
UCHWAŁA NR XXXI/258/2021
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 18 czerwca 2021 r.

w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XXV/148/2005 Rady Miejskiej wMakowie 
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaję się Panu Zbigniewowi Romanowi Deptule Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnie
Miejs

sący Rady 
kiej

Artur Miecznikowski
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WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI
„Za zasługi dla Miasta Maków Mazowiecki „

1 .Osoba zgłoszona do wyróżnienia
Zbigniew Roman Deptuła-

Starosta Powiatu Makowskiego

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

Klub Radnych Miejskich „ Porozumienie Samorządowe” zgłasza 
kandydaturę Pana Starosty do nadania odznaki ”Za zasługi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego” z okazji 600-lecia naszego Miasta Makowa 
Mazowieckiego. Uważamy , że taką odznakę powinna otrzymać osoba 
wyróżniająca się w tworzeniu i rozpowszechnianiu dobrego imienia 
Miasta, osoba, która wniosła niepodważalny wkład w życie społeczne, 
kulturalne i gospodarcze Miasta. Uważamy, że taką osobą jest pan 
Zbigniew Roman Deptuła.

Pan Zbigniew Roman Deptuła w 2006 roku kandydował do Rady 
Powiatu, zdobywając najlepszy wynik w powiecie. Rada Powiatu wybrała 
Go na funkcję Starosty makowskiego i tę funkcję pełni nieprzerwanie do 
dziś.

Pan Zbigniew Roman Deptuła swoją pracę na rzecz naszego miasta 
rozpoczął będąc posłem w IV kadencji w latach 2001-2005.Głównymi 
zasługami w trakcie wykonywania mandatu posła na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego była budowa Komendy Policji i powstanie Sądu 
Grodzkiego . Praca w Sejmie dobrze przygotowała Go do pełnienia 
obecnej funkcji.

Do wybitnych zasług Pana Starosty należy zaliczyć wybudowanie hali 
sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej 
i kompleksu boisk w Zespole Szkół Zawodowych im. Żołnierzy Armii 
Krajowej. Wszystkie budynki Oświatowe podlegające powiatowi zostały 
wyremontowane i zmodernizowane dając młodzieży lepszy start w 
przyszłość.
Do kolejnych zasług należy zaliczyć także modernizację Szpitala. 
Wybudowanie nowoczesnego na miarę XXI wieku bloku operacyjnego w 
makowskim Szpitalu.
Za kadencji Pana Starosty przebudowano kilkaset km dróg powiatowych.



Powiat w 2008 roku zajął III miejsce i I miejsce w 2012 roku w konkursie 
„Mazowiecki Powiat Roku”

Zbigniew Roman Deptuła w trakcie pełnienia swojej funkcji 
wielokrotnie otrzymywał medale i odznaczenia za swoją pracę i 
zaangażowanie od wielu różnych władz, instytucji i organizacji 
pozarządowych.

W czasie pełnienia swojej funkcji na stanowisku Starosty Miasta 
Makowa Mazowieckiego obejmował patronatem wiele inicjatyw 
kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Obecnie z inicjatywy Pana 
Starosty w makowskim Szpitalu powiatowym są pobierane i wykonywane 
bezpłatnie dla mieszkańców powiatu , badania na obecność przeciwciał 
Covid -19 (Anty-Sars Cov-2-S) . Akcja ta finansowana ze środków 
własnych powiatu cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest bardzo 
ważna dla wielu osób w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe dokonania oraz fakt, iż pan 
Zbigniew Roman Deptuła od wielu lat związany jest z naszym miastem, 
wszyscy Radni niżej podpisani jednogłośnie uważają, że osoba Pana 
Starosty jest idealnym kandydatem do nadania odznaczenia „Za zasługi 
dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

Niech to odznaczenie będzie symbolicznym wyrazem najwyższego 
wyróżnienia, uznania oraz podziękowania za nieustanne dążenie do 
rozwoju naszego Miasta na wielu płaszczyznach.
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