
UCHWAŁA NR XXXI/252/2021
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 1990r. 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 Janowi Chodkowskiemu Odznakę „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dgriusz
Artur Miecznikowski
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WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI

„Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”

1) Imię i nazwisko osoby zgłoszonej do wyróżnienia:

Jan Chodkowski

2) Data i miejsce urodzenia:

17.02.1938 Głodki

3) Miejsce zamieszkania:

Głodki 3, 06-200 Maków Mazowiecki

4) Obywatelstwo:

Obywatelstwo Polskie

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

Jan Chodkowski po ukończeniu Liceum ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Makowie Mazowieckim studiował na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Politechniki 
Warszawskiej. Uzyskał kwalifikacje rolnicze, rozpoczął prowadzenie rodzinnego 
gospodarstwa rolnego.

W 1980 podjął działalność w rolniczej „Solidarności”.

Sprawował mandat senatora I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, II kadencji 
z ramienia Porozumienia Ludowego oraz IV kadencji z ramienia AWS. W Senacie 
reprezentował województwo ostrołęckie.

Należał do Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
W 2001 opuścił SKL, nie zgadzając się na akces tej partii do Platformy Obywatelskiej (zasiadł 
w zespole parlamentarnym Przymierza Prawicy). W tym samym roku nie uzyskał ponownie 
mandatu (kandydował w wyborach z ramienia Bloku Senat 2001) i wycofał się z bieżącej 
polityki. W 2007 był bezpartyjnym kandydatem do Sejmu z listy Ligi Polskich Rodzin, która 
nie uzyskała mandatów.

Ojciec Andrzeja Chodkowskiego, urzędnika, m.in. wiceministra rolnictwa.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2004 roku.

Senator Jan Chodkowski wprawdzie nie jest mieszkańcem Makowa Mazowieckiego, ale jego 
życie jest mocno związane z tym miastem. Tu zdał maturę, tu brał ślub, tu się rodziły jego 
dzieci, tu załatwiał wszystkie życiowe sprawy.

Po wyborach 4 czerwca 1989r. gdy został Senatorem otworzył biuro senatorskie w Makowie 
ze stałym pracownikiem, które blisko współpracowało z różnymi organizacjami z terenu miasta 
(m.in. kombatantów, związku niewidomych, fundacji o Uśmiech Dziecka) oraz było 
wielokrotnie pomocą dla indywidualnych mieszkańców.



Jako Senator współpracował z samorządem terytorialnym i nie tylko, pomagając w nawiązaniu 
kontaktów z różnymi instytucjami centralnymi w Warszawie. Spraw bolesnych dla Makowa, a 
trudnych do załatwienia było wiele. Najważniejsze to:

- Starania o Urząd Rejonowy w Makowie. Maków nie spełniał kryteriów, trzeba było różnych 
zabiegów, by ta konieczna w Makowie instytucja w nim powstała.

- Dużo spotkań i wyjazdów do Warszawy wymagała sprawa telefonów, bo wielkim 
utrudnieniem dla Makowa był brak dostatecznej ilości telefonów, zresztą te które były, to 
przestarzałe aparaty na korbkę i ręczne łączenie na centrali, co bardzo odstraszało 
potencjalnych inwestorów w upadłych zakładach pracy.

- Na początku lat dziewięćdziesiątych to upadające zakłady i bezrobocie, jako Senator, pomagał 
w znalezieniu nowych inwestorów i tworzeniu miejsc pracy. Z jego inicjatywy wstrzymano 
budowę nieefektywnej oczyszczalni ścieków dla dwóch bloków PGR Bazar i zbudowanie 
kolektora ściekowego, którym popłynęły ścieki i z PGR Bazar i z lewobrzeżnej części Makowa 
do miejskiej oczyszczalni, której wcześniej groziło zamknięcie ze względu na brak ścieków. 
Miasto wtedy dostało duże wsparcie finansowe z NFOŚ na budowę kolektorów, by 
doprowadzić więcej ścieków do oczyszczalni.

- Chodkowski był współorganizatorem powiększenia gminy typowo miejskiej w Makowie o 
wioski leżące wokół Makowa, to w tamtym czasie miało duże znaczenie dla funkcjonowania 
miasta. Skutecznie wspierał w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej starania szpitala 
w Makowie o dotacje na sprzęt rehabilitacyjny. Był inicjatorem projektu podłączenia do 
miejskich wodociągach szeregu wiosek z gminy Szelków, to pozwoliło na modernizację stacji 
wodociągów i obniżyło koszty eksploatacji.

- Był inicjatorem rozpoczęcia starań o przywrócenie sądu w Makowie. Efektem tych działań 
było otwarcie w Makowie Filii Sądu Rejonowego w Przasnyszu ( Kolegium ds. wykroczeń)

- Był skutecznie zaangażowany w działania mające na celu utworzenie Powiatu Makowskiego 
a tym samym utworzenie siedziby Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim . Jego 
autorytet jako Senatora i zarazem Przewodniczącego Komisji Senackiej ds. rolnictwa w 
znaczący sposób wpłynął na decyzję Rządu dotyczącym utworzenia Powiatu Makowskiego.

Oznaczenie wnioskodawcy:

burmistrz miasta

data pieczątka


