsługi w podziale na placówki
podlegające pod Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w roku
szkolnym 2020/2021 zatrudnionych było 128 nauczycieli oraz 61 pracowników obsługi i
administracji. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba zatrudnionych pracowników
obsługi i administracji zmniejszyła się o 3,2%, liczba zatrudnionych nauczycieli również się
zmniejszyła o 6,92%.
Tabela nr 13. Liczba pracowników oświatowych zatrudnionych w latach 2020/2021
oraz 2019/2020.
2020/2021
2019/2020
MZPS
PS2
SP1
SP2
RAZEM:

5.4.

Nauczyciele
(w osobach)

Nauczyciele
(w osobach)

Nauczyciele
(w osobach)

Obsługa
(w osobach)

27
8
35
58
129

27
8
35
58
68

17
35
57
129

15
12
21
68

Finansowanie oświaty w 2020
Tabela nr 14. Finansowanie oświaty w 2020 i 2019 roku
Oświata
2020
2019
i wychowanie (zł)
Subwencja oświatowa
8 085 504,00
8 030 284,00
Dotacje celowe i inne
702 942,00
1 104 489,00
Środki własne gminy
4 109 251,00
5 485 484,00
Dochody gminy
1 012 128,00
Razem
14 938 565,00
14 256 152,00

5.5.

Projekty oświatowo – społeczne realizowane przez Miasto

2019 - 2020 – „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki”. Ze względu na czasowe
zawieszenie funkcjonowania placówek oświatowych w związku z sytuacją epidemiczną
wywołaną Sars-Cov-2 realizacja ww. projektu została wydłużona do 31 grudnia 2020 r., a część
zajęć z uczniami przeprowadzono w formie lekcji online. W ramach zadań projektowych
w 2020 r. przeprowadzono 2258 godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych dla uczniów
uzdolnionych oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (4891 godzin dydaktycznych
w trakcie trwania całego projektu). Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywano pomoce
dydaktyczne zakupione w ramach niniejszego projektu w 2019 r. oraz wypożyczono sprzęt
komputerowy (laptopy i tablety) uczniom szkół realizujących projekt.
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Ze względu na pandemię COVID-19 nie było możliwości zorganizowania wszystkich
zaplanowanych wyjazdów edukacyjnych – nie odbyły się 2 wyjazdy do Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie oraz 1 wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Jednakże za zgodą
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, zamiast wyjazdów zorganizowano
dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klas I – III szkół podstawowych – w sumie
186 godzin.
Na początku marca 2020 r. nauczyciele zakończyli szkolenia podnoszące ich kompetencje
i kwalifikacje zawodowe, m. in. w zakresie pracy z uczniami, wykorzystania nowoczesnej
technologii informacyjnej na zajęciach oraz rozwoju osobistego w kontekście pracy
zawodowej. W sumie w całym projekcie zorganizowano 7 szkoleń obejmujących 136 godzin
zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, w których wzięło udział 71 nauczycieli
z obydwóch szkół.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
zrealizowano dwa projekty grantowe - „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna Szkoła + - w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W pierwszym z nich zakupiono 24 laptopy na kwotę
69 360,00 zł, zaś w drugim zakupiono 23 laptopy oraz 4 zestawy konferencyjne (kamery na
trójnogach, zestawy słuchawkowe z mikrofonami) na kwotę 73 916,00 zł oraz ubezpieczono
zakupione laptopy na kwotę 1 083,99 zł (całkowita kwota grantu: 74 999,99zł).
W ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego” Szkoła podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim otrzymała sprzęt
TIK (monitor interaktywny, projektor multimedialny, 8 komputerów, 13 laptopów, 12 tabletów,
13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie do nauki
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w 3D, a także mobilny router wraz z rocznym
abonamentem na Internet LTE) o wartości 137 445,02 zł. Ponadto, w ramach programu
odbywają się zajęcia / szkolenia przygotowujące nauczycieli i uczniów, w tym uczniów
z niepełnosprawnościami, do prowadzenia i uczestnictwa w zdalnym nauczaniu – lekcjach
online.
Rozwój Usług Społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
W 2020 roku dzięki dofinansowaniu unijnemu swoją działalność rozpoczął Klub Seniora
w Makowie Mazowieckim. W ramach projektu realizowane są zadania: 1. Utworzenie dziennej
formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim - w ramach
zadania zakupione zostało wyposażenie niezbędne do funkcjonowania KS tj. meble, gry dla
seniorów, multimedia, zakup sprzętu do ćwiczeń oraz rehabilitacyjnego, a także 2. Zapewnienie
bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim poprzez organizację zajęć
dla osób starszych i wynagrodzenie personelu. Dzięki realizacji projektu, wspartych zostało 30
miejsc. Seniorzy korzystają z zajęć rehabilitacyjno – sportowych, kulinarno – dietetycznych,
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kulturalnych i z rękodzieła, z psychologiem, prawnikiem i socjoterapeutą, poza tym uczestnicy
wychodzą do kina. Miasto otrzymało na ten cel 459 105,60 zł

6. POMOC SPOŁECZNA
6.1.

Liczba przekazanych dodatków mieszkaniowych i stypendiów

Miasto Maków Mazowiecki przeznacza co roku pieniądze na pomoc najbardziej potrzebującym
mieszkańcom. Średnio co roku Miasto przekazuje dodatek mieszkaniowy 262 rodzinom. W
2020 roku przydzielono 2581 świadczeń. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.
Tabela nr 15. Dodatki mieszkaniowe przekazane mieszkańcom w latach 2018 i 2019
DODATKI MIESZKANIOWE
Rok
2020
2019
267
Liczba rodzin
262
Liczba
2655
2581
świadczeń
546 686,00
Kwota (zł)
574 194,32
Pomoc społeczna w postaci stypendiów trafia także do dzieci i młodzieży z Makowa
Mazowieckiego. W roku ubiegłym Miasto przekazało na ten cel 148 300 zł, co pozwoliło
wesprzeć 202 uczniów.
Tabela nr 16. Liczba uczniów objęta wsparciem
2020
2019

Rok
Liczba uczniów
objęta wsparciem

202

215

budżet gminy – 29 660,00
budżet państwa – 118 640,00
Razem kwota (zł)
148 300,00
Kwota (zł)

6.2.

budżet gminy – 29 658
budżet państwa – 120 000
149 658,00

Rodzaje przekazywanych świadczeń:
Tabela nr 17. Świadczenia materialne - zasiłki stałe, okresowe,
celowe pieniężne w 2020 r.

Liczba rodzin
Liczba świadczeń
Kwota (zł)

RODZAJ POMOCY
ZASIŁKI
ZASIŁKI
ZASIŁKI
STAŁE
OKRESOWE
CELOWE
86
111
469
861
542
759
458 535,00

202 874,00

155 510,00
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Tabela nr 18. Liczba świadczonych usług opiekuńczych w 2020 r.
USŁUGI OPIEKUŃCZE
Liczba osób
35
Liczba rodzin
35
Liczba świadczeń
4915
Liczba godzin
4915
Kwota (zł)
125 618,60
Tabela nr 19. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
RODZAJ ŚWIADCZENIA
ŚWIADCZENIA
FUNDUSZ
RODZINNE ALIMENTACYJNY
Liczba rodzin
631
48
Liczba świadczeń
13 824
975
Kwota (zł)
2 951 225,58
384 187,09
Liczba

Tabela nr 20. Rządowy program 500+, stan na koniec 2020 roku
Rok
2020
2019
Liczba świadczeń

19 686

15 908

Kwota świadczeń (zł)
Kwota obsługi programu (zł)
RAZEM (zł)

9 787 801,20
83 196,31
9 870 997,51

7 928 237,20
81 715, 56
8 009 957,76

Tabela nr 21. Rządowy program: „Dobry start”, stan na koniec 2020 roku
Rok
2020
2019
Liczba świadczeń

1147

1181

Kwota świadczeń (zł)

344 100,00

354 300,00

Kwota obsługi
programu (zł)
RAZEM (zł)

11 470,00
355 570,00

11 810,00
366 110,00

Tabela nr 22. Program dożywiania dzieci, stan na koniec 2020 roku
DOŻYWIANIE
Liczba osób łącznie
630
W tym Liczba
317
dorosłych
W tym Liczba dzieci
313
i młodzieży
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6.3.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Każdego roku Rada Miejska uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim.
W 2019 obowiązywała Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 grudnia 2018 r.
Przeciwdziałając patologiom społecznym asystent rodziny współpracował za zgodą i przy
aktywnym udziale z 12 rodzinami.
Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej było kierowanie wniosków do MKRPA
dotyczące osób uzależnionych od alkoholu i korzystających z pomocy ów ośrodka. Pracownicy
MOPS prowadzili Świetlicę Socjoterapeutyczną, która skupiała dzieci ze środowisk
z problemem alkoholowym. W świetlicy organizowane były terapie zajęciowe dla dwóch grup
wiekowych. Zajęcia pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz ukierunkowują dzieci na
radzenie sobie w szukaniu pomocy. Zajęcia grupowe są to zajęcia plastyczne, dramy, zajęcia
edukacyjno - motywacyjne oraz w razie potrzeby rozmowy indywidualne, podczas których
dzieci mogą porozmawiać o problemach dotyczących nie tylko rodziny dziecka ale
i problemów w szkole.
W 2020 roku pomimo pandemii Covid -19 i wielu obostrzeń udało się zorganizować dla dzieci
kilka ciekawych wydarzeń i wyjazdów. W lato w świetlicy odbywały się zajęcia sportowe,
plastyczne, zawody sportowe, oglądanie oraz czytanie bajek terapeutycznych. Zorganizowano
również jednodniową wycieczkę do Płocka do Zoo oraz odbył się rejs statkiem po Wiśle. W
bazie świetlicy udało się zorganizować również ferie zimowe dla 18 dzieci. Wzięły one udział
w zajęciach plastycznych, socjoterapeutycznych, bal karnawałowy, zajęcia komputerowe,
kulinarne. Dzieci miały możliwość również skorzystania z wyjazdu na basen do Chorzel.

7. MIESZKALNICTWO
7.1.

Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobie Miasta w 2020 r.:

Tabela nr 23. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobie Miasta Maków
Mazowiecki, stan na koniec 2020 roku
Rodzaj lokalu
Lokal mieszkalny
Lokal socjalny
Razem

2020
148
95
243
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W 2020 roku wykonano następujące remonty lokali mieszkalnych/socjalnych znajdujących
się w zasobie Miasta:
- wykonanie i włączenie do pionu wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w 2 lokalach mieszkalnych

– 7 377,54 zł

- naprawa drzwi wejściowych do lokalu

–

324,00 zł

- usunięcie substancji szklistej z przewodu kominowego

–

702,00 zł

- wymiana podłogi w lokalu mieszkalnym

– 1 944,00 zł

- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

– 1 998,00 zł

- zakupu i wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego

– 1 300,00 zł
_______________

Razem:

13 645,54 zł
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8. INWESTYCJE
Zadania inwestycyjne i komunalne w 2020 roku ukierunkowane były przede wszystkim na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta, jak również ochronę środowiska wspólnoty
makowskiej. W ramach poprawy bezpieczeństwa zmodernizowano 0,83 km dróg gminnych
wraz z wydzieleniem przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, doświetlono miejsca przestrzeni
publicznej poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego. Poza tym zlecono budowę cmentarza
komunalnego oraz I etap budowy boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1. Rok 2020
był również początkiem dużej inwestycji: budowy malej elektrowni wodnej na istniejącym
progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc.
Tabela nr 24. Inwestycje wykonane w Makowie Mazowieckim,
stan na koniec 2020 roku.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opis inwestycji
Rozbudowa kanalizacji
deszczowej w ulicy Kolejowej
Modernizacja ulicy Admirała
Rickovera
Modernizacja ulicy Rolnej
Modernizacja ulicy Sportowej
Modernizacja ulicy Witosa
Przebudowa ulicy Czesława
Miłosza
Przebudowa ulicy Przemysłowej
Modernizacja kanalizacji
deszczowej w ulicy Spółdzielczej
Modernizacja oświetlenia
ulicznego w ulicy Armii Krajowej
Modernizacja terenów
mieszkaniowych
Budowa cmentarza komunalnego
Budowa boiska piłkarskiego przy
Szkole Podstawowej Nr 1
Modernizacja oświetlenia
ulicznego w ulicy Kościelnej
Razem

Koszt (zł)

w tym
Dofinansowanie wkład własny
(zł)
(zł)

439 914,75

360 000,00

79 914,75

85 000,00

85 000,00

0,00

125 529,46
150 000,00
80 000,00

0,00
150 000,00
0,00

125 529,46
0,00
80 000,00

429 187,00

0,00

429 187,00

1 689 000,00

1 182 300,00

506 700,00

118 080,00

118 080,00

0,00

45 139,65

0,00

45 139,65

100 000,00

0,00

100 000,00

187 000,00

0,00

187 000,00

147 600,00

95.000,00

52 600,00

40 529,66

0,00

40 529,66

3 636 980,52

1 990 380,00

1 646 600,52

BUDOWA MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ NA ISTNIEJĄCYM PROGU PIĘTRZĄCYM
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA RZECE ORZYC
7 kwietnia 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert dla realizacji zadania związanego z budową małej
elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece
Orzyc, w którym wygrała oferta złożona na kwotę 7 359 091,81 złotych. Zakres zadania
obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, odwodnienie Parku Sapera, drenaż brzegów
rzeki Orzyc, remont budynku przepompowni, przebudowa stopnia wodnego i budowa
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przepławki, budowa małej elektrowni wodnej oraz wykonanie instalacji OZE. Cały zakres prac
wykonany zostanie do 30 listopada 2021 roku. Zadanie inwestycyjne zostało podzielone do
realizacji na dwa lata, z czego w 2020 roku Wykonawca wykonał dokumentację projektową
dla całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, drenaż brzegów rzeki Orzyc, odwodnienie Parku
Sapera, remont budynku przepompowni oraz prace technologiczne związane z instalacją OZE
oraz wyposażeniem malej elektrowni wodnej. W 2021 roku planowane jest zrealizowanie prac
polegających na przebudowie stopnia wodnego oraz budowie przepławki jak również budowie
małej elektrowni wodnej wraz z instalacją infrastruktury OZE. Mała elektrownia wodna
posiadała będzie moc 120 kW i szacuje się, że rocznie wyprodukuje około 500 MWh co
oznaczać będzie oszczędność dla Miasta w skali około 300.000,00 złotych rocznie przy
założeniu maksymalnej produkcji i korzystnych uwarunkowaniach hydrologicznych. Miasto
otrzymało na ten cel 4 mln zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego.
Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 4 000 000,00 zł
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3 000 000,00 zł

PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Przebudowa odcinka ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowiecki została wykonana w ramach
Programu ,,Fundusz Dróg Samorządowych na 2019 rok” realizowanego przez Wojewodę
Mazowieckiego. Zadanie obejmowało budowę kanalizacji deszczowej oraz linii oświetlenia
ulicznego w ulicy Przemysłowej. Ulica została poddana przebudowie, zmiany obejmowały
wyznaczenie nowej szerokości jezdni na 7,0 metrów, utworzenie chodnika, ścieżki rowerowej
i zatok postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych. Miasto otrzymało na ten cel
dofinansowanie w wysokości 1.182.300,00 zł.
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych 1 182 300,00 zł

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań gminy należy
zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, wśród których w szczególności zadania własne
obejmują między innymi sprawy cmentarzy gminnych. W związku z powyższym wśród
gruntów zakupionych przez Miasto w 2019 r. były tereny o pow. 1,1921 ha przeznaczone pod
cmentarz oraz parkingi i tereny usługowe. Zakup powyższych nieruchomości zapewniło
miejsca pochówku na najbliższe lata. W 2020 roku zakończono inwestycję budowy cmentarza
komunalnego, w ramach którego ogrodzono teren, wykonano ciąg pieszy o powierzchni
146,50 m2, ciąg pieszo-jezdny o powierzchni 352,00 m2 oraz drogę dojazdową o powierzchni
755,00 m2.
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BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
I etap budowy boiska piłkarskiego przy SP Nr 1 składał się z następujących elementów:
przygotowanie terenu, roboty budowlano - montażowe drenażu i nawodnienia boiska oraz
rozprowadzenia infrastruktury do oświetlenia. Boisko zajmie powierzchnię 4675 m2, w tym
4000 m2 to nawierzchnia trawiasta oraz 675 m2 to elementy małej architektury. Koszt inwestycji
wyniósł 147 600,00 zł, z czego 95 000,00 zł zostało dofinansowane.
Dofinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2020 – 95 000,00 zł

9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
9.1.

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 8,51 km dróg
krajowych, 0,985 km drogi wojewódzkiej, 2,214 km dróg powiatowych, natomiast drogi
gminne stanowią 32,401 km.
Tabela nr 25. Inwestycje drogowe w 2020 roku.
Ścieżka
Powierzchnia
Chodniki
Nawierzchnia
rowerowa
(m2)
(m2)
(m2)
Kostka
1 486,00
41,20
brukowa
Kostka
500,00
27,00
brukowa

Nazwa drogi

Długość
– km

1.

Czesława
Miłosza

0,22

2.

W. Witosa

0,07

3.

Rolna

0,12

620,00

Bitumiczna

-

-

4.

Sportowa

0,15

775,00

Bitumiczna

-

-

5.

Adm. Rickovera

0,07

406,00

Bitumiczna

-

-

6.

Przemysłowa

0,2

1 321,70

Bitumiczna

591,60

327,80

L.p.

9.2.

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
przedsiębiorców. W wyniku zamówienia publicznego stawka 1 kWh jest niższa niż ta, którą
można było uzyskać podczas indywidualnych negocjacji Miasta i podległych jej jednostek.
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Dostarczenie energii elektrycznej odbywa się na podstawie dwóch umów, tj. umowy
o sprzedaży energii elektrycznej z ELEKTRA S.A. oraz umowy przesyłu i dystrybucji z PGE
DYSTRYBUCJA S.A.
W 2020 roku powstała nowa sieć oświetleniowa przy ulicy Przemysłowej – 14 opraw oraz
rozbudowano oświetlenie uliczne:
- w ulicy Mieszka I – 6 nowych opraw LED,
- w ulicy Armii Krajowej – wymiana słupów, przewieszenie 23 opraw sodowych i montaż 10
opraw LED oraz montaż przewodów izolowanych,
- w ulicy Kościelnej – demontaż 9 opraw sodowych i zamiana na 7 opraw LED i 1 oprawę
sodową oraz montaż przewodów izolowanych.

10. OCHRONA ŚRODOWISKA
W 2020 roku w zakresie poprawy stanu środowiska realizowane były działania związane z:
likwidacją węglowych kotłowni emitujących szkodliwe substancje do atmosfery na rzecz
podłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, ochroną wód poprzez rozbudowę
systemów sieci kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe do rzeki Orzyc
oraz prowadzono systematyczne działania związane z odnową terenów zielonych poprzez nowe
nasadzenia drzew i krzewów.

10.1. Oczyszczanie Miasta
Miasto Maków Mazowiecki utrzymuje ponad 32 km dróg. Zakres prac wykonywanych
w okresie zimowym obejmuje:
- 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 niewystępowaniu śliskości zimowej.
W okresie letnim zakres prac oczyszczania Miasta polega na:
- sprzątanie ulic, chodników i placów Rynku,
- koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach,
- zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych,
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych,
- wbudowywanie pospółki drogowej,
- konserwację nawierzchni brukowych,
- profilowanie dróg o nawierzchniach gruntowych,
- czyszczenie wpustów deszczowych, przepustów drogowych,
- czyszczenie odstojników przed studniami deszczowymi.

10.2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Miasto Maków Mazowiecki prowadzi działania związane z gospodarką odpadami
komunalnymi, której jednym z głównych celów jest zrealizowanie obowiązków wynikających
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z dyrektyw unijnych i osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów. Miasto
zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości znajdujących się na
terenie miasta. Od kilku lat odpady komunalne są odbierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych w Makowie Mazowieckim. Miasto wprowadziło w 2020 r. nowy system
gospodarowania odpadami, segregując odpady na następujące frakcje: papier, metale
i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane. W ramach zmian mieszkańcy
otrzymywali:
- worki na odpady segregowane oraz pojemniki na BIO 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 było w opłatę, którą mieszkańcy uiszczają raz w miesiącu.

Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tabela nr 26. Ilość odebranych odpadów w 2020 roku
Kod i rodzaj odpadu
Masa odpadów w tonach [Mg]
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
102,9000
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
499,0300
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i
10,0900
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
0,5447
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
238,8360
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
703,6800
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady
1979,0100
komunalne
15 01 07 Opakowania ze szkła
185,8000
16 01 03 Zużyte opony
16,3000
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
102,3200
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z
93,0000
rozbiórek i remontów
Razem
3931,5107
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Rodzaje wytwarzanych odpadów w %
0%
5%

3%

2% 3%
13%
0%

6%

50%

18%

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
15 01 07 Opakowania ze szkła
16 01 03 Zużyte opony
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu w 2020
roku wyniosły 2 847 799,73 zł. Na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
składały się koszty: odbioru i zagospodarowania odpadów (w tym wyposażenia nieruchomości
zamieszkałych w worki do segregacji odpadów) oraz obsługi administracyjnej systemu.

10.3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2022 został
przyjęty uchwałą nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia
2018 r. Jest to dokument strategiczny wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie
poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
w tym również gazów cieplarnianych. 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,
35

RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2020

- termomodernizacja budynków,
- podłączenie kolejnych budynków do ogrzewania sieciowego,
- modernizacja oświetlenia w mieście,
- remonty dróg,
- budowa ścieżek rowerowych.

10.4. 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 zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków
Mazowiecki w 2020 roku do utylizacji przekazano 30,771 Mg wyrobów zawierających azbest.
Koszt realizacji zadania to 13.439,40 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 100 % ze środków
WFOŚiGW w Warszawie.

10.5. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki nie realizowało zadania związanego z wymianą
źródeł ciepła na ekologiczne. Miasto podpisało porozumienie zobowiązujące do obsługi
rządowego programu „Czyste Powietrze” i pomaga mieszkańcom wypełniać wnioski w ramach
programu. W 2019 roku konsultowanych było 8 wniosków, w 2020 roku 45 wniosków,
a w 2021 roku w dwóch kwartałach – 12 wniosków.

10.6. Ochrona zwierząt
Zadania związane z ochroną zwierząt realizowane były w oparciu o Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków
Mazowiecki w 2020 roku. Zadania te obejmowały:
- 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,
- akcję dofinansowania kastracji psów oraz kotów właścicielskich.
Na działania związane z ochroną zwierząt Miasto przeznaczyło w 2020 roku środki finansowe
w wysokości 43 169,67 zł. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy zajmują się
zwierzętami oraz szukają im nowych domów.
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W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki przeznaczyło na dofinansowanie sterylizacji psów
i kotów kwotę 5 000,00 zł.

11. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
11.1. 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 2020 roku dokonano sprzedaży:
- gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o powierzchni 0,4402 ha,
- gruntów zabudowanych o powierzchni 0,1209 ha.
Łączny dochód gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł – 171 388,10 zł
W 2020 roku nie sprzedano żadnych lokali.
Dochód Miasta z wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego kształtował się
następująco:
w 2020 roku – 39 788,93 zł.
w 2019 roku – 39 804,23 zł,
Sprzedaż gruntów w 2020 r. nastąpiła w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt
6 oraz drodze przetargowej na podstawie artykułu 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych.

11.2. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Od 1 stycznia 2019 roku proces przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nastąpił
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.
W 2020 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie przekształcania prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przekształconych zostało
4 nieruchomości, tj. gruntów pod zabudową mieszkaniową o łącznej powierzchni 0,2940 ha.
Dla porównania w 2019 roku przekształcono 130 nieruchomości o łącznej powierzchni 6,8171
ha. Dochód Miasta z tegoż postępowania w 2020 roku wyniósł 666,80 zł, a w 2019 roku –
64 667,25 zł.
Do końca 2019 roku istniała możliwość skorzystania z bonifikaty w wysokości 70% ustalonej
przez Uchwałę nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada
2018 r. Z bonifikaty skorzystała ponad połowa właścicieli gruntów będących wcześniej
w użytkowaniu wieczystym.
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11.3. Dzierżawa gruntów
W 2020 roku oddano w dzierżawę 67 nieruchomości będących własnością Miasta Maków
Mazowiecki o łącznej powierzchni 1 ha, z czego 0,7 ha stanowiły grunty zabudowane oraz
0,3 ha grunty niezabudowane. Łączny dochód z tytułu dzierżawy wyniósł 153 737,27 zł.

11.4. Trwały zarząd
W 2020 roku oddano w trwały zarząd 5 nieruchomości zabudowanych będących własnością
Miasta o łącznej powierzchni 3,2856 ha. Taki stan pozostanie niezmienny od kilku lat.

11.5. Zakup nieruchomości do zasobu miejskiego
W 2020 roku dokonano powiększenia powierzchni gruntów, stanowiących własność Miasta
Maków Mazowiecki poprzez zakup 2 działek o powierzchni 0,2723 ha. Wartość nieruchomości
wyniósł 3 140,00 zł

12. KULTURA
12.1. Miejski Dom Kultury
W ubiegłych latach 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. Wymieniono
fotele, i odmieniono: galerię, hol główny z łazienkami, pomieszczeniem do sprzedaży biletów,
salę luster oraz pomieszczenia pracowników, dzięki czemu budynek zyskał nowe funkcje
i poprawił estetykę.
W 2020 roku z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemii COVID-19 oraz
wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie działalności instytucji kultury, pracownicy MDK
zmuszeni byli zmienić formę pracy i przekazu kultury, a także ograniczyć swoją działalność.
Od 11.03.2020 r. do 31.12.2020 r. aktywność prowadzona była w reżimie sanitarnym z
całkowitymi bądź częściowymi ograniczeniami i wytycznymi wprowadzonymi z powodu
pandemii.
Przy MDK-u działają kluby, koła zainteresowań i zespoły artystyczne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 54 osoby,
Klub Seniora „Makowianka” – 15 osób,
Zespól Artystyczny „Szmaragdy” – 25 osób,
Zespół Artystyczny pod przewodnictwem Marianny Jastrzębowskiej – 15 osób,
Miejska Orkiestra Dęta – 27 osób,
Nauka gry na gitarze – 6 osób,
Mała Wielka Sztuka warsztaty plastyczne dla dzieci – 61 osób,
Warsztaty ruchowe dla pań – 20 osób,
Nauka gry na instrumentach klawiszowych – 3 osoby,
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10. Warsztaty muzyczne – bębny i ukulele – 23 osoby,
11. Decoupage – 9 osób,
12. Szkoła tańca SWAG – 75 osób,
13. Fitness Club – 42 osoby,
14. Joga – 18 osób.
Łączna liczba uczestników korzystająca z ww. stałych form działalności MDK – 393 osoby.

Mimo pandemii działalność Miejskiego Domu Kultury nie ustała i w 2020 roku zorganizowano:
1. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce oraz poza placówką z udziałem
własnych zespołów:
- Koncert Miejska Orkiestra Dęta – 450 osób.
- Koncert „Chłopak z gitarą” – 80 osób,
- Koncert Kacpra Nowickiego i przyjaciół – 40 osób.
Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 570 osób.
2. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych (13 imprez dedykowanych
widzom w różnych grupach wiekowych):
- dla dzieci (wiek: 3 - 13 lat) odbyło się 7 spektakli. Uczestniczyło w nich 1050 osób,
- dla młodzieży (wiek: 14 – 19 lat) odbyło się 5 spektakli. Uczestniczyło w nich około
750 osób,
- dla szerokiej grupy wiekowej odbył się występ „Cyrkowe wariacje” w wykonaniu
Krzysztof Kostera Art. – uczestniczyło w nim łącznie 101 osób, w tym: dzieci – 60
osób, młodzież – 35 osób, dorośli – 11 osób.
Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 1 901 osób.
3. Występy amatorskich grup artystycznych z innych placówek (3 spektakle i 1 występ
kabaretowy):
- Teatr Cioci Heni – 250 osób,
- Kabaret Rozumisz – 250 osób,
- Teatr pod Dębem – 89 osób,
- Grupa TAJAGA – 170 osób.
Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 759 osób.
4. Projekcje seansów filmowych w Kinie Mazowsze – 9 576 widzów (252 seanse
filmowe).
- KinoSzkoła – w zajęciach w ramach KinoSzkoły uczestniczyło 446 osób
(4 spotkania),
- Rodzina do kina – 113 osób (4 wydarzenia),
- Małe Kino Wielki Film – 15 widzów (2 seanse),
- Filmowe wydarzenia okolicznościowe, tj.; Filmowe Walentynki – 407 widzów,
Filmowy Dzień Kobiet – 71 widzów, Noc horrorów – 46 widzów,
- Kino plenerowe (dotacja celowa) – 150 widzów.
5. Zajęcia, warsztaty z dziećmi i młodzieżą:
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- Robotyka – 24 uczestników,
- Las w słoiku – 21 osób,
- Otwarte warsztaty gry na gitarze – 5 osób,
- Noc w MDK – 17 osób,
- Warsztaty taneczne – 13 osób.
Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 80 osób.
6. Wycieczki, festiwale, plenery, w których wzięło udział ok. 1454 uczestników:
- Wyjazdy zorganizowane dla dzieci i młodzieży – 135 osób,
- Wyjazd do teatru z udziałem dorosłych – 40 osób,
- Wyjazd dla MUTW – 30 osób,
- Działanie plenerowe oraz festiwal – 1249 osób.
7. Inne formy działalności kulturalnej:
Inne formy działalności zrealizowane przez MDK w roku 2020:
- Wyjazdy, spotkania i wykłady MUTW – 60 osób,
- Prywatka MUTW – 60 osób,
- Uroczyste zakończenie Roku Akademickiego MUTW – 60 osób,
- Akcje charytatywne: 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zbiórka
dla Przystanku na cztery łapy - 735 osób,
- Animacje rodzinne (4 interdyscyplinarne spotkania) – 113 osób.
Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 1028 osób.
8. Reprezentowanie MDK i miasta Maków Mazowiecki w regionie.
W 2020 roku Klub Seniora Makowianka wziął udział w Mazowieckim Przeglądzie
Zespołów Zapustnych organizowanym przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej
w Ciechanowie reprezentując Maków Mazowiecki.
Dotacje celowe MDK w 2020 r.:
1) Dotacja celowa w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) na
realizację profilaktycznego festynu rodzinnego pn. „Pożegnanie Lata”.
2) Dotacja celowa w wysokości 129.150,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia dziewięć
tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100) na realizację projektu pn. „Kultura dla wszystkich”.
3) Dotacja dotycząca dofinansowania organizacji seansów filmowych studyjnych w roku
2020. Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Dotacja w kwocie 1744,18.
Dochód z działalności Kina Mazowsze za rok 2020 - 51 564,40 zł

Miejski Dom Kultury dostosował swoją działalność do panujących warunków i wprowadził
aktywność online (koncerty, live session, warsztaty, spotkania, akcje) za pomocą strony
internetowej MDK, kanału YouTube MDK, fanpage MDK i fanpage Kina Mazowsze:
-

Koncert Piano Underground – 105 odbiorców,
Światowy Dzień Sztuki – Spektakl Inspiracje – 103 odbiorców,
Dzień Dziecka online – 804 odbiorców,
Zapowiedzi muzyczne projektu Zaduszki Muzyczne – 582 odbiorców,
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- Koncert X. Muzyczne Zaduszki – 1500 odbiorców,
- Koncert Miejska Orkiestra Dęta – 142 odbiorców,
- Nagrania X. Muzyczne Zaduszki (utwory) – 856 odbiorców.
- Maciej Komorowski Band – live session – 939 odbiorców,
- Konkurs plastyczny online „Mój Święty Mikołaj” – 40 odbiorców,
- Mikołajki spotkanie z Elfem Mimello – 972 odbiorców,
- Filmowe Mikołajki online – 565 odbiorców.
Łączna liczba odbiorców niniejszych wydarzeń – 6608 osób.
Kulturalne akcje pod hasłem #ZostańwdomuzKultura:
- Legalne źródła (teatr/opera/koncerty/audycje radiowe),
- Światowe Muzea zwiedzanie online,
- Zbiory MNK i MNW + lekcje muzealne online,
- Łazienki Królewskie zwiedzanie online,
- Koncerty online,
- Spektakle i opowieści online,
- Akcja czytelnicza „Pokaż nam co czytasz”,
- Akcja Międzynarodowy dzień książki dla dzieci,
- 3maj – aplikacja,
- Zioła przepustką do zdrowia – MUTW,
- Akcja Wspieramy kina polskie,
- Kulturalno-muzyczne kalendarium.

12.2. Biblioteka Miejska
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.
W składzie Miejskiej Biblioteki Publicznej znajduje się: Miejska Biblioteka Publiczna (ul.
Moniuszki 6), Filia nr 1 (Sportowa 9) oraz CDK Dom Wesołka (ul. Zielony Rynek 5). Na dzień
31 grudnia 2020 roku księgozbiór MBP w Makowie Mazowieckim liczył ogółem 35 350
woluminy, o łącznej wartości 502 901,72 zł. Obok działalności statutowej biblioteka prowadzi
działalność kulturalną mającą na celu upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane
działania powstają we współpracy ze szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami
społecznymi. Kierowane są do dzieci, młodzieży, seniorów oraz grupy osób
niepełnosprawnych. Priorytetem jest krzewienie idei upowszechniania czytelnictwa, promocja
biblioteki w środowisku lokalnym.
W 2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim zakupiła 1546 książek
o łącznej wartości 33 040,56 zł. W zeszłym roku MBP otrzymała:
- dotację ze Starostwa Powiatowego (Porozumienie) – 28 000,00 zł,
- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych- 11 308,00 zł.
Biblioteka promowała swoje działania poprzez:
- stronę internetową : www.mbpmakow.pl
- profil społecznościowy MBP oraz CDK-Dom Wesołka na Facebooku
- stronę www.szukamksiazki.pl
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Rozwój pandemii skutkował wprowadzeniem obostrzeń, które ograniczyły działania
Biblioteki. Zrezygnowano z planowanych spotkań autorskich, jak również Klubów
Dyskusyjnych Książek.
W 2020 roku czas pandemii wykorzystano na przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń
biblioteki. Remont polegał m.in. na wymianie podłóg, oświetlenia, odnowienie ścian, i zakup
mebli.

12.3. Centrum Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka”
Działalność CDK rozpoczęła się w 2018 roku. Mimo, że działalność „Domu Wesołka” jest
krótka to przedstawia się następująco:
W 2020 roku utrzymywano działalność kulturalną, historyczną i promocyjną (wystawy,
koncerty, itp.):
- warsztaty i spotkania historii lokalnej dla uczniów ze szkół i mieszkańców miasta,
- koncert noworoczny kolęd ,,Muzyka otwiera serca”,
- warsztaty paleontologiczne dla dzieci,
- warsztaty podróżnicze dla dzieci,
- festiwal filmowy O!PLA-Polska Animacja (program przedszkolny i szkolny),
- spektakl pantomimy,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty stolarskie dla rodzin,
- animacje – gry i zabawy,
- kino plenerowe.
W czasie ograniczonej działalności stacjonarnej Dom Wesołka rozwinął działania online
(YouTube, Facebook) w mediach społecznościowych poprzez organizację:
- koncertu KERCHANGA – muzyczna podróż przez Afrykę,
- koncertu Simon&Simon –The Taste of America,
- koncertu Neoklez – Ajde Jano,
- koncertu Pod Fryzjerką,
- Narodowego Czytania „Balladyn” Juliusza Słowackiego,
- „Opowieści ze sztetla” Opowieści z walizki – 78 Rocznica Likwidacji Getta w Makowie
Mazowieckim.
#2lataWesolka #2Lata z Wami online
Świętowanie podsumowujące 2 lata istnienia i działalności Centrum Dialogu Kulturowego
Dom Wesołka. Zakres działalności od 2018r. do 2020r.
Akcje online Facebook CDK Dom Wesołka podczas ograniczenia działalności stacjonarnej.
Kulturalne propozycje #zostańwdomu
1. Muzeum POLIN – wirtualna wystawa.
2. Szalom na Szerokiej – koncert 26. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie.
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3. Fundacja Pełni Kultury – unikatowe zabytki wpisane na listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO – spacery, scenariusze, nagrania.
4. 27 marca jest Międzynarodowy Dzień Teatru – Ninateka – spektakle teatralne online.
5. Opowieści na dobranoc - Opowieści z walizki – opowieść Stary dzban.
6. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci:
- Akcja promująca czytanie dzieciom,
- Przybliżenie postaci polskiego ilustratora J.M. Szancera połączone z zabawą online.
- Rozpoznanie tytułu baśni na podstawie ilustracji autorstwa Szancera,
- Propozycje konkretnych tytułów książek dla dzieci z pośród współczesnej literatury,
które nie unikają trudnej tematyki.
7. Akcja Żonkile 77. Rocznica powstania w getcie warszawskim:
- Jak wykonać Żonkile – szablon,
- Nakładka na profil jako forma uczestnictwa i włączenia się do akcji Żonkile,
- Prezentacja Ambasadorów Akcji Żonkile,
- Prezentacja materiałów archiwalnych Instytutu Pileckiego dotyczącego powstania w
getcie warszawskim – film,
- Program obchodów rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim – Muzeum
Polin online (wykłady, spacery online, czytanie online, film koncert),
- Prezentacja prac artystów malarzy z getta warszawskiego – Muzeum Narodowe w
Warszawie.
8. Majówka #Barwy Wspólne - zaproszenie do wspólnej zabawy i uczestnictwa online – (Akcja
Kokarda - instrukcja jak wykonać/ Moja Flaga – dołączenie do akcji wywieszania flagi/ 3 maja
NCK – animacja na temat obrazu Jana Matejki poświęconego temu wydarzeniu, publikacja
zdjęć archiwalnych z obchodów 1 maja w Makowie Mazowieckim).
9. Narodowe święto Niepodległości:
- Niepodległa - etiuda filmowa "10 listopada. Józef Piłsudski w Warszawie",
- Akcja Niepodległa do Hymnu spot zachęcający do włączenia się i uczestnictwa we
wspólnym śpiewaniu Hymnu.
Z Centrum Dialogu Kulturowego korzystają różne grupy społeczne, m.in.:
- Uczniowie – Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim,
- Niepubliczne Przedszkole Pastelowe w Makowie Mazowieckim,
- Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Happy Kids z Makowa Mazowieckiego,
- Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Uczniowie – Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim,
- Firma Araneus- Wystaw Pająków,
- Federacja Rosa z Przasnysza,
- Early Stage- Szkoła Językowa w Makowie Mazowieckim,
- Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni z Ciechanowa,
- Dzieci i młodzież z miasta – uczestnicy warsztatów i zajęć organizowanych przez CDK
Dom Wesołka,
- Avon – firma organizująca i przedstawiająca kampanie społeczną Avon kontra rak
piersi,
- Komitet Organizacyjny obchodów 600-lecia miasta Makowa Mazowieckiego.
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13. SPORT I REKREACJA
13.1. 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,
plac zabaw i siłownia plenerowa.

Hala sportowa znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 2.
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.
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.
Boisko do gry w piłkę plażową nad Zalewem.
Przy boisku do gry w piłkę plażową powstał nowy
obiekt sportowy Street Workout to ćwiczenia
wykonywane z wykorzystaniem prostych urządzeń
typu drążki, poręcze, ławki, liny. Street workout
nawiązuje do idei kalisteniki, czyli ćwiczeń
fizycznych z wykorzystaniem ciężaru własnego
ciała.
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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.
W 2019 roku powstały 3 kolejne siłownie
plenerowe: przy ulicy Leśnej oraz w Otwartych
Strefach Aktywności przy stadionie miejskim oraz
na Skwerze Duńskim. Mieszkańcy mogą korzystać
z urządzeń ćwiczących wszystkie partie ciała.

13.2. Place zabaw
Na terenie Miasta jest 6 placów zabaw, z czego
3 powstały w 2019 roku. Dzieci mogą spędzać
wolny czas na miejskich placach zabaw na rogu
ul. 1 Maja/gen. Pułaskiego, ul. Leśnej na osiedlu
Grzanka, ul. Mazowieckiej przy Zalewie,
na rogu ul. Kopernika/Mickiewicza, przy ulicy
Kościelnej/Moniuszki na Skwerze Duńskim
oraz przy ul. Sportowej na terenie stadionu
miejskiego. 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. Teren Skweru
Duńskiego i Stadionu miejskiego to Otwarte
Strefy Aktywności, na których oprócz placów
zabaw są również siłownie plenerowe i strefy
relaksu dla opiekunów przychodzących
z dziećmi. Nowe place zabaw zostały
zaprojektowane dla dzieci i młodzieży
w różnym wieku.

Fot. UM Maków Mazowiecki
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13.3. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi
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 roku 2020 przeznaczył 147 000 zł. Ze środków finansowych
skorzystały:
- Miejski Klub Sportowy „MAKOWIANKA” na finansowanie zadań w zakresie sportu
otrzymał dotacjęw wysokości 105 000 zł. Swoim zakresem działania Klub obejmuje pięć grup
wiekowe (seniorów, juniorów, młodzików, orlików i żaków), czyli około 130 podopiecznych.
Celem działalności jest systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań są trenerzy, mający uprawnienia do pracy z
dziećmii 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 w 2020 roku otrzymała dotację w wysokości 23 000 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 ogólnopolskich.
- Klub Sportowy „Maków biega” na finansowanie zadań w zakresie sportu otrzymał dotację
w wysokości 11 000 zł. 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”
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Macovia” na realizację swoich zadań otrzymał
dotacje w wysokości 4 000 zł. Celem klubu jest szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w
piłce siatkowej jak i tenisie stołowym.
- Miedzyszkolny Klub Kyohushin Karate Shinkyokushin otrzymał dofinansowanie
w zakresie sportu w wysokości 4 000 zł. Klub ma na celu promocje zdrowego i aktywnego
trybu życia, kształcenie osobowości oraz podnoszenie kultury fizycznej poprzez sztuki walk.
W 2020 roku Miasto także dofinansowało zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę 20 000 zł. Z dofinansowania skorzystały:
- Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Makowie Mazowieckim na realizację swoich
zadań otrzymał dotację w wysokości 10 000 zł. Celem było zorganizowanie warsztatów
muzycznych dla dzieci i młodzieży przynależnych do Miejskiej Orkiestry Dętej oraz koncertu
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
- Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. M. Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na druk publikacji pt. „Dzieje Makowa

46

RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2020

Mazowieckiego” - I tom. Pierwsza kompleksowa monografia Makowa Mazowieckiego została
wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy.
Ponadto w 2020 roku w ramach realizacji programu profilaktycznego Miasto dofinansowało :
- Hufiec ZHP Maków Mazowiecki im. Szarych Szeregów w kwocie 12 000 zł. Założeniem
programu była realizacja programu profilaktycznego podczas działalności śródrocznej, a także
integracja harcerzy i zuchów z drużyn i gromad. Zajęcia prowadzone były przez
wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorów posiadających niezbędne
kwalifikacje lub stopnie instruktorskie.
- Miejski Klub Sportowy „Makowianka” w kwocie 24 000 zł. Celem klubu było
organizowanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego w formie zajęć sportowych
służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych i narkomanii w środowisku
lokalnym.

13.4. Stypendia sportowe
W 2020 r została pojęta Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Stypendium sportowe
zostało przyznane na okres 10 miesięcy. Środki wydatkowane z budżetu to kwota 10 000 zł.
Stypendium sportowe w 2020 roku otrzymali:
1. Miłosz Wawrzyszcz – LSSS „ Start”,
2. Karolina Leszczyńska – LSSS „Start”,
3. Nina Poniatowska – LSSS „Start”,
4. Zuzanna Berlińska – LSSS „Start”,
5. Zofia Berlińska – LSSS „Start”,
6. Maciej Purzycki – LSSS „Start”,
7. Daria Młotkowska – LSSS „Start”,
8. Łukasz Kacprzycki – MKKK Shinkyokushim,
9. Bartosz Kubik – MKS „Makowianka”,
10. Kacper Matusiak – MKS „Makowianka”.
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