
UCHWAŁA NR XXXI/257/2021
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 Mirosławowi Janowi Augustyniakowi Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejśkiej

Dariusz 
Artur Mieczhikowski
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Maków Mazowiecki, dnia 01 czerwca 2021

t

Urząd Miejski Maków Mazowiecki

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI 

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:
Mirosław Jan Augustyniak - Radny Województwa Mazowieckiego

2) Data i miejsce urodzenia/data założenia:
29 sierpnia 1963 r. w Makowie Mazowieckim

3) Miejsce zamieszkania:
Sypniewo

4) Obywatelstwo:
Polskie

5) Szczegółowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zasług na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego:

Mirosław Augustyniak urodził się w Makowie Mazowieckim w 1963 roku. Jest 
absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, ukończył studia 
podyplomowe na Politechnice Radomskiej oraz pedagogiczne w Wyższej Szkole 
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. W latach 1999-2010 był dyrektorem 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Przez wiele lat był 
inicjatorem, kreatorem i realizatorem wielu akcji promujących bezpieczeństwo na 
drodze. Od 2010 roku jest Radnym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu. Wieloletnia współpraca pana Mirosława 
Augustyniaka z makowskim samorządem zawsze oparta była na szacunku i 
partnerskich zasadach, pogłębiała solidarne działania dla realnej przemiany naszego 
miasta, czego dowodem są współfinansowane przedsięwzięć z zewnętrznych środków 
samorządu województwa mazowieckiego. Do najważniejszych inwestycji 
zrealizowanych przy wsparciu Pana Mirosława Augustyniaka zaliczamy:
1. Budowa Centralnej Ciepłowni Miejskiej przy ulicy Przemysłowej - wartość 

inwestycji 7.500.000,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł to dofinasowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie.



2. „Miasto Dwóch Kultur - rewitalizacja Centrum Starego Miasta” - wartość 
inwestycji 14 000 000,00. Dofinansowanie na łączną kwotę 7.034.003 milionów, z 
czego 5,5 miliona wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, a 1,5 miliona to dofinansowanie z budżetu państwa.

3. Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim. Całkowita wartość 
projektu: 1 598 790,54 zł. Kwota dofinansowania: 1 358 971,95 zł (1 119 153,37 zł 
EFRR + 239 818,58 BP). Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych.

4. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 - 
2020 budowa przystani kajakarskiej, skateparku i boiska naturalnego.

5. Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z 
niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc. Dofinansowanie 4 000 000,00 z budżetu 
województwa mazowieckiego.

Pan Mirosław Augustyniak czynnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym naszego 
miasta. Wspiera liczne projekty i inicjatywy kulturalne podejmowane przez Miejski Dom 
Kultury w Makowie Mazowieckim. Mimo, że nie jest mieszkańcem Miasta Maków 
Mazowiecki to jednak jest bardzo mocno związany z naszym terenem. Stara się odpowiadać na 
wszelkie zaproszenia i uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach i spotkaniach 
odbywających się na terenie miasta. Pan Mirosław Augustyniak wspiera i mocno angażuje się 
w różne przedsięwzięcia i inicjatywy realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie 
Miasta. Działalność Pana Mirosława Augustyniaka ukazuje jego wielkie zaangażowanie, 
życzliwość i nieocenioną pomoc jaką udziela, tak samorządowi Miasta Maków Mazowiecki, 
jak i organizacjom oraz stowarzyszeniom mieszkańców działającym na jej terenie. Wszelkie 
jego działania prowadzą do systematycznego rozwoju Miasta i poprawy jakości życia jego 
mieszkańców. Jest człowiekiem współpracy, wielkiej kultury politycznej, świetnie 
rozumiejącym problemy i potrzeby innych ludzi.

6) Oznaczenie wnioskodawcy:
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