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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 
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11. Piątek Mirosław 

12. Sawicki Zdzisław 

13. Szczuciński Tadeusz 

14. Śmiałkowski Michał Arkadiusz 

15. Traczewski Wojciech 

 

 

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 2021 roku 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w 2021 roku obradowała na sześciu 

posiedzeniach zwołanych w trybie zwykłym, sześciu posiedzeniach zwołanych na wniosek 

Burmistrza Miasta oraz jednej sesji uroczystej. Na trzynaście sesji trzy odbyły 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 98 uchwał Rady Miejskiej.  

 

Do najważniejszych możemy zaliczyć: 

- uchwalenie budżetu miasta na 2022 rok, 

- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2022 – 2032, 

- przyjęcie Planu Pracy Rady na 2022 rok, 

- w sprawie ogłoszenia roku 2021 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania 

praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki 

- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021- 2025, 

- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023, 

- uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim 

na 2022 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 2022 roku, 

- podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i planowania 

przestrzennego, 

- raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki za rok 2020, 

- w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
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na terenie Makowa Mazowieckiego 

- ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki 

na 2021 rok, 

- określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych, 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez miasto Maków Mazowiecki 

w Projekcie pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz”, jako realizacja szlaku 

„Kolei Północnego Mazowsza” w ramach programu Uzupełniania Lokalnej 

i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku, 

- w sprawie określenia organizacji i trybu działania członków Miejskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim oraz trybu powoływania 

jej członków. 

 

Kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie miasta i zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta celem realizacji zadań ustawowych miasta. 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa dyżury Przewodniczącego Rady 

i Radnych Rady Miejskiej odbywały się telefonicznie lub stacjonarnie, po wcześniejszym 

umówieniu rozmowy. 

Podejmowane uchwały, programy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne, 

sprawozdania i informacje oraz protokoły z odbytych sesji Rady Miejskiej i informacja 

o dyżurach Radnych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Makowie Mazowieckim. Mieszkańcy mają również możliwość śledzenia obrad Sesji Rady 

Miejskiej na stronie: www.bip.makowmazowiecki.pl . 

 

 
Fot. Screen z transmisji obrad Rady Miejskiej 

 

 

http://www.bip.makowmazowiecki.pl/
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1.4. Organizacja pracy Urzędu Miejskiego 

 

Podstawowym celem działalności urzędu 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 (w tym instytucje 

kultury), 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. 

Fot. Struktura organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim 
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Pandemia wywołana COVID – 19 wpłynęła za zmianę funkcjonowania urzędu również 

w 2021 r.  Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim podobnie jak inne urzędy 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; 

✓ 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. 

 

 

 

 

Fot. Informacje wyświetlane na stronie Urzędu 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/stopcovid?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBlXbozrIC-e40h85kraBPWaqKhWg7M-CrUOaVWy_2fWrWP2TKyzjpHfb80NFc1ZFPzwPUw5dieZ7h5vB7m4hNeLuEfttrSywTSlKG_TGtZpxxnU8QqOL51e3UQrUufA6eKew3I65q0E71SgErA1iGaQNXVHgE3z3MUI8o2ID4qXcSU8zxmQ3wrckq2LtxrsGU7G1qRnYGtvogiRf4geCbRYmtUZ1za1zSwDkraEaGzlXylpqRaWfzVXRSz6WOMpeaG3EbCr-V1XOs43SBjB0WtAOPkpN4HKBfgO2UFQKBW1lsIeSdaYA&__tn__=%2ANK-R
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Działania przeciw COVID – 19 podjęte na terenie miasta Maków Mazowiecki 

 

 

W roku 2021 samorząd kontynuował działania  związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Miasto Maków Mazowiecki 

podjęło niżej wymienione działania. 

✓ Transport na szczepienia osób starszych i niepełnosprawnych oraz organizacja 

telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach 

przeciwko wirusowi SARS - COV-2. Współpraca Miasta z Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim w zakresie zorganizowania 

transportu na szczepienia osób starszych i niepełnosprawnych. 

✓ Promocja szczepień: Urząd Miejski w celu promocji szczepień podjął wiele działań na 

terenie miasta: Szczepienia promowano: 

• na stronie internetowej urzędu oraz portalu społecznościowym fb; 

• na plakatach i ulotkach;  

• na banerach; 

• w szkołach; 

• podczas imprez lokalnych.  

✓ Podjęto współpracę z MOPS w zakresie promocji szczepień wśród podopiecznych 

MOPS (osoby starsze, chore, bezdomne). 

✓ Uruchomienie lokalnej infolinii wspierającej rejestrację na szczepienie w 

Powszechnym Punkcie Szczepień na terenie Miasta 

✓ Dostarczanie środków ochronnych do placówek oświatowych i POZ na terenie miasta 

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Makowie Mazowieckim. 

✓ Dostarczenie pakietów maseczek ochronnych do skrzynek mieszkańców miasta  

(miasto otrzymało 30.000 szt. maseczek) oraz ulotek „Szczepimy się". 

✓ Organizacja akcji poboru krwi przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Makowie 

Mazowieckim oraz Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim w dniach: 28.05.2021 r., 

6.08.2021 r. 8.10.2021 r., 10.12.2021 r.  

 

Pomimo obostrzeń starliśmy się realizować wszystkie zadania nałożone na samorząd.  

W 2021 r. w prowadzonym rejestrze pism przychodzących odnotowano 12 612 pism. 

 

Tabela nr 1: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w rejestrze pism 

przychodzących do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim  

 

Lp. Rok Ilość zarejestrowanych pism 

1. 2021 12 612 

2. 2020 13 607 
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 INFORMACJE OGÓLNE 
 

2.1. Charakterystyka Miasta 

 

Województwo: mazowieckie 

Powiat: makowski 

Typ gminy: miejska 

Kod TERYT: 141101_1 

Ludność: 9253 

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, 

znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 60 z drogą krajową nr 57 - trasą turystyczną z 

Warszawy na Pojezierze Mazurskie. To usytuowanie zapewnia nie tylko szybkie połączenie z 

największym rynkiem stołecznym (80 km do centrum Warszawy), ale daje możliwość łatwego 

dojazdu na Mazury.  

 

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. 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. W starorzeczu Orzyca wybudowano w latach 

siedemdziesiątych sztuczny zbiornik wodny o powierzchni 17 ha. Akwen jest łowiskiem 

specjalnym Polskiego Związku Wędkarskiego. 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 
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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, dlatego 

wciąż trwają prace by był on w pełni wykorzystany. 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 miasta 

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 

Zdjęcia przed i po rewitalizacji: 
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- nawarstwienie kulturowe Starego Miasta, 

- kościół p.w. Bożego Ciała, 

- budynek dawnej łaźni miejskiej, 

- bożnica żydowska bractwa „Bet Hamidrasz”, 

Zdjęcia przed i po rewitalizacji: 

 
- dawny dom kahalny, 

- 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. 
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2.6 Strategiczne dokumenty Miasta Maków Mazowiecki 

 

Tabela nr 2. Zestawienie dokumentów programowych Miasta Maków Mazowiecki 

 

Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu wprowadzającego 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta 

Maków Mazowiecki  

Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim z dnia 27 

grudnia 2018 r. 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Maków Mazowiecki 

Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim z dnia 27 

grudnia 2018 r. 

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

w Makowie Mazowieckim z dnia 27 

maja 2015 r. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Maków 

Mazowiecki 

Uchwała nr XXXI/236/2017 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 

dnia 30 marca 2017 r. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta 

Maków Mazowiecki  

Uchwała nr XXXI/235/2017 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 

dnia 30 marca 2017 r. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta 

Maków Mazowiecki  

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 

dnia 30 czerwca 2015 r. 

Program Ochrony Środowiska Uchwała Nr XV/99/2019 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckiej z 

dnia 25 października 2019 r. 

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

 

Tabela nr 3. Sporządzone akty w Urzędzie Stanu Cywilnego, stan na koniec 2021 roku 

Wyszczególnienie 2021 2020 

Sporządzone akty urodzenia w 

tym: 

- zagraniczne 

- dzieci, które urodziły się w 

Makowie Mazowieckim 

195 

 

10 

185 

247 

 

10 

237 

Sporządzone akty małżeństwa 

w tym: 

- konkordatowe 

- cywilne 

- zagraniczne 

57 

 

38 

14 

5 

44 

 

20 

21 

3 

Sporządzone akty zgonu 362 390 

Liczba par małżeńskich 

odznaczonych medalami za 

długoletnie pożycie małżeńskie 

- - 

 

Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Makowie Mazowieckim dotyczą danych  

demograficznych z terenu naszego miasta.  

- liczba sporządzonych aktów małżeństw o 57.  

- liczba sporządzonych aktów zgonów o 362. 

- liczba sporządzonych aktów urodzeń o 195. 

  

Praktyką Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim jest organizowanie uroczystości 

dla par małżeńskich obchodzących jubileusz złotych i diamentowych godów. 

W 2021 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 2021 

roku 

 

                      Rok 

Liczba osób 
2021 2020 

Kobiety 4907 4924 

Mężczyźni 4346 4385 

Razem 9253 9309 

 

 

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 2021 roku w mieście Maków Mazowiecki 

zameldowanych było 9253 w tym kobiet 4907, mężczyzn 4346. 

 

Tabela nr 5. Liczba urodzeń i zgonów, stan na koniec 2021 roku 

 

Urodzenia 2021 2020 

Kobiety 89 36 

Mężczyźni 96 40 

Zgony 2021 2020 

Kobiety 165 66 

Mężczyźni 197 76 

 

Najpopularniejsze  imiona nadawane dzieciom w Makowie Mazowieckim to Julia i Antoni. 

 

 

3 STREFA GOSPODARCZA 

Trwająca kolejny rok pandemia i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej oraz w przemieszczaniu się i gromadzeniu obywateli przyczyniły się do strat 

finansowych w wielu sektorach gospodarki. 713 przedsiębiorców działających na terenie 

Miasta Maków Mazowiecki podejmowało różne działania mające na celu utrzymanie się na 

rynku, o czym świadczą dane przedstawione w poniższej tabeli.  
 

 

3.1. Działalność gospodarcza 
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Tabela nr 6: Liczba wniosków złożonych za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 

w Makowie Mazowieckim, stan na koniec 2021 roku 

 

Lp. Rodzaj wniosku Liczba wniosków złożonych 

za pośrednictwem Urzędu 

Miejskiego 

w Makowie Mazowieckim 

Rok 

2021 2020 

1. Założenie działalności gospodarczej 98 90 

2. Zmiana wpisu w CEIDG 278 345 

3. Zawieszenie działalności gospodarczej 58 74 

4. Wznowienie działalności gospodarczej 32 45 

5.  Wykreślenie wpisu w CEIDG 60 45 

Razem 526 599 
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. Rodzaj prowadzonej działalności Ilość przedsiębiorstw 

1. Handel hurtowy, detaliczny, obwoźny 168 

2. Budownictwo              116 

3. Transport     47 

4. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna     78 

5. Działalność profesjonalna i techniczna   63 

6. Edukacja, nauka języków, korepetycje   21 

7. Działalność finansowa i ubezpieczenia   22 

8. Gastronomia i zakwaterowanie               13 

9. Pozostała działalność usługowa             185 

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

Makowie Mazowieckim  

 

Od 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło  zmiany w obsłudze 

rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczasowe e-

usługi i konto użytkownika znajdujecie się na stronie CEIDG zostały przeniesione na portal 

Biznes.gov.pl. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą w jednym miejscu znaleźć wszystkie 

niezbędne informacje.  
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3.2 Dane dotyczące pomocy bezrobotnym przez Urząd Miejski 

Tabela nr 8. Liczba osób zatrudnionych przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, 

stan na koniec 2021 roku 

 

Rok 

Rodzaj Pracy (os.) 
2021 r. 2020 r. 

Prace interwencyjne 6 3 

Roboty publiczne 2 9  

Staże 7 5  

Prace społecznie użyteczne 0 0  

Razem: 15 17  

 

4 FINANSE MIASTA 
 

4.1. Dochody i wydatki Miasta 

 

Dochody Miasta zmniejszyły się do ok. 52,9 mln. zł w 2021 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 zmniejszyły się do ok. 48,3 mln. zł. w 2021 roku. 

Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez Miasto. W wielkości 

poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych 

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

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

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

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

urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową. 
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Tabela nr 9. Dochody i wydatki Miasta Maków Mazowiecki w latach 2019-2020 

Wykonanie dochodów 

i wydatków 

w Makowie Mazowieckim 

 

2021 

 

2020 

Wykonanie 

planu dochodów 

wg stanu na 

31.12. (zł) 

Ogółem 52 897 337,54 52 628 398,50 

Bieżące 52 535 245,72 46 052 127,71 

Majątkowe 362 091,82 6 576 270,79 

Wykonanie 

planu wydatków 

wg stanu 

na 31.12. (zł) 

Ogółem 48 332 665,76 53 064 060,86 

Bieżące 46 194 054,42 44 114 173,64 

Majątkowe 2 138 611,34   8 949 887,22 

Nadwyżka / Deficyt 
+4 564 671,78 

+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 2020 – 2021 są ponoszone na oświatę i wychowanie. 

 

Tabela nr 10. Największe wydatki Miasta w latach 2020 – 2021 

Dział Wyszczególnienie 
% udział całych 

wydatków 

Struktura za 2021 rok 

801 Oświata i wychowanie 35,49 

855 Rodzina 27,39 

750 Administracja publiczna  8,48 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,44 

852 Pomoc społeczna 7,12 

Struktura za 2020 rok 

801 Oświata i wychowanie 29,97 

855 Rodzina 26,21  

750 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,26  

852 Administracja publiczna 7,33  

900 Pomoc społeczna 5,98  

 

4.2. Zadłużenie miasta 
 

Tabela nr 11. Porównanie zadłużenia Miasta w latach 2020 – 2021 

Poziom zadłużenia wg 

stanu na dzień 31.12. (zł) 

2021 2020 

9 487 450,00 11 623 600,00 
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W 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki w ramach realizowanych inwestycji zaciągnęło 

zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2021 r. wyniosły one 

9 487 450,00 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne: 

1. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 42 000,00 zł. 

2. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 63 000,00 zł. 

3. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 330 000,00 zł. 

4. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 146 700,00 zł. 

5. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 252 500,00 zł. 

6. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 267 500,00 zł.  

7. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 5 943 750,00 zł. 

8. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 324 000,00 zł. 

9. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 300 000,00 zł. 

10. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 288 000,00 zł. 

11. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 940 000,00 zł. 

12. 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 31.12.2021 r. – stanowi kwotę 590 000,00 zł. 

 

Na koniec 2021 r. zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły 2 522 053,00 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 424 841,00 zł;  

2. pożyczki udzielonej Spółce JUMA przez WFOŚiGW na modernizację systemu 

ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim w kwocie 1 650 000,00 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 447 212,00 zł. 

 

4.3. Przychody i rozchody 
 

Tabela nr 12. Przychody i rozchody Miasta Maków Mazowiecki w latach 2020 – 2021 

 2021 2020 

Przychody: 7 379 899,45   3 658 892,46 

- wolne środki 2 868 024,41   1 365 954,09 

- pożyczki 0,00  360 000,00 

- kredyty 0,00            0,00 

- spłaty pożyczek 

udzielonych 
576 000,00   545 000,00 

-niewykorzystane 

środki pieniężne  
3 935 875,04 1 387 938,37 

Rozchody: 3 955 509,00 2 631 753,00 

- spłaty pożyczek 

i kredytów 
1 964 550,00  1 956 100,00 

- udzielone 

pożyczki 

- inne cele 

0,00 

 

1 990 959,00 

         0,00 

 

675 653,00 
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4.4. Zaległości podatkowe 

 

Na dzień 31.12.2021 r. zaległości podatkowe wynosiły 252 322,30 zł w tym: 

od osób prawnych 86 122,22 zł, z tego : 

podatek od nieruchomości: 85 980,22 zł, 

podatek od środków transportu: 142,00 zł, 

podatek leśny: 0,00 zł, 

podatek rolny: 0,00 zł, 

od osób fizycznych 166 200,08 zł, z tego: 

podatek od nieruchomości: 137 951,69 zł, 

podatek od środków transportu: 25 015,35 zł, 

podatek leśny: 0,00 zł, 

podatek rolny: 3 233,04 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 2021 stopień nauczyciela mianowanego uzyskało dwóch nauczycieli w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim oraz 1 nauczyciel Miejskiego Zespołu 

Przedszkoli samorządowych w Makowie Mazowieckim. Awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego uzyskał jeden nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie 

Mazowieckim. 

Tabela nr 13. Liczba nauczycieli w placówkach oświatowych w Makowie Mazowieckim 

w roku szkolnym 2021/2022 (dane na 30.09.2021 w osobach) 

 

Placówka Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w 

Makowie Mazowieckim 

0 3 2 30 35 

Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Makowie Mazowieckim 

0 6 6 48 60 

Przedszkole Samorządowe 

nr 2 

0 0 1 6 7 

Miejski Zespół Przedszkoli 

Samorządowych 

1 3 5 15 24 

RAZEM: 1 12 14 99 126 
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5.2. Liczba oddziałów przedszkolnych i szkolnych 

W roku szkolnym 2021/2022 do 13 grup przedszkolnych uczęszczało w sumie 312 dzieci, w 

tym 92 osoby w wieku 6 lat oraz 220 dzieci do 5 roku życia. 

 

W szkołach podstawowych na terenie Makowa Mazowieckiego w roku szkolnym 2021/2022 

uczyło się1032 - 381 w Szkole Podstawowej nr 1 oraz 651 w Szkole Podstawowej nr 2. W 

stosunku do ubiegłego roku liczba uczniów w makowskich szkołach zmniejszyła się o 125, w 

tym o 28 osób w SP1 i 97 osób w SP2. 

 

 

Tabela nr 14. Średnia liczba dzieci na oddział przedszkolny i szkolny w roku szkolnym 

2021/2022 oraz 2020/2021 (dane na 30.09 w osobach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021/2022 zatrudnionych było 126 nauczycieli oraz 59 pracowników obsługi i 

administracji. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba zatrudnionych pracowników 

obsługi i administracji zmniejszyła się o 13,24%, zaś liczba zatrudnionych nauczycieli 

zmniejszyła się o 2,33%. 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2020/2021 2021/2022 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

Liczba dzieci 72 70 

Liczba oddziałów 3 3 

Średnia liczba dzieci na oddział 24 23,33 

Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych 

Liczba dzieci 244 242 

Liczba oddziałów 11 10 

Średnia liczba dzieci na oddział 22,18 24,20 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego 

Liczba dzieci 409 381 

Liczba oddziałów 20 17 

Średnia liczba dzieci na oddział 20,45 22,41 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego  

Liczba dzieci 748 651 

Liczba oddziałów 32 29 

Średnia liczba dzieci na oddział 23,38 22,45 
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Tabela nr 15. Liczba pracowników oświatowych zatrudnionych w latach 2021/2022.  

 2020/2021 2021/2022 
Nauczyciele  

(w osobach) 

Obsługa  

(w osobach) 

Nauczyciele  

(w osobach) 

Obsługa  

(w osobach) 

MZPS 27 27 24 20 

PS2 8 8 7 6 

SP1 35 35 35 13 

SP2 58 58 60 20 

RAZEM: 129 68 126 59 

 

5.4. Finansowanie oświaty w 2021 

 

Tabela nr 16. Finansowanie oświaty w 2020 i 2021 roku 

Oświata 

i wychowanie (zł) 
2021 2020 

Subwencja oświatowa 8 363 934,00 8 085 504,00 

Dotacje celowe i inne 593 740,00 702 942,00 

Środki własne gminy 6 405 809,00 

749 719,00 

5 485 484,00 

Dochody gminy  

Razem 16 113 202,00 14 938 565,00 

 

5.5. Projekty oświatowo – społeczne realizowane przez Miasto 

Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Maków Mazowiecki przystąpiły do rządowego 

programu Laboratoria Przyszłości, w ramach którego możliwe jest doposażenie placówek  

w sprzęt i materiały edukacyjne zgodnie z katalogiem wyposażenia w ramach Programu. 

Wartość całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 309 000,00 zł, w tym 114 000,00 zł dla 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim i 195 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Makowie Mazowieckim.  W chwili sporządzania raportu trwają procedury przetargowe 

na zakup sprzętów, materiałów i pomocy edukacyjnych ramach Programu. 

 

Rozwój Usług Społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki 

W 2021 roku dzięki dofinansowaniu unijnemu swoją działalność kontynuował 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, 

kulturalnych i z rękodzieła, z psychologiem, prawnikiem i socjoterapeutą, poza tym uczestnicy 

wychodzą do kina. Miasto otrzymało na ten cel 459 105,60 zł 
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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 241 rodzinom. W 

2021 roku przydzielono 2694 świadczeń. Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 17. Dodatki mieszkaniowe przekazane mieszkańcom w latach 2020 i 2021 

 

 

 

 

 

 

Pomoc społeczna w postaci stypendiów trafia także do dzieci i młodzieży z Makowa 

Mazowieckiego. W roku ubiegłym Miasto przekazało na ten cel 149 860,00 zł, co pozwoliło 

wesprzeć 170 uczniów. 

 

Tabela nr 18. Liczba uczniów objęta wsparciem 

Rok 2021 2020 

Liczba uczniów 

objęta wsparciem 
170 202 

Kwota (zł) 
budżet gminy – 29 972,00 

budżet państwa – 119 888,00 

budżet gminy – 29 660,00 

budżet państwa – 118 640,00 

Razem kwota (zł) 149 860,00 148 300,00  

 

6.2. Rodzaje przekazywanych świadczeń: 
 

Tabela nr 19. Świadczenia materialne - zasiłki stałe, okresowe,  

celowe pieniężne w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 20. Liczba świadczonych usług opiekuńczych w 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Rok 2021 2020 

Liczba rodzin 241 262 

Liczba 

świadczeń 
2694 2581 

Kwota (zł) 551 357,20 574 194,32 

 RODZAJ POMOCY 

ZASIŁKI 

STAŁE 

ZASIŁKI 

OKRESOWE 

ZASIŁKI 

CELOWE 

Liczba rodzin 74 116 299 

Liczba świadczeń 779 569 491 

Kwota (zł) 405 333,00 215 802,00 129 866,00 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Liczba osób 28 

Liczba rodzin 28 

Liczba świadczeń 3553 

Liczba godzin 3553 

Kwota (zł) 151 309,83 
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Tabela nr 21. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 22. Rządowy program 500+, stan na koniec 2020 roku 

Rok 2021 2020 

Liczba świadczeń 19 177 19 686 

Kwota świadczeń (zł) 9 556 276,20 9 787 801,20 

Kwota obsługi programu (zł) 74 173,59 83 196,31 

RAZEM (zł) 9 630 449,79 9 870 997,51 

 

 

 

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 XXV/199/2020  Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

          Przeciwdziałając patologiom społecznym asystent rodziny współpracował za zgodą i 

przy aktywnym udziale  16 rodzin. 

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kierował wnioski do MKRPA dotyczące osób 

uzależnionych od alkoholu i korzystających z pomocy ośrodka. Pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej  posiadający wykształcenie pedagogiczne i po ukończonych 

szkoleniach z psychoterapii 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 2021 r. z powodu pandemii Covid-19 oraz związanych z nią obostrzeń, placówka 

wsparcia dziennego była zawieszona od 29.01.2021 do 16.04.2021r. W okresie zawieszenia 

działalności z dziećmi oraz rodzicami utrzymywany był kontakt telefoniczny i internetowy. 

Wsparcie dotyczyło pomocy przy odrabianiu lekcji oraz wsparcia rodzin w funkcjonowaniu w 

nowej – trudnej rzeczywistości. 

Liczba 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

ŚWIADCZENIA 

RODZINNE 

FUNDUSZ 

ALIMENTACYJNY 

Liczba rodzin 586 47 

Liczba świadczeń 12564 913 

Kwota (zł) 2 859 599,10 362 381,32 
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W czasie wakacji 2021 zorganizowano 7-dniową wycieczkę do Nowogrodu w terminie 02.07. 

– 08.07.2021. Wzięło w niej udział 15 dzieci, które zwiedziły: 

• Muzeum Przyrody w Drozdowie 

• Zabytki Łomży 

• Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie 

• Park Wodny w Łomży. 

W sezonie wakacyjnym w Świetlicy Socjoterapeutycznej zorganizowany został stacjonarny 

turnus letni w terminach: 

• 12.07. – 23.07.2021 

• 02.08. – 20.08.2021  

W czasie trwania turnusu zorganizowano: 

• zajęcia sportowe, 

• zajęcia plastyczne, 

• oglądanie i czytanie bajek terapeutycznych, 

• zajęcia kulinarne (pieczenie pizzy), 

• zawody sportowe. 

W dniach 16.08.-17.08.2021 odbyła się wycieczka do Energylandii w Zatorze oraz do 

Wieliczki. W wycieczce wzięło udział 18 dzieci. 

W październiku 2021 zorganizowano wycieczkę do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie. 

Koszt wycieczki – 1.780 zł.  

W grudniu 2021 dzieci pojechały na wycieczkę do Ciechanowa. Zwiedziły: Muzeum Nauki 

„Torus” oraz Fabrykę Pomysłów, gdzie odbyły się warsztaty robienia bombek. Koszt wycieczki 

-  1.530 zł. 

 

 

7. MIESZKALNICTWO 
 

7.1. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobie Miasta w 2021 r.: 
 

Tabela nr 23. Liczba lokali mieszkalnych i z najmem socjalnym w zasobie Miasta 

Maków Mazowiecki, stan na koniec 2021 roku 

 

 

 

 

 

Rodzaj lokalu 2021 

Lokal mieszkalny 148 

Lokal z najmem socjalnym 94 

Razem 242 
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W 2021 roku wykonano następujące remonty lokali mieszkalnych/z najmem socjalnym 

znajdujących się w zasobie Miasta: 

- naprawa kotła grzewczego na paliwo stałe w celu odtworzenia źródła ciepła w lokalu 

mieszkalnym w budynku zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza 28 - 4.305,00 zł 

- wymiana wodomierzy w 2 lokalach mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy 

Mickiewicza 5 - 541,20 zł 

- wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy 

Mickiewicza 33 – 11.664,00 zł 

- zakup i wymiana trzech kaset domofonowych wraz z wykonaniem zadaszeń nad panelami 

w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza 27 – 2.970,00 zł 

- wykonanie prac remontowych w 2 lokalach mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy 

ulicy Mickiewicza 27A - 12.528,00 zł 

- wykonanie prac remontowych polegających na wymianie instalacji elektrycznych w 2 

lokalach mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza 28 – 5.292,00 zł 

- wymiana poziomu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o długości 4,00 m 

w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Mickiewicza 33 – 2.000,00 zł 

                                                                                                        _______________ 

                                                                                        Razem:           39 300,20 zł 
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8. INWESTYCJE 
Zadania inwestycyjne i komunalne w 2021 roku ukierunkowane były przede wszystkim na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta, jak również ochronę środowiska wspólnoty 

makowskiej. W ramach poprawy bezpieczeństwa zmodernizowano 0,617 km dróg gminnych 

oraz zmodernizowano część chodników. Poza tym zlecono remont budynku Miejskiego 

Zespołu Przedszkoli Samorządowych oraz II etap budowy boiska piłkarskiego przy Szkole 

Podstawowej Nr 1. W 2021 roku zmodernizowano również tereny mieszkaniowe na terenie 

Makowa Mazowieckiego (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza) oraz altany śmietnikowe 

budynków należących do zasobów Miasta. 

Tabela nr 24. Inwestycje wykonane w Makowie Mazowieckim,  

stan na koniec 2021 roku. 

Lp. Opis inwestycji Koszt (zł) 

w tym 

Dofinansowanie 

(zł) 

wkład własny 

(zł) 

1. Przebudowa drogi gminnej Maków 

Mazowiecki – Zakliczewo 
120.007,43 50.000,00 70.007,43 

2. 
Przebudowa ulicy Wąskiej w 

Makowie Mazowieckim 
209.961,00 209.961,00 ---- 

3. 
Modernizacja ulicy Krótkiej w 

Makowie Mazowieckim 
150.000,00 150.000,00 ---- 

4. 
Budowa chodnika w łączniku 

między ulicami: Kopernika i 

Kolejowa 

65.000,00 65.000,00 ---- 

5. 
Budowa chodnika w ulicy 

Ciechanowskiej 
50.000,00 50.000,00 ---- 

6. 
Modernizacja chodnika w ulicy 

Kościelnej 
27.000,00 27.000,00 ---- 

7. 

Modernizacja terenów 

mieszkaniowych na terenie miasta 

Maków Mazowiecki (ulica 

Moniuszki i ulica Mickiewicza) 

124.452,00 124.452,00 ---- 

8. 

Dostawa oraz montaż garażu 

blaszanego przy budynku Urzędu 

Miejskiego w Makowie 

Mazowieckim wraz z 

zagospodarowaniem terenu 

25.379,20 ---- 25.379,20 

9. 

Modernizacja budynku Miejskiego 

Zespołu Przedszkoli 

Samorządowych w Makowie 

Mazowieckim 

51.389,40 ---- 51.389,40 

10. 
Modernizacja systemu 

odprowadzania wód opadowych w 

ulicy Żytniej 

38.000,00 ---- 38.000,00 

 

 

11. 

Rozbudowa kanalizacji deszczowej 

w ulicy Spółdzielczej w Makowie 

Mazowieckim 

 

32.000,00 

 

---- 

 

32.000,00 
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12. 

Wykonanie przyłącza sanitarnego 

do budynku Miejskiego Zespołu 

Przedszkoli Samorządowych w 

Makowie Mazowieckim 

(Przasnyska 9) 

36.900,00 ---- 36.900,00 

13. 
Modernizacja altan śmietnikowych 

budynków należących do zasobów 

Miasta Maków Mazowiecki 

83.497,44 ---- 83.497,44 

14. 

Wykonanie pompy wodnej na 

skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i 

ulicy Moniuszki w Makowie 

Mazowieckim 

15.325,80 ---- 15.325,80 

15. 

II etap budowy boiska piłkarskiego 

o nawierzchni z trawy naturalnej 

przy Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Makowie Mazowieckim 

250.957,00 132.750,00 118.207,00 

Razem 1.279.869,27 809.163,00 470706,27 

 

Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim. 

Zadanie wykonane zostało przez firmę: Usługi Transportowe Andrzej Brzęcki z siedzibą przy 

ulicy Stanisława Moniuszki 93C, 06-200 Maków Mazowiecki. W ramach prac rozebrano 

istniejące pozostałości asfaltowe w celu dostosowania niwelety (wysokości drogi), wykonano 

roboty ziemne, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na 

odpowiednio przygotowanej podbudowie oraz wykonano roboty wykończeniowe. 

 

Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim. 

Zadanie zostało wykonane przez firmę STRABAG SP. z o. o.  z siedzibą przy ulicy 

Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z 

mieszanek mineralno – asfaltowych grubość po zagęszczeniu 8 cm na odpowiednio 

przygotowanej podbudowie.  

 

Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa oraz budowa chodnika w 

ulicy Ciechanowskiej. 

Budowa chodników została wykonana przez firmę KOMBUDREM Ryszard Piekara z siedzibą 

przy ulicy Stanisława Staszica 6, 06-200 Maków Mazowiecki. W ramach inwestycji wykonano 

nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej 

podbudowie. Zamontowano obrzeża chodnikowe. Łącznie wykonano 507 m2 chodnika. 

 

II etap budowy boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Makowie Mazowieckim  
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II etap budowy boiska piłkarskiego przy SP Nr 1 składał się z następujących elementów: 

przygotowanie boiska pod zasiew z trawy naturalnej, w tym roboty ziemne podbudowa, 

montowanie obrzeży, ław, wraz z zasianiem trawy naturalnej. Boisko zajmie powierzchnię 

4675 m2, w tym 4000 m2 to nawierzchnia trawiasta oraz 675 m2 to elementy małej architektury. 

Koszt inwestycji wyniósł 250 957,00 zł, z czego 132 750,00 zł zostało dofinansowane. 

Dofinansowanie: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 

2021 – 132 750,00 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 2021 roku. 

L.p. Nazwa drogi 
Długość 

– km 

Powierzchnia 

(m2) 
Nawierzchnia 

Chodniki 

(m2) 

Ścieżka 

rowerowa 

(m2) 

1.  

Przebudowa 

ulicy Wąskiej w 

Makowie 

Mazowieckim 

0,216 930,01 
kostka 

brukowa 
- - 

2.  

Przebudowa 

drogi gminnej 

Maków 

Mazowiecki - 

Zakliczewo 

0,176 704,00 bitumiczna - - 

3.  

Modernizacja 

ulicy Krótkiej w 

Makowie 

Mazowieckim 

0,225 1.450,00 bitumiczna - - 

RAZEM 0,617 3084,01 - - - 
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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. 

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

o sprzedaży energii elektrycznej z ENEA S.A. (oświetlenie uliczne) oraz z Tauron Sprzedaż 

Sp. z o.o. (pozostałe obiekty Zamawiającego) oraz umowy za usługi dystrybucji energii 

elektrycznej z PGE DYSTRYBUCJA S.A. Umowy zawarte są na 3 lata od 1 stycznia 2022 r. 

do 31 grudnia 2024 r. 

 

W 2021 roku na oświetleniu ulicznym wykonywane były prace remontowe polegające na: 

a) wymianie istniejących zużytych opraw sodowych na nowe oprawy sodowe w Kopernika i 

Królowej Jadwigi, 

b) montażu nowego przewodu oświetleniowego linii napowietrznej w ulicy Różanej, 

c) montażu zerwanego przewodu oświetleniowego linii napowietrznej w ulicy Rynku nad 

drogą krajową. 

 

10. OCHRONA ŚRODOWISKA 
W 2021 roku w zakresie poprawy stanu środowiska realizowane były działania związane z: 

likwidacją węglowych kotłowni emitujących szkodliwe substancje do atmosfery na rzecz 

kotłów niskoemisyjnych, 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, 
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- 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 

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. 

 

Tabela nr 26. Ilość odebranych odpadów w 2021 roku 

Lp. Kod i rodzaj odpadu Masa odpadów w tonach [Mg] 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 73,94 

2. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 294,40 

3. 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

10,10 

4. 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,4897 

5. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 177,00 

6. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 311,98 

7. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

1879,88 

8. 15 01 07 Opakowania ze szkła 184,00 

9. 16 01 03 Zużyte opony 15,80 

10. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane  

w sposób selektywny  

0,005 

11. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 

190,00 

Razem 3137,5947 
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Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu w 2021 

roku wyniosły 2 979 701,73 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 

73,94

294,4 10,1
0,4897

177

311,98

1879,88

184

15,8
0,005

190

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w 2021 roku 

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 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane

w sposób selektywny

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy

z rozbiórek i remontów
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dotyczą: działań niskoemisyjnych, efektywnego wykorzystania zasobów, poprawy 

efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, działań wpływających na zmiany postaw 

konsumpcyjnych użytkowników energii oraz działań nieinwestycyjnych. Plan przedstawia 

możliwości dofinansowania przedsięwzięć wpisujących się w główne idee gospodarki 

niskoemisyjnej, m.in.: 

- wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne, 

- instalowanie odnawialnych źródeł energii, 

- termomodernizacja budynków, 

- podłączenie kolejnych budynków do ogrzewania sieciowego, 

- modernizacja oświetlenia w mieście, 

- remonty dróg, 

- budowa ścieżek rowerowych. 

 

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 2021 roku do utylizacji przekazano 35,460 Mg wyrobów zawierających 

azbest. Koszt realizacji zadania to 15 669,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 70 % ze 

środków WFOŚiGW w Warszawie. 

 

10.5. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 

W 2021 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 2021 roku Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim konsultował 34 wnioski o 

dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz 23 wnioski o płatność po 

zrealizowaniu inwestycji. 

 

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 2021 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, 
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- 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 2021 roku środki finansowe  

w wysokości  46 999,78 zł. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Nasze Cztery Łapy zajmują się 

zwierzętami oraz szukają im nowych domów. 

 

W 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki przeznaczyło na dofinansowanie sterylizacji psów 

i kotów kwotę 2 615,00 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 2021 roku dokonano sprzedaży: 

- gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o powierzchni 0,0741 ha, 

- gruntów zabudowanych nie sprzedawano. 

Łączny dochód gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł – 39.593,10 zł 

 

W 2021 roku nie sprzedano żadnych lokali. 

 

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

następująco: 

w 2021 roku – 39.788,93 zł. 

 

Sprzedaż gruntów w 2021 r. nastąpiła w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 

6  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 2021 roku nie wydano zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności. W 2020 roku została podjęta Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat 

od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów 

stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki w prawo własności tych gruntów i 
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wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Na podstawie w/w uchwały udzielono 

bonifikaty w przypadku wnoszenia opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Maków Mazowiecki zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w wysokości 70 % tych opłat. Bonifikata jest stosowana w miarę składania 

wniosków przez właścicieli gruntów będących wcześniej w użytkowaniu wieczystym.  

 

11.3. Dzierżawa gruntów  

W 2021 roku oddano w dzierżawę 65 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 150.870,25 zł. 

 

11.4. Trwały zarząd 

W 2021 roku oddano w trwały zarząd 5 nieruchomości zabudowanych będących własnością 

Miasta o łącznej powierzchni 3,2856 ha. Taki stan pozostaje niezmienny od kilku lat. 

 

11.5. Zakup nieruchomości do zasobu miejskiego 

W 2021 roku dokonano powiększenia powierzchni gruntów, stanowiących własność Miasta 

Maków Mazowiecki poprzez zakup 5 działek o powierzchni 2,1470 ha. Wartość nieruchomości 

wyniósł 574.800,00 zł. 

 

12. KULTURA 
 

12.1. Jubileusz 600-lecia Miasta Makowa Mazowieckiego 

Rok 2021 to rok obchodów jubileuszu 600-lecia nadania praw miejskich Miastu Maków 

Mazowiecki. W maju został powołany Komitet Organizacyjny, który był odpowiedzialny za 

opracowanie projektu programu obchodów, kierowanie procesem przygotowania i wdrożenia 

programu, koordynowanie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w 

realizację i monitorowanie jego przebiegu.  

Inauguracją wydarzeń kulturalnych było widowisko Zespołu MAZOWSZE pt. "Kalejdoskop 

Barw Polski", które odbyło się 18 czerwca na placu północnym Rynku Miejskiego. Tydzień 

później odbyły się koncerty Alicji Majewskiej & Włodzimierza Korcza oraz Warsaw String 

Quartet, zespołu Neoklez i rapera KęKę. Każdy występ przyciągnął inną publiczność, od osób 

starszych, po osoby w wieku średnim i młodzież.  

Kolejnym wydarzeniem w cyklu obchodów 600-lecia Miasta było POŻEGNANIE LATA, 

które odbyło się 4 września nad Zalewem i 5 września na Rynku. W sobotę przewidziano 

animacje oraz szanty nad Zalewem, na których wystąpił EKT-GDYNIA, natomiast w niedzielę 

świętowaliśmy 40-lecie Miejskiej Orkiestry Dętej, natomiast na sam koniec zagrał zespół 

Sound'n'Grace. 

W ramach Jubileuszu 600-lecia Miasta powstała wystawa „Pewnego roku w Makowie”. 

Ekspozycja przedstawia zbiór fotograficznych wspomnień życia społeczno-kulturalnego 

mieszkańców przedwojennego Makowa, uroczystości państwowe i miejskie oraz miasto o 

każdej porze roku. Prezentowane zdjęcia pochodzą z albumu Edmunda Farenholca – Starosty 

Makowskiego, który ów album otrzymał w prezencie od współpracowników z okazji swoich 
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imienin. Ekspozycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014-2020”. Zachęcam do obejrzenia wystawy 

„Pewnego roku w Makowie”. 

Artystycznym upamiętnieniem obchodów 600-lecia Miasta jest mural zlokalizowany na ścianie 

budynku Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „Samopomoc Chłopska” przy ulicy Mickiewicza w 

Makowie Mazowieckim. 

 

12.2. 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 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. aktywność prowadzona była w reżimie sanitarnym z 

całkowitymi bądź częściowymi ograniczeniami działalności i limitami osobowymi 

wprowadzonymi z powodu pandemii. 

 

Przy MDK-u działają kluby, koła zainteresowań i zespoły artystyczne: 

1. Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – 50  

2. Klub Seniora „Makowianka” – 10 

3. Zespól Artystyczny „Szmaragdy” – 25 

4. Miejska Orkiestra Dęta – 20 

5. Mała Wielka Sztuka warsztaty plastyczne dla dzieci – 34 

6. Warsztaty ruchowe dla pań – 16 

7. Nauka gry na instrumentach klawiszowych – 15 osób 

8. Studio tańca SWAG – 60  

9. Fitness Club – 18 

10. Joga – 1 

Łączna liczba uczestników korzystająca z ww. stałych form działalności MDK – 262 osoby. 

 

Mimo pandemii działalność Miejskiego Domu Kultury nie ustała i w 2021 roku zorganizowano: 

1. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce oraz poza placówką z udziałem 

własnych zespołów: 

- Dawne Makowskie Dziewczyny (MDK i plener) – Zespół Szmaragdy – koncerty, 
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- 40lecie Miejskiej Orkiestry Dętej – koncert, 

- 55lecie Klubu Seniora Makowianka – koncert,  

- 10lecie Zespołu Szmaragdy – koncert 

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 770 osób. 

 

2. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych (14 imprez dedykowanych 

widzom w różnych grupach wiekowych): 

- Kabaret Młodych Panów – 2 występy, 

- Inauguracja 600lecia Miasta Makowa Mazowieckiego – Koncert Państwowego 

Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, 

- Teatr Kultureska –  rodzinny spektakl plenerowy, 

- 600lecie – Koncert zespołu Carol Markovsky, 

- 600lecie – Koncert zespołu Neoklez, 

- 600lecie – Koncert Kękę, 

- Koncert Polish Violin Duo – Z klasyką przez Polskę, 

- Koncert Bajki o dorosłych, 

- Teatr Hipopam „Opowieści o drzewie” –  rodzinny spektakl, 

- Teatr Delikates – Przygody Wieśka i Cześka cz. II – „Jak Wiesiek i Czesiek 

odnaleźli apetyt” – rodzinny spektakl, 

- Koncert zespołu EKT Gdynia, 

- 600lecie – Koncert zespołu Sound’n’Grace, 

- Koncert zespołu Pod Fryzjerką, 

- Teatr Artenes – 3 spektakle dla dzieci i młodzieży.  

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 4592 osób. 

 

3. Występy amatorskich grup artystycznych z innych placówek (3 spektakle i 1 występ 

kabaretowy): 

W 2021 roku amatorskie grupy artystyczne z innych placówek zaprezentowały 1 występ 

kabaretowy (przy współudziale MDK w zakresie promocji, nagłośnienia i oświetlania): 

Kabaret Rozumisz. Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 71 osób. 

4. Projekcje seansów filmowych w Kinie Mazowsze – 10332 widzów (293 seanse 

filmowe). 

- KinoSzkoła – w zajęciach w ramach KinoSzkoły uczestniczyło 525 osób                        

(5 spotkań), 

- Szkolenie „Rola filmu w szkolnej praktyce wychowawczej” – 11 osób, 

- Małe Kino Wielki Film – 31 widzów (4 seanse), 

- Filmowe wydarzenia okolicznościowe, tj.; Filmowe Walentynki – 1 seans/6 

widzów, Kino dla niej i dla niego – 2 seanse/68 widzów, Noc Horrorów – 3 

seanse/140 widzów, Filmowy Dzień Dziecka – 1 seans/89 widzów, Filmowe 

Mikołajki – 1 seans/63 widzów, 

- Kino plenerowe (dotacja celowa) – 5 seansów/1020 widzów, 

- Nowością było Kino Przyjazne Sensorycznie dla widzów ze spektrum autyzmu i 

zespołu Aspergera wraz z opiekunami – 4 seanse/119 widzów. 

 

5. Zajęcia, warsztaty z dziećmi i młodzieżą: 
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- Zając Wielkanocny – warsztaty online, 

- Bajeczki ze skrzyneczki – papierowy teatr opowieści Kamishibai,  

- Rękodzieło – warsztaty, 

- Zaduszki Muzyczne – próby. 

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 149 osób. 

 

6. Wycieczki, festiwale, plenery, w których wzięło udział ok. 505 uczestników: 

W 2021 roku MDK był organizatorem i współorganizatorem wydarzeń kulturalnych: 

- V Festiwal Kolęd i Pastorałek Makowskie Anioły, 

- Niepokalanów i Żelazowa Wola – wyjazd MUTW i Klubu Seniora Makowianka, 

- Ranczo u Ambrożego – wyjazd dla dzieci, 

- Bałtów – wyjazd dla dzieci i młodzieży,  

- Mały Książę – rodzinne animacje plenerowe, 

- Park Linowy GIBON – wyjazd dla dzieci i młodzieży,  

- Myszyniec – wyjazd dla MUTW, 

- Profilaktyczny Festyn Rodzinny – plener,  

- Powsin – wyjazd dla Klubu Seniora Makowianka. 

 

7. Działalność Galerii M. 

Cykl „Świat jest piękny poza szufladą” – to projekt, którego celem jest uwolnienie  

i pokazanie twórczych prac mieszkańców naszego miasteczka i okolic. Wydobycie ich 

z czeluści szuflad i szufladek, ciemnych zakamarków i kącików, wyłonienie ich na 

“światło dzienne” by wypełniły przestrzeń Galerii M. Projekt MDK prowadzi od 2019 

roku.  

- Wystawa fotografii – Eliza Kilianek Samsel – online, 

- Wystawa fotografii – Eliza Kilianek Samsel – Galeria M, 

- Wystawa „Wszystko przez dziadka” – malarstwo Alina Melnicka. 

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 851 osób. 

 

8. Inne formy działalności kulturalnej: 

Inne formy działalności zrealizowane przez MDK w roku 2021: 

- Spotkania i wykłady MUTW, 

- 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- Konkurs plastyczny „Lalka w Teatrze” inspirowany Janem Brzechwą,  

- 44. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, 

- Konkurs plastyczny „Maków oczami dziecka”, 

- Wirtualny Teatr Historii – pokazy VR, 

- Animacje rodzinne - plenerowo,  

- Narodowe Czytanie – „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, 

- MUTW – Inauguracja Roku Akademickiego, 

- Świąteczna aranżacja do sesji rodzinnych, 

- Konkurs plastyczny – Szopka Bożonarodzeniowa. 

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 712 osób. 

 

9. Reprezentowanie MDK i miasta Maków Mazowiecki w regionie.  

W 2021 roku Grupa projektowa Muzyczne Zaduszki zrealizowała dwa koncerty 

reprezentując MDK i Maków Mazowiecki: 
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- Miejskie Centrum Kultury i Sztuki Pułtusk – 1 koncert, 

- Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego Przasnysz – 1 koncert. 

Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 430 osób. 

 

Dotacje celowe MDK w 2021 r.: 

1) Dotacja dotycząca dofinansowania organizacji seansów filmowych studyjnych w roku 2021. 

Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Dotacja w kwocie  1 744,18 zł. 

2) Dotacja nr WF.3032.1.2021 – na dofinansowanie organizacji wydarzeń artystycznych z 

okazji obchodów 600 – lecia nadania praw miejskich Miasta Maków Mazowiecki. Kwota 

dotacji celowej – 118 080,00 zł. 

3) Dotacja nr WF.3032.3.2021 – na dofinansowanie zakupu strojów dla Miejskiej Orkiestry 

Dętej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim. Kwota dotacji 

celowej – 9 000,000 zł.  

4) Dotacja celowa nr WF.3032.4.2021 na dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej p. 

Pożegnanie Lata. Kwota dotacji celowej – 37 000,00 zł. 

5) Dotacja celowa nr WF.3032.5.2021 na dofinansowanie organizacji profilaktycznego festynu 

rodzinnego p. Pożegnanie Lata w dniu 9 wrzesnia2021 roku w Makowie mazowieckim. Kwota 

dotacji celowej – 7 500,00 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:  

- V Festiwal Kolęd i Pastorałek Makowskie Anioły – 14 uczestników | 1000 wyświetleń 

- 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 210 uczestników | 367 wyświetleń 

- Szymon Fabisiak Solo Act – 340 uczestników | 460 wyświetleń 

- Wystawa Fotografii Eliza Kilianek Samsel – 660 uczestników | 660 wyświetleń 

- Warsztaty Zając Wielkanocny – 26 uczestników | 493 wyświetleń 

- 44. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka –  45 uczestników 

- Narodowe Czytanie Moralność Pani Dulskiej – 158 uczestników |320 wyświetleń 

Łączna liczba uczestników online 1 085 osób. 

Łączna liczba unikalnych wyświetleń 3 330. 

 

 

12.3. Biblioteka Miejska 

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim jest samorządową instytucją 

kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury nr 2 z dnia  12.07.1994 r. Na mocy porozumienia 

z dnia 03.03.2016 roku nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim Miejska 

Biblioteka Publiczna pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu makowskiego. Wszystkie 

swoje działania realizuje przez placówkę usytuowaną przy ulicy Moniuszki 6. W ramach 

Miejskiej Biblioteki Publicznej funkcjonuje również Centrum Dialogu Kulturowego - Dom 

Wesołka z siedzibą przy ulicy Zielony Rynek 5. Uchwałą nr XXIV/241/2021 Rady Miejskiej z 
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dnia 27 maja 2021 r. z dniem 30 czerwca 2021 została zlikwidowana Filia nr 1 Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim. 

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim jest dążenie do 

najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług zarówno w obszarze działalności 

kulturalnej jak i edukacyjnej, ale przede wszystkim w tej podstawowej – czyli udostępnianiu 

zbiorów i zapewnieniu dostępu do informacji. Stan ten osiągnięto poprzez:  

- Zapewnienie bezpłatnego dostępu do wszelkiego rodzaju informacji poprzez: 

udostępnianie książek, czasopism jak również zapewnienie dostępu do Internetu.  

- Tworzenie przyjaznej atmosfery i spełnianie oczekiwań czytelników.  

- Stworzenie dogodnych warunków dla najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki 

oraz umacnianie w nich nawyków czytelniczych.  

- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do świadczonych usług oraz 

otoczenie ich szczególną troską.  

- Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania  

z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie informatyzacji.  

- Gromadzenie oraz inwentaryzację wszystkich wydawnictw regionalnych 

i lokalnych. 

 

Zbiory biblioteczne 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku księgozbiór MBP w Makowie Mazowieckim liczył ogółem 

26.453 woluminów, o łącznej wartości 452.827,51  zł. 

 

Struktura zakupu 

W 2021 roku zbiory MBP w Makowie Mazowieckim powiększyły się o 2.181 woluminów, z 

tego z zakupu 1530 wol. na łączną kwotę 34.223,74 zł. 

- Z budżetu biblioteki zakupiono 1013 woluminów na kwotę 22.373,74 zł. 

- Z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano kwotę 

11.846,00zł., za którą zakupiono 517 nowości wydawniczych. Biblioteka wzbogaciła się 

również o 92 dary, na łączną kwotę 1.918,27 zł . Przyjęto również 559 książek ze 

zlikwidowanej Filii na łączną kwotę 5.961,76 zł. Stały dopływ nowości, co warunkowane 

jest koniecznością większych nakładów finansowych oraz systematyczna selekcja zbiorów 

wpływają pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru. W procesie uzupełniania 

księgozbioru preferowano nowości zarówno z zakresu literatury pięknej, literatury dla 

dzieci i młodzieży jak i popularnonaukowej (w tym zbiory o tematyce regionalnej).  

 

Użytkownicy biblioteki 

W roku 2021 zarejestrowano ogółem 1.529 czytelników. Wskaźnik na 100 mieszkańców 

wynosił 16,70 %. Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosiła 311,22 . W 2021 roku w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim wypożyczono ogółem 28.505 

jednostek zbiorów w tym : 27.614  wol. i 891 czasopism. W drodze wypożyczeń na zewnątrz, 

placówki udostępniły ogółem 27.614 jednostek zbiorów. Wskaźnik wypożyczeń ogółem na 100 

mieszkańców wynosi 311,22 wol. 

W 2021 roku odnotowany spadek czytelnictwa spowodowany był likwidacją Filii nr 1 w 

Makowie Mazowieckim. 
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Działalność kulturalna 

Rok 2021 był kolejnym rokiem pracy w pandemii. Przez cały rok biblioteka nieprzerwanie 

prowadziła swoją działalność. W okresie od 15 marca do 30 kwietnia wprowadzono brak 

wolnego dostępu do półek. Spowodowane to było sytuacją pandemiczną w kraju. Mimo 

obostrzeń Miejska Biblioteka Publiczna promowała czytelnictwo poprzez dodatkowe działania. 

W lutym pozyskano pufy do placówki z programu „ Kinder-Przerwa na Wspólne Czytanie”. 

Placówka brała czynny udział w konkursach poetyckich, recytatorskich, plastycznych oraz 

muzycznych, organizowała lekcje biblioteczne dla dzieci z makowskich szkół. We wrześniu 

zorganizowane było Narodowe Czytanie Moralności Pani Dulskiej. Czytanie odbywało się na 

żywo oraz poprzez transmisję online. W 2021 roku kontynuowany był program „Mała książka-

Wielki Człowiek” przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat. W grudniu placówka zajęła II 

miejsce w konkursie Kinder-Przerwa na Wspólne Czytanie i pozyskała książki dla dzieci o 

wartości 1000 zł oraz teatrzyk Kamishibai. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej brały 

również czynny udział w przygotowaniach do obchodów 600-lecia miasta. Placówka 

prowadziła sprzedaż Monografii Makowa Mazowieckiego. 

Aby wspierać miasto w działaniach przeciwko pandemii biblioteka stała się dla mieszkańców 

punktem wstępnej rejestracji szczepień. 

 

Promocja bibliotek oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa 

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim promowała swoje 

działania poprzez: 

- stronę internetową : www.mbpmakow.pl 

- profil społecznościowy na Facebooku 

- stronę szukamksiazki.pl 

- stronę internetową Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

 

Liczba osób obserwujących nasz profil społecznościowy wyniosła w 2021 roku 613 osób. 

Biblioteka udostępniła 240 postów, które dziennie obejrzało średnio 365 osób. Liczba odsłon 

strony internetowej wynosiła 6858 wejść, a liczba gości na naszej stronie - 2918 użytkowników. 

 

12.4. Centrum Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka” 

Działalność CDK rozpoczęła się w 2018 roku. Mimo, że działalność „Domu Wesołka” jest 

krótka to przedstawia się następująco:  

W 2021 roku utrzymywano działalność kulturalną, historyczną i promocyjną (wystawy, 

koncerty, itp.): 

- warsztaty i spotkania historii lokalnej dla uczniów ze szkół i mieszkańców miasta, 

- spotkania z kulturą i historią żydowską, 

- kino plenerowe i animacje „Mały Książe”, 

- koncert Polish Violin Duo „Z klasyką przez Polskę”, 

- wystawa plenerowa „Pewnego roku w Makowie”, 

- Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”, 

- warsztaty projektowe „Młodzi Działają”, 

- zebrania stowarzyszeń i organizacji, 
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- Inauguracja Roku Akademickiego Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

- Wieczór autorski z dr Mariuszem Celmerem „Władze państwowe wobec Kościoła 

Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945 – 1970” 

- 79. Rocznica Likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim. LIBELID koncert pieśni 

miłosnych w jidysz, 

- Wystawa historyczna 600 lat Makowa Mazowieckiego, 

- warsztaty bębniarskie i nauka gry na ukulele. 

 

W czasie ograniczonej działalności stacjonarnej Dom Wesołka rozwinął działania online 

(YouTube, Facebook) w mediach społecznościowych poprzez organizację: 

#Pamietamy  

- Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 

- 81. Rocznica zbrodni w Wąskim Lesie 

- Narodowy Dzien Polaków Ratujących Żydów  

- Międzynarodowy Dzień Zabytków 

- 77. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego  

- Informacja o systemie alarmowym 

- Wywiady przeprowadzone w ramach projektu "Korzenie Pamięci - rozmowy z 

potomkami Powstańców Warszawskich" Muzeum Powstania Warszawskiego. 

- 82. Rocznica wybuchu II wojny światowej – archiwalne zdjęcie i artykuł  

 

#KartkaZkalendarza  

- Imieniny Józefa Piłsudskiego – archiwalne zdjęcia  

- Dzień Sapera – archiwalne zdjęcie 

- 1 maja – archiwalny artykuł 

- 2 maja – archiwalne zdjęcie  

- Dzień Strażaka – archiwalne zdjęcie 

- 86. Rocznica uroczystości pogrzebowych Marszałka Piłsudskiego – archiwalny artykuł 

- Wizyta Prezydenta Mościckiego w Makowie Mazowieckim – archiwalne zdjęcie  

- Przedwojenne kartki okolicznościowe – prezentacja 

- 78. Rocznica Wybuchu Powstania w Getcie warszawskim – Żonkile  

- Akcja Żonkile 

- Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”  

- Polish Violin Duo Koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę” 

 

Centrum Dialogu Kulturowego współpracowało przy Jubileuszu 600-lecia nadania praw 

miejskich dla Miasta Makowa Mazowieckiego: 

- Cykl „Przenikanie”, 

- Wystawa plenerowa – „Pewnego Roku w Makowie”, 

- 600 lecie – Kamień z okazji 550-lecia – archiwalne zdjęcie publikacja, 

- 600 lecie – rocznica nadania praw miejskich – archiwalne dokumenty publikacja. Kopia 

nadania przywilejów z Archiwum Głównego Aktów Dawnych, 

- 600 lecie – Makowianie w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca 

MAZOWSZE – artykuł publikacja, 
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- Inauguracja 600-lecia Miasta Maków Mazowiecki, 

- „Wystawa Historyczna 600 Lat Makowa” wystawa poświęcona dziejom naszego miasta 

od czasów piastowskich, aż po wiek XXI, 

- Koncert 79. Rocznica Likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim LIBELID – pieśni 

miłosne w języku jidysz. 

 
 

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.  

 

 

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. 
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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 8 placów zabaw, z czego 

2 powstały w 2021 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, 

przy ul. Sportowej na terenie stadionu 

miejskiego, za budynkiem zlokalizowanym przy 

ul. Mickiewicza 28 oraz w podwórku 

skrzyżowania ulic Przasnyskiej i Mickiewicza. 

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 

 

 

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 2021 przeznaczył 139 000 zł. Ze środków finansowych 

skorzystały: 
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- Miejski Klub Sportowy „MAKOWIANKA” na finansowanie zadań w zakresie sportu 

otrzymał dotacjęw wysokości 100 000 zł. Swoim zakresem działania Klub obejmuje pięć grup 

wiekowe (seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków), czyli około 120 

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 dziećmi 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 2021 roku otrzymała dotację w wysokości 20 000 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. 

- Lekkoatltetyczny Klub Sportowy 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”, „bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, „Bieg Mikołajkowy„ 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 2021 roku Miasto 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 

Mazowieckiego” - II tom. Kompleksowa monografia Makowa Mazowieckiego została wydana 

w nakładzie 1000 egzemplarzy.  

Ponadto w 2021 roku w ramach realizacji programu profilaktycznego Miasto dofinansowało : 

- Hufiec ZHP Maków Mazowiecki im. Szarych Szeregów w kwocie 15 000 zł. Założeniem 

programu była realizacja programu profilaktycznego podczas działalności śródrocznej, a także 

integracja harcerzy i zuchów z drużyn i gromad. Zajęcia prowadzone były przez 
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wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną i instruktorów posiadających niezbędne 

kwalifikacje lub stopnie instruktorskie. 

- Miejski Klub Sportowy „Makowianka” w kwocie 30 000 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 2021 r na podstawie Uchwała Nr XXVI/220/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 lutego 2021 r w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i 

pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Stypendium sportowe zostało 

przyznane jednorazowo. Środki wydatkowane z budżetu to kwota 9 000 zł. Stypendium 

sportowe w 2021 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. Nina Poniawtowska – LSSS „Start”, 

7. Daria Młotkowska – LSSS „Start”, 

8. Robert Leszczyński – LSSS „Start”, 

9. Witold Widawski – LSSS „Start”. 

 

 

 


