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1. ZARZĄDZANIE MIASTEM 
Podstawowym celem działalności samorządu jest zapewnienie mieszkańcom profesjonalnej 

i przyjaznej obsługi. Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim realizuje zadania własne oraz 

zadania zlecone przez administrację rządową.  

Do zadań własnych miasta należy dbałość o: ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację 

publiczną, wsparcie rodzin, ład przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę 

środowiska i przyrodę, gospodarkę wodną, gminne drogi, ulice i place oraz organizację ruchu 

drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie 

w energię elektryczną i cieplną, gminne budownictwo mieszkaniowe, kulturę (domy kultury, 

biblioteki), kulturę fizyczną i turystykę, ochronę zabytków, zieleń miejską i zadrzewienia, 

cmentarz, promocję miasta, współpracę na rzecz organizacji pozarządowych. Do zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z 

klęską żywiołową lub ekologiczną; 

2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia; 

4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a; 

5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz 

zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na 

pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

6. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

 

1.1. STRUKTURA SAMORZĄDU 
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.  

 

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 
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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.  

 

Radni pełnili dyżury w Biurze Rady Miejskiej, przyjmując mieszkańców Miasta Maków 

Mazowiecki. Odbywały się również cotygodniowe dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Podejmowane uchwały, programy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne, 

sprawozdania i informacje oraz protokoły z odbytych sesji Rady Miejskiej i terminy dyżurów 

radnych zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie 

Mazowieckim. 

 

Fot. UM Maków Mazowiecki - Rada Miejska VIII kadencji wraz z przedstawicielami Miasta: 
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Tabela nr 1. Skład Rady Miejskiej VIII Kadencji 

L.p. Radny 
Okręg 

wyborczy 
Granice okręgu wyborczego 

1. Miecznikowski Dariusz Artur 

Przewodniczący Rady 

 

15 Ulice: Bolesława Prusa, Bursztynowa, 

Diamentowa,  Henryka Sienkiewicza, 

Hugo Kołłątaja, Jagodowa, Józefa 

Piłsudskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, 

Juliana Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, 

Leopolda Staffa, Malinowa, Perłowa, 

Poziomkowa, Porzeczkowa, Rubinowa, 

Stanisława Staszica, Władysława 

Stanisława Reymonta, Szafirowa, 

Szmaragdowa, Wincentego Witosa Nr 

4, Zofii Nałkowskiej. 

2. Długołęcka Małgorzata 

Jolanta 

Wiceprzewodniczący Rady 

1 Ulice: Hanki Sawickiej, Fryderyka 

Chopina, Graniczna, Jaśminowa, 

Juliusza Słowackiego, Krótka, Marii 

Konopnickiej, Mazowiecka, Prosta, 

Różańska, Sportowa, Wąska, 

Władysława Broniewskiego 

3. Dobrzyński Arkadiusz 

Wiceprzewodniczący Rady 

5 Ulice: Adama Mickiewicza Nr 3, 5, 6, 

8, Kilińskiego, Kościelna, 1 Maja Nr 1, 

4, 5, 6, Przasnyska 2, Rynek, 

Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki 

/nieparzyste/ od Nr 1 do  

Nr 47, Tadeusza Kościuszki, Zwrotna. 

4. Bielacki Grzegorz 14 Ulice: Bolesława Chrobrego, 

Bolesława Krzywoustego, Konstytucji 

3 – go Maja, Mieszka I, Czesława 

Miłosza, Polna, Sobieskiego, 

Władysława Jagiełły, Wincentego 

Witosa /bez Nr 4/. 

5. Boguszewski Grzegorz 11 Ulice: Ciechanowska 3H, Dobra, 

Kopernika Nr 8, 10, 12, 13, 15, 25, 37, 

39, Macieja Rataja, Miła, Rolna, 

Rzemieślnicza, Spacerowa, Wspólna, 

Wiejska, Pogodna, Wiosenna, 

Zachodnia, Zagrodowa. 

6. Falba Paweł 4 Ulice: Armii Krajowej, Chabrowa, 

Cicha, Cmentarna, Długa, Dolna, 

Fiołkowa, Konwaliowa, Liliowa, 

Nowa, Piaskowa, Rumiankowa, 

Różana, Słonecznikowa, Spokojna, 
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Stanisława Moniuszki od Nr 49, 

Wesoła, Wrzosowa, 

7. Leśniak Sławomir Maciej 2 Ulice: Grzybowa, Jałowcowa, 

Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna, 

Lipowa, Ogrodowa, Janka Krasickiego, 

Świerkowa, Warszawska, Wierzbowa, 

Wiśniowa, Żytnia. 

8. Mróz Jan 8 Ulice: Duńskiego Czerwonego Krzyża, 

Kolejowa, Kopernika Nr 1, 4, 5, 6, 6B, 

7, 9, 9A, 11, Słoniawska. 

9. Ogar Krzysztof Adam 7 Ulice: Adama Mickiewicza Nr 25, 27, 

27A, 27B, 27C, 28, 29, 30, 30A, 33. 

10 Paczkowski Marian 12 Ulice: Adama Mickiewicza Nr 10, 15, 

16, 17, 20, 21, 22, 24, Generała 

Pułaskiego Nr 2D, 2E. 

11. Piątek Mirosław 10 Ulice: Ciechanowska 3A, 3F, 3G, 3I, 

Nr 5, od Nr 4 do Nr 34, Zrembowska. 

12. Sawicki Zdzisław 13 Ulice: Generała Pułaskiego Nr 2, 2A, 

2B, 2C, od Nr 4 do Nr 46 /bez Nr 9 /, 

Królowej Jadwigi. 

13. Szczuciński Tadeusz 6 Ulice: Generała Pułaskiego 9, 1 Maja 

Nr 7, 9, 11, 13, Stanisława Moniuszki 

/parzyste/ od Nr 4 do Nr 40. 

14. Śmiałkowski Michał 

Arkadiusz 

9 Ulice: Ciechanowska Nr 3B, 3C, 3D, 

3E, 3J, Admirała Rickovera. 

15. Traczewski Wojciech 3 Ulice: Adamowska, Brzozowa, 

Buźniczna, Dunaj, Franciszkańska, 

Grabowa, Kanałowa, Łąkowa, 

Nadrzeczna, Poprzeczna, Przasnyska 

/bez Nr 2/, Przemysłowa, Zielony 

Rynek. 

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. 
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1.2. NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY UCHWALONE W 2019 ROKU 
W 2019 roku Radni VIII kadencji pracowali podczas 14 sesji, na których podjęli 103 uchwały, 

oraz 2 stanowiska Rady Miejskiej.  

Do najważniejszych uchwał możemy zaliczyć: 

1. uchwalenie budżetu miasta na 2020 rok, 

2. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020 – 2026, 

3. przyjęcie Planu Pracy Rady na 2020 rok, 

4. podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych, 

5. uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2020 rok, 

6. przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi, 

7. podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i planowania 

przestrzennego, 

8. raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki za rok 2018, 

9. podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia,  

10. podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki, 

11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku, 

12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Maków Mazowiecki, 

13. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Maków Mazowiecki, 

14. podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

15. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2026”, 

16. przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2019 roku, 

17. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój usług 

społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego 

i walki z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 
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9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

18. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na 

kadencję 2020 – 2023. 

 

Tabela nr 2. Zestawienie dokumentów programowych Miasta Maków Mazowiecki 

Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu wprowadzającego 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2018-2022 

Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 

2018 r. 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2018-2022 

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 na lata 2017-2020 

Uchwała nr XXXI/235/2017 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 

30 marca 2017 r. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2015-2018" 

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. 

 

W 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wpłynęło 14 397 pism, które były 

przedmiotem spraw realizowanych przez Burmistrza Miasta i Radnych Rady Miejskiej 

wspólnie z Pracownikami Urzędu Miejskiego oraz  Pracownikami jednostek organizacyjnych 

miasta. Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje podejmując naukę na studiach, czy 

uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach.  Staramy się, by szeroki zakres działania 

Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim na rzecz zaspokajania potrzeb Mieszkańców 

Makowa Mazowieckim realizowany był na najwyższym poziomie. 

 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ BURMISTRZA MIASTA, ZASTEPCĘ 

BURMISTRZA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY 

Mieszkańcy Miasta Maków Mazowiecki podczas spotkań z Burmistrzem Miasta, Zastępcą 

Burmistrza Miasta oraz Radnymi zgłaszają najczęściej sprawy związane z inwestycjami 

i bieżącymi remontami, gospodarką komunalną, gospodarką odpadami.

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. DEMOGRAFIA 

2.1. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 
 

Tabela nr 3. Sporządzone akty w Urzędzie Stanu Cywilnego 

Wyszczególnienie 2019 2018 

Sporządzone akty urodzenia w 

tym: 

- zagraniczne 

- dzieci, które urodziły się w 

Makowie Mazowieckim 

254 

 

18 

236 

259 

 

27 

232 

Sporządzone akty małżeństwa 

w tym: 

- konkordatowe 

- cywilne 

- zagraniczne 

55 

 

36 

15 

4 

77 

 

52 

19 

6 

Sporządzone akty zgonu 303 337 

Liczba par małżeńskich 

odznaczonych medalami za 

długoletnie pożycie małżeńskie 

8 8 

 

Dane prezentowane przez Urząd Stanu Cywilnego w Makowie Mazowieckim dotyczą 

wszystkich zdarzeń demograficznych zaobserwowanych na terenie miasta. Informacje na temat 

urodzeń, małżeństw i zgonów dotyczą również osób niebędących mieszkańcami Makowa 

Mazowieckiego, a więc takich, które urodziły się, zmarły bądź zawierały małżeństwo 

w Makowie Mazowieckim. 

W 2019 roku spadła w porównaniu do 2018r.: 

-liczba sporządzonych aktów małżeństw:  z 77 do 55  

-liczba sporządzonych aktów zgonów:   z 337  do  303 

-liczba sporządzonych aktów urodzeń - na tym samym poziomie.  

  

Praktyką Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim jest organizowanie uroczystości 

dla par małżeńskich obchodzących jubileusz złotych i diamentowych godów. Medalami, które 

przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie” w 2019 

roku odznaczono w sumie 8 par małżeńskich. 
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Fot. UM Maków Mazowiecki 

 
Fot. UM Maków Mazowiecki 

 

2.2. Stan ludności w Makowie Mazowieckim 
Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w Ustawie z 24 września 2010roku 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 w latach 2018-2019 

                      Rok 

Liczba osób 
2019 2018 

Kobiety 4965 5012 

Mężczyźni 4414 4466 

Razem 9379 9478 

 

 
 

Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez Burmistrza 

Miasta. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek 

meldunkowy na terenie danej gminy. Na koniec 2019 roku w mieście Maków Mazowiecki 

zameldowanych było 9379 w tym kobiet 4965, mężczyzn 4413. 

Według danych z Rejestru mieszkańców Makowa Mazowieckiego w porównaniu do 2018 r., 

spadła liczba mieszkańców zameldowanych na stałe o 102 osoby, jak i zameldowanych 

czasowo: o 17 osób. 

 

Tabela nr 5. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2018-2019 

Urodzenia 2019 2018 

Kobiety 44 29 

Mężczyźni 35 38 

Zgony 2019 2018 

Kobiety 65 50 

Mężczyźni 56 68 

 

W 2019 roku najpopularniejszymi  imionami nadawanymi dzieciom w Makowie Mazowieckim 

były: 

-imiona żeńskie: Julia, Maja, Lena, Zofia i Aleksandra 

-imiona męskie: Jakub, Szymon, Aleksander i Ksawery  

 

 

 

4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200

2019 (Razem: 9379)

2018 (Razem: 9478)

Liczba osób wg stanu na 31.12

R
o

k

Statystyka wszystkich zameldowanych na stałe 
mieszkańców w Makowie Mazowieckim

Mężczyźni Kobiety
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3. LOKALNY RYNEK PRACY 
 

Podstawą gospodarki w Makowie Mazowieckim są małe i średnie przedsiębiorstwa. 90% 

zarejestrowanych w Makowie Mazowieckim przedsiębiorstw prowadzonych jest przez osoby 

fizyczne na podstawie wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). Najwięcej podmiotów gospodarczych działa w sekcji handlu 

hurtowego i detalicznego, w branży budowlanej i transporcie. Według danych z 2019 roku 

zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na 

terenie Miasta Maków Mazowiecki zarejestrowanych jest 705 podmiotów gospodarczych. 

Działania na rzecz ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają przede 

wszystkim w gestii Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim. W działania te 

włącza się Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim poprzez organizację prac publicznych, 

staży, prac interwencyjnych.  

 

3.1. Największe przedsiębiorstwa zarejestrowane na terenie Miasta 

W Makowie Mazowieckim w CEIDG zarejestrowanych jest ogółem – 705 przedsiębiorstw 

(stan na 31.12). 

Najwięcej przedsiębiorstw działa w następujących branżach: 

handel hurtowy, detaliczny, obwoźny   -171 

budownictwo                                          - 102 

transport                                                  - 46 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna     - 83 

działalność profesjonalna i techniczna   - 68 

edukacja, nauka języków, korepetycje   - 26 

działalność finansowa i ubezpieczenia   - 21 

gastronomia i zakwaterowanie               - 14 

pozostała działalność usługowa             - 174 

 

Działania samorządu miejskiego w pośrednim ograniczaniu bezrobocia sprowadzają się przede 

wszystkim do zachęcania przedsiębiorców do lokowania kapitału na naszym terenie poprzez 

tworzenie dobrego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie terenu w 

odpowiednią infrastrukturę techniczną i ewentualnymi zwolnieniami podatkowymi.  

 

 

3.2. Dane dotyczące pomocy bezrobotnym przez Urząd Miejski 

Tabela nr 6. Liczba osób zatrudnionych przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim w latach 2018-2019 

Rok 

Rodzaj 

Pracy (os.) 

2019 r. 2018 r. Razem 

Prace 

interwencyjne 
7  7  14 

Roboty publiczne 4  4  8 

Staże 12  4  16 
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Prace społecznie 

użyteczne 
0  15  15 

Razem: 23  30  53  

 

 

4. FINANSE MIASTA 
4.1. Dochody i wydatki Miasta 

Dochody Miasta zwiększyły się z 36,8 mln. zł w 2016 roku do 52,6 mln. zł w 2019 roku. 

Dochodami Miasta są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe 

określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady 

ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Wydatki Miasta zwiększyły się z 35,0 mln. zł w 2016 roku do 51,9 mln zł. w 2019 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 7. Dochody i wydatki Miasta Maków Mazowiecki w latach 2018-2019 

Wykonanie dochodów 

i wydatków 

w Makowie Mazowieckim 

2019 2018 

Wykonanie planu 

dochodów wg stanu 

na 31.12. (zł) 

Ogółem 52 628 398,50 48 244 379,22 

Bieżące 46 052 127,71 40 643 183,49 

Majątkowe 6 576 270,79 7 601 195,73 

Wykonanie planu 

wydatków wg stanu 

na 31.12. (zł) 

Ogółem 51 936 427,20 56 822 492,06 

Bieżące 39 928 325,96 35 337 965,65 

Majątkowe 12 008 101,24 21 484 526,41 

Nadwyżka / Deficyt + 691 971,30 -8 578 112,84 

 

Informacja dotycząca finansów Miasta Maków Mazowiecki sporządzona została w oparciu 

o sprawozdania budżetowe. W strukturze wydatków bieżących największe wydatki z 

podziałem na lata 2018 – 2019  

są ponoszone na oświatę i wychowanie. 

 

Tabela nr 8. Największe wydatki Miasta w latach 2018 – 2019 

Dział Wyszczególnienie 
% udział całych 

wydatków 

Struktura za 2019 rok 

801 Oświata i wychowanie 28,65 % 

855 Rodzina 23,24 % 

750 Administracja publiczna 7,56 % 

852 Pomoc społeczna 6,14 % 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,78 % 

Struktura za 2018 rok 

801 Oświata i wychowanie 38,41 % 

855 Rodzina 28,36 % 

750 Administracja publiczna 11,00 % 

852 Pomoc społeczna 7,51 % 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,98 % 
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4.2.  Zadłużenie miasta 

Tabela nr 9. Porównanie zadłużenia Miasta w latach 2018 – 2019 

Poziom 

zadłużenia wg 

stanu na dzień 

31.12. (zł) 

2019 2018 

13 286 950,00 12 247 500,00 

 

W 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki w ramach realizowanych inwestycji zaciągnęło 

zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2019 r. wyniosły one 

13 286 950,00 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne: 

1. Umowa Nr 68/16/OW/P z dnia 30.09.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie  o 

udzielenie pożyczki w kwocie 92 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa 

kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa”. 

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 43 700,00 zł.  

2. Umowa Nr 135/16/OA/P z dnia 29.11.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o 

udzielenie pożyczki w kwocie 269 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 80 700,00 zł.  

3. Umowa Nr 136/16/OA/P z dnia 29.11.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o 

udzielenie pożyczki w kwocie 480 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: 

„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie 

Mazowieckim”. 

 Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 228 000,00 zł. 

4. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 98 000,00 zł. 

5. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 147 000,00 zł. 

6. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 770 000,00 zł. 

7. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 342 300,00 zł. 

8. 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”. 
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 Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 454 500,00 zł. 

9. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 500 000,00 zł. 

10. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 460 000,00 zł. 

11. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 7 981 250,00 zł. 

12. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 1.000.000,00 zł. 

13. 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 31.12.2019 r. – stanowi kwotę 700.000,00 zł. 

 

Na koniec 2019 r. zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wyniosły 3 710 871,00 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 508 107,00 zł;  

2. pożyczki udzielonej Spółce JUMA przez WFOŚiGW na modernizację systemu 

ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim w kwocie 2 250 000,00 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 602 764,00 zł;  

4. kredytu obrotowego udzielonego Spółce JUMA przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w 

kwocie 350 000,00 zł. 
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4.3. Przychody i rozchody  

Tabela nr 10. Przychody i rozchody Miasta Maków Mazowiecki w latach 2018 – 2019 

 2019 2018 

Przychody:   

- wolne środki 2 017 471,16 2 093 597,00 

- pożyczki 1 091 400,00 1 040 000,00 

- kredyty 1 700 000,00 9 000 000,00 

- spłaty 

pożyczek 

udzielonych 

5 000,00 0,00 

Rozchody:   

- spłaty 

pożyczek i 

kredytów 

1 751 950,00 1 538 013,00 

- udzielone 

pożyczki 

- inne cele 

1 000 000,00 

 

1 182 300,00 

300 000,00 

 

4.4. Zaległości podatkowe 

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości podatkowe wynosiły 2 851 577,35 zł w tym: 

od osób prawnych 2 226 054,82 zł, z tego : 

podatek od nieruchomości: 2 851 435,35 zł, 

podatek od środków transportu: 142,00 zł, 

podatek leśny: 0,00 zł, 

podatek rolny: 0,00 zł, 

od osób fizycznych 265 122,52 zł, z tego: 

podatek od nieruchomości: 238 932,01 zł, 

podatek od środków transportu: 22 438,51 zł, 

podatek leśny: 0,00 zł, 

podatek rolny: 3 752,00 zł. 

 

5. PROMOCJA MIASTA 
 

Ostatni rok był dla Makowa Mazowieckiego czasem szczególnym, także pod kątem 

promocji miasta. Był to niewątpliwie czas nowych i ciekawych projektów, które poprawiły 

wizerunek Makowa Mazowieckiego, a tym samym pozytywnie wpłynęły na promocję. W 2019 

roku powstały nowe miejsca rekreacyjno – sportowe, tj. Otwarta Strefa Aktywności ze ścianką 

wspinaczkową przy ulicy Sportowej, siłownia zewnętrzna przy ulicy Leśnej, plac zabaw przy 

ulicy Mickiewicza, przystań kajakarska, Street Workout oraz leżaki wypoczynkowe nad 

Zalewem. Kolejne punkty na mapie zapełniły się urządzeniami służącymi integracji i 

aktywizacji mieszkańców. 
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Co roku Miasto ma swoje święto, podczas którego organizowane są Dni Makowa. Z roku 

na rok wydarzenie zmienia się nie tylko w taneczne i muzyczne show, ale jest także połączone 

z kulturą i sztuką naszego miasta – chociażby organizacja Teatralnego Rynku, a na scenie nie 

raz gościły lokalne zespoły artystyczne tj. Makowianka, Szmaragdy czy Miejska Orkiestra 

Dęta. W kalendarzu imprez zapisały się takie wydarzenia jak: Orszak Trzech Króli, Festiwal 

Kolęd i Pastorałek „Makowskie Anioły”, Wigilia Miejska, Jarmark Bożonarodzeniowy 

i Wielkanocny, Konkursy ekologiczno-promocyjne. Powyższe wydarzenia wpływają 

zarówno na promocję miasta, ale także i na reklamę lokalnych firm i produktów, na co także 

zwracamy uwagę. 

Miasto Maków Mazowiecki co roku bierze udział także w uroczystościach państwowych 

takich jak święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, 

święto niepodległości 11 listopada. 

Promocja Miasta to także poprawa wizerunku przestrzeni miejskiej, na którą składa się 

zieleń. Co roku powoli powstają tzw. „zielone skwerki”, nowe nasadzenia przybyły przy ulicy 

Moniuszki. Co roku uzupełniane są nasadzenia w kolorowych donicach zlokalizowanych w 

centralnej części Makowa. 

Promocja Miasta Maków Mazowiecki odbywa się głównie za pośrednictwem lokalnych 

mediów, mediów społecznościowych, strony internetowej Urzędu Miejskiego, Centrum 

Informacji Turystycznej, folderów promocyjnych, materiałów promocyjnych, wydarzeń 

związanych z kulturą, historia, ekologią, a także filmów promocyjnych.  

 

 

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Miasto Maków Mazowiecki jest organem prowadzącym dla dwóch szkół podstawowych oraz trzech 

przedszkoli samorządowych funkcjonujących w jego granicach. 

 

6.1. 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 2019 stopień nauczyciela mianowanego uzyskało dwóch nauczycieli wychowania 

przedszkolnego – w Przedszkolu Samorządowym nr 2 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 

4 w Makowie Mazowieckim, zaś awans na stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskały 

trzy osoby: dwóch nauczycieli z Przedszkola Samorządowego nr 4 oraz jeden nauczyciel ze 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim. 
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Tabela nr 11. Liczba nauczycieli w placówkach oświatowych w Makowie Mazowieckim w 

roku szkolnym 2019/2020 oraz 2017/2018 (dane na 30.09 w osobach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Liczba oddziałów przedszkolnych i szkolnych oraz uczęszczających 

 

W roku szkolnym 2018/2019 do 14 grup przedszkolnych uczęszczało w sumie 344 dzieci, w tym 143 

osoby w wieku 6 lat oraz 201 dzieci do 5 roku życia. 

W szkołach podstawowych na terenie Makowa Mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019 uczyło 

się 1023 uczniów – 357 w Szkole podstawowej nr 1 oraz 666 w Szkole podstawowej nr 2. Rok 

szkolny ujęty w niniejszym raporcie był również ostatnim rokiem wygaszania gimnazjów i klas 

gimnazjalnych. W makowskich szkołach wygaszono w sumie 4 klasy gimnazjalne, do których 

uczęszczało 100 uczniów: 1 klasa – 31 uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 i 3 klasy – 69 uczniów w 

Szkole Podstawowej nr 2. 

 

Tabela nr 12. Średnia liczba dzieci na oddział przedszkolny i szkolny w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz 2017/2018 (dane na 30.09 w osobach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba nauczycieli w placówkach 

oświatowych w Makowie 

Mazowieckim (os.) 
2018/2019 2017/2018 

Bez stopnia 0 3 

Stażysta 1 6 

Kontraktowy 19 11 

Mianowany 24 29 

Dyplomowany 85 81 

Razem: 129 130 

Rok szkolny 2018/2019 2017/2018 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 

Liczba dzieci 124 124 

Liczba oddziałów 5 5 

Średnia liczba dzieci na oddział 24,8 24,8 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

Liczba dzieci 73 75 

Liczba oddziałów 3 3 

Średnia liczba dzieci na oddział 24,3 25 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 

Liczba dzieci 143 139 

Liczba oddziałów 6 6 

Średnia liczba dzieci na oddział 23,8 23,17 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego 

Liczba dzieci 378 409 

Liczba oddziałów 17 20 

Średnia liczba dzieci na oddział 22,2 20,45 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego  

Liczba dzieci 675 748 

Liczba oddziałów 29 32 

Średnia liczba dzieci na oddział 23,2 23,38 
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6.3. 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 2018/2019 zatrudnionych było 139 nauczycieli oraz 63 pracowników obsługi i 

administracji. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba zatrudnionych 

pracowników obsługi i administracji nie uległa zmianie, natomiast liczba zatrudnionych 

nauczycieli zwiększyła się o 6,92%. 

 

Tabela nr 13. Liczba pracowników oświatowych zatrudnionych w latach 2017/2018 

oraz 2019/2020 

 2018/2019 2017/2018 

Nauczyciele (os.) Obsługa (os.) Nauczyciele (os.) Obsługa (os.) 

PS1 12 12 10 12 

PS2 8 8 8 7 

PS4 17 15 12 13 

SP1 35 12 40 12 

SP2 57 21 60 19 

RAZEM: 129 68 130 63 

 

6.4. Finansowanie oświaty w 2019 

Tabela nr 14. Finansowanie oświaty w 2018 i 2019 roku. 

Oświata 

i wychowanie 

(zł) 

2019 2018 

Subwencja 

oświatowa 
8 030 284 7 491 829 

Dotacje celowe 

i inne 
1 104 489 640 580 

Środki własne 

gminy 
4 109 251 

5 988 291 
Dochody 

gminy 
1 012 128 

Razem 14 256 152,00 zł 14 120 699,00 zł 
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6.5. Placówki oświatowe realizują projekty: 

2019 - 2020 – „Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki”. W ramach zadań 

projektowych zakupiono pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych oraz języków obcych, a także sprzęt komputerowy (m.in. laptopy, tablety, 

tablice multimedialne, monitory interaktywne, wizualizery, itp.). Ponadto, przeprowadzono 

2633 godziny (z 4800 godz. zaplanowanych w trakcie trwania całego projektu w 2019 i 2020 

roku) dodatkowych zajęć dydaktycznych, zarówno dla uczniów uzdolnionych, jak i tych, którzy 

wymagają dodatkowego wsparcia w realizacji podstawy programowej. W Szkole Podstawowej 

nr 1 zrealizowano 1111 godz. w 17 grupach, a w Szkole Podstawowej nr 2 - 1522 godz. w 23 

grupach. W sumie w zajęciach prowadzonych dla 40 grup w obydwóch szkołach uczestniczyło 

442 uczniów. Co więcej, 250 uczniów będących uczestnikami projektu – 100 z SP nr 1 i 150 z 

SP nr 2 – wzięło również udział w 5 wyjazdach edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik w 

Warszawie oraz do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. 

Dla nauczycieli zorganizowano szkolenia podnoszące ich kompetencje i kwalifikacje 

zawodowe, m. in. w zakresie pracy z uczniami, wykorzystania nowoczesnej technologii 

informacyjnej na zajęciach oraz rozwoju osobistego w kontekście pracy zawodowej. W sumie 

w 7 szkoleniach obejmujących 136 godzin zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, wzięło 

udział 71 nauczycieli z obydwóch szkół. 

 

„Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” – w ramach 

projektu Miasto Maków Mazowiecki pozyskało z budżetu Województwa Mazowieckiego 

środki w kwocie 22 760,00 zł na utworzenie nowoczesnego laboratorium językowego. W 

trakcie realizacji zadania, którego całkowita wartość wyniosła 32 569,00 zł, zakupiono 

nowoczesne meble do pracowni, zestaw interaktywny składający się z tablicy interaktywnej i 

projektora, komputer oraz jednostkę centralną systemu obsługującego laboratorium z pełnym 

oprogramowaniem, a także słuchawki z mikrofonem dynamicznym na 24 stanowiska 

uczniowskie i dla nauczyciela. 

 

„Umiem Pływać” oraz „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” to rządowy program 

wspierania szkół oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów 

przez promocje wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 

wydawniczych. Na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego wsparcie w wysokości 12 000 t 

złotych na zakup książek do szkolnej biblioteki Otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 15 000 tysięcy złotych. 
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7. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 
 

7.1. 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 267 rodzinom. Poza 

tym, mieszkańcy otrzymali 2655 świadczeń w 2019 roku. Szczegóły znajdują się w poniższej 

tabeli. 

 

Tabela nr 15. Dodatki mieszkaniowe przekazane mieszkańcom w latach 2018 i 2019 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mazowieckiego. W roku ubiegłym Miasto przekazało na ten cel 149 658 zł, co pozwoliło 

wesprzeć 215 uczniów. 

 

Tabela nr 16. Liczba uczniów objęta wsparciem 

Rok 2019 2018 

Liczba uczniów 

objęta wsparciem 
215 105 

Kwota (zł) 
budżet gminy – 29 658 

budżet państwa – 120 000 
120 000 

Razem kwota (zł) 149 658,00 zł 120 000,00 zł 

 

7.2. Rodzaje przekazywanych świadczeń: 

 

Tabela nr 17. Świadczenia materialne - zasiłki stałe, okresowe, celowe pieniężne w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Rok 2019 2018 

Liczba rodzin 267 275 

Liczba 

świadczeń 
2655 2476 

Kwota (zł) 546 686,00 zł 466 911,00 zł 

 RODZAJ POMOCY 

ZASIŁKI 

STAŁE 

ZASIŁKI 

OKRESOWE 

ZASIŁKI 

CELOWE 

Liczba rodzin 94 107 326 

Liczba świadczeń 940 448 642 

Kwota (zł) 500 093,00 zł 149 689,00 zł 42 478,00 zł 
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Tabela nr 18. Liczba świadczonych usług opiekuńczych w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 20. Rządowy program 500+ na przełomie lat 2018-2019 

Rok 2019 2018 

Liczba świadczeń 15908 12 275 

Kwota świadczeń (zł) 7 928 237,20 zł 
6 198 339,70 zł 

Kwota obsługi programu (zł) 81 715, 56 zł 

RAZEM (zł) 8 009 957,76 zł 12 766 332,70 zł 

 

Tabela nr 21. Rządowy program: „Dobry start” na przełomie lat 2018-2019 

Rok 2019 2018 

Liczba świadczeń 1181 1 148 

Kwota świadczeń (zł) 354 300,00 zł 

344 400,00 zł Kwota obsługi 

programu (zł) 
11 810,00 zł 

RAZEM (zł) 366 110,00 zł 344 400,00 zł 

 

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił 25% wzrost wydanych świadczeń (wzrost urodzeń 

oraz świadczenie na pierwsze dziecko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Liczba osób 31 

Liczba rodzin 31 

Liczba świadczeń 31 

Liczba godzin 4 983 

Kwota (zł) 128 887,00 zł 

Tabela nr 19. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Liczba 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

ŚWIADCZENIA 

RODZINNE 

FUNDUSZ 

ALIMENTACYJNY 

Liczba rodzin 693 52 

Liczba świadczeń 1083 1101 

Kwota (zł) 2 941 750,00 zł 414 956,00 zł 
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Tabela nr 22. Program dożywiania dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym 

Każdego roku Rada Miejska uchwala Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim. 

W 2019 obowiązywała Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 

dnia 27 grudnia 2018 r. 

Przeciwdziałając patologiom społecznym asystent rodziny współpracował za zgodą i przy 

aktywnym udziale z 12 rodzinami. 

Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej było kierowanie wniosków do MKRPA 

dotyczące osób uzależnionych od alkoholu i korzystających z pomocy ów ośrodka. Pracownicy 

MOPS prowadzili Świetlicę Socjoterapeutyczną, która skupiała dzieci ze środowisk z 

problemem alkoholowym. W świetlicy organizowane były terapie zajęciowe dla dwóch grup 

wiekowych. Zajęcia pomagają w rozwiązywaniu problemów oraz ukierunkowują dzieci na 

radzenie sobie w szukaniu pomocy. Zajęcia grupowe są to zajęcia plastyczne, dramy, zajęcia 

edukacyjno - motywacyjne oraz w razie potrzeby rozmowy indywidualne, podczas których 

dzieci mogą porozmawiać o problemach dotyczących nie tylko rodziny dziecka, ale 

i problemów w szkole. W świetlicy organizowane są również spotkania przedświąteczne, 

a w czasie ferii zimowych i wakacji dzieci uczestniczyły w turnusach. W sezonie letnim MOPS 

w terminie 01 - 10 lipca 2019r. zorganizował 10 - dniowy wypoczynek w ośrodku rekreacyjnym 

w Chłapowie k/Władysławowa dla 16 dzieci uczęszczających do Świetlicy 

Socjoterapeutycznej. Wyjazd był nagrodą dla dzieci, które systematycznie przychodziły 

do świetlicy oraz osiągnęły dobre wyniki w nauce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŻYWIANIE  

Liczba osób 719 

Liczba dożywianych 

dorosłych 

341 

Liczba dożywianych 

dzieci i młodzieży 

378 
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8. MIESZKALNICTWO 
 

8.1. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobie Miasta w 2019 r.: 

 

Tabela nr 23. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobie Miasta Maków Mazowiecki w 2019 r. 

 

Rodzaj lokalu 2019 

Lokal mieszkalny 148 

Lokal socjalny 95 

Razem 243 

 

 

Tabela nr 24. Koszt remontów i inwestycji lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w ostatnim roku 

Rodzaj lokalu 
2019 

remont, inwestycja 

lokal mieszkalny 2 LOKALE MIESZKALNE: 

- remont sufitów w pomieszczeniu kuchni; 

- zakup i montaż pieca kaflowego wraz z 

udrożnieniem przewodu kominowego i 

malowaniem. 

Kwota (zł) 4 966,44 

lokal socjalny 

3 LOKALE SOCJALNE: 

- rozbiórka starego pieca i montaż nowego 

pieca kaflowego z udrożnieniem przewodu 

kominowego i malowaniem; 

- wymiana drzwi wewnętrznych do lokalu; 

- wymiana instalacji elektrycznej. 

Kwota (zł) 7 132,00 

Razem (zł) 12098,44 

 

 

 

9. INWESTYCJE 
Zadania inwestycyjne i komunalne w 2019 roku ukierunkowane były przede wszystkim na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta, jak również ochronę środowiska wspólnoty 

makowskiej. W ramach poprawy bezpieczeństwa: przebudowanych zostało 1,5 km dróg 

gminnych wraz z wydzieleniem przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, rozszerzono system 

monitoringu wizyjnego Miasta o nowe kamery, doświetlono miejsca przestrzeni publicznej 

poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego, zlikwidowano wyeksploatowane i zagrażające 

zdrowiu paleniska węglowe w budynkach wielorodzinnych należących do Miasta oraz 

przeprowadzono prace modernizacyjne budynków placówek oświatowych, aby zwiększyć 

poziom bezpieczeństwa uczęszczającym do nich dzieciom. 
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Tabela nr 25. Inwestycje wykonane w Makowie Mazowieckim w 2019 r. 

Rok Opis inwestycji Koszt (zł) 

w tym 

Dofinansowanie 

(zł) 

wkład własny 

(zł) 

2019 

Przebudowa ulicy Zachodniej 989.118,42 460.000,00 529.118,42 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 

Kolejowej 
560.000,00 500.000,00 60.000,00 

Dostawa pomocy dydaktycznych w 

ramach projektu dotyczącego 

podnoszenia kompetencji kluczowych 

uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych prowadzonych przez 

Miasto Maków Mazowiecki 

70.230,00 70.230,00 0,0 

Dostawa sprzętu komputerowego w 

ramach projektu dotyczącego 

podnoszenia kompetencji kluczowych 

uczniów i nauczycieli szkół 

podstawowych prowadzonych przez                                    

Miasto Maków Mazowiecki 

163.896,35 163.896,35 0,0 

Rozbudowa ulicy Zachodniej i 

Przemysłowej 
6.568.091,86 3.146.797,00 3.421.294,86 

Skwer Duński jedyną strefą sportu, 

rekreacji i odpoczynku w Makowie 

Mazowieckim 

273.885,44 50.000,00 223.885,44 

Utworzenie i wyposażenie Klubu 

Senior+ w Makowie Mazowieckim 
326.939,23 149.990,91 176.948,32 

Budowa przystani kajakarskiej – jedynej 

takiej strefy aktywności fizycznej w 

regionie 

127.000,00 95.250,00 31.750,00 

Integracja mieszkańców Makowa 

Mazowieckiego poprzez stworzenie 

placu zabaw, siłowni plenerowej oraz 

zakup urządzeń Street Workout i 

elementów wyposażenia strefy 

rekreacyjnej 

133.380,84 84.870,00 48.510,84 

Otwarta Strefa Aktywności przy 

stadionie miejskim w Makowie 

Mazowieckim 

110.444,93 50.000,00 60.444,93 

Poprawa jakości zamieszkania w 

budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 

27A 

2.197.255,33 1.358.971,95 838.283,38 

Modernizacja budynku Urzędu 

Miejskiego. 
76.347,87 0,0 76.347,87 

Modernizacja ulic w obrębie Rynku 

północnego 
147.842,00 0,0 147.842,00 

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy 

Długiej 
24.862,65 0,0 24.862,65 

Modernizacja budynku Przedszkola 

Samorządowego nr 1                       
140.000,00 0,0 140.000,00 

Modernizacja budynku Przedszkola 

Samorządowego Nr 4 
41.900,00 0,0 41.900,00 
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Montaż węzła cieplnego w kotłowni 

budynku przy ulicy Mickiewicza 33 
30.780,00 0,0 30.780,00 

Poprawa jakości zamieszkania w 

budynku przy ulicy Mickiewicza 27A, 

montaż węzła 

22.000,00 0,0 22.000,00 

Budowa przyłącza wodnego do budynku 

Mickiewicza 33 
11.000,00 0,0 11.000,00 

Razem 12.014.974,90 6.130.006,21 5.884.968,71 

 

3 MILIONY DOFINANSOWANIA NA PRZEMYSŁOWĄ I ZACHODNIĄ 

Projekt zgłoszony przez miasto „Rozbudowa ulicy Zachodniej drogi gminnej o nr 210451W i 

Przemysłowej drogi gminnej o nr 210473W w Makowie Mazowieckim”, uplasował się na 

pierwszym miejscu i otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 milionów. Inwestycja 

kosztowała 7,5 mln zł, dofinansowanie wyniosło 3 mln zł, pozostała kwota pochodziła 

z budżetu miasta. 

 

PONAD 1,3 MLN ZŁ WSPARCIA UNIJNEGO NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH 

Miasto otrzymało ponad 1,3 mln zł dotacji, którą przeznaczono na modernizację części 

wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 27a i 33. W ramach projektu 

wykonane zostały m.in.: remont ścian piwnic, wymiana drzwi w klatkach schodowych i 

piwnicach, wymiana okien na poddaszach i w piwnicach, remont ścian zewnętrznych, 

docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. 

DRUGI ETAP REMONTU KLUBU SENIOR+ 

W ramach dofinansowania Wojewody Mazowieckiego w kwocie 149 990,91 zł. 

przebudowano, wyremontowano oraz wyposażono budynek zlokalizowany przy ulicy 

Moniuszki 6A przeznaczając go na Klub Seniora. W budynku wykonano: roboty 

termomodernizacyjne stropodachu, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wody zimnej i 

ciepłej, instalacja c.o., zewnętrzne instalacje sanitarne, posadzki, instalacja elektryczna, tynki i 

okładziny na ścianach i sufitach, ocieplenie ścian fundamentowych – cokół, ocieplenie ścian 

zewnętrznych – od cokołu do okapu, wykonanie opaski wokół budynku z kostki, schody 

zewnętrzne – elewacja północna, podjazd dla osób niepełnosprawnych, ogrodzenie, 

utwardzenie terenu, roboty malarskie. Do Klubu Seniora zostało również zakupione 

wyposażenie pomieszczenia ogólnodostępnego (stoły, krzesła), wyposażenie kuchni (meble, 

sprzęt AGD: lodówka, kuchenka, zmywarka, urządzenia oraz naczynia do przygotowania i 

spożycia posiłku), wyposażenie łazienek, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych (pojemnik 

na ręczniki papierowe, wieszak na papier toaletowy, kosze na śmieci), wyposażenie szatni 

(wieszaki, półki) oraz wyposażenie sali do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych (drabinki, 

materace, rowerek stacjonarny, duże piłki do ćwiczeń, urządzenia siłowe). 
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PODNOSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w 

szkołach zawodowych) - w lutym 2019 w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej 

nr 2 w Makowie Mazowieckim rozpoczęto realizację projektu, na który pozyskano 726 002,50 

zł, zaś jego wartość całkowita wyniosła 79 2962,50 zł. 

 

BUDOWA PRZYSTANI KAJAKARSKIEJ – JEDYNEJ TAKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI 

FIZYCZNEJ W REGIONIE 

Przystań kajakarska powstała na wschodnim brzegu miejskiego Zalewu, nieopodal rzeki Orzyc. 

Jest to przystań sportów wodnych, turystyki i rekreacji, skupiająca sprzęt wodny (małe łódki, 

kajaki i rowery wodne). Na Zalewie powstał pomost o konstrukcji drewnianej opartej na palach 

stalowych, w kształcie litery L o długości 25 m i szerokości częściowo 2 m i częściowo 3 m. 

Budynek przystani o lekkiej konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym pokrytym 

blachą, został oparty na konstrukcji pomostu. Budynek przystani o powierzchni zabudowy 

24 m2 jest miejscem przechowywania kajaków i rowerów wodnych. Przy przystani wodnej 

stanęła mała architektura – ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Teren doświetlono 

nowymi lampami. 

INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW MAKOWA MAZOWIECKIEGO POPRZEZ 

STWORZENIE PLACU ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWEJ ORAZ ZAKUP URZĄDZEŃ 

STREET WORKOUT I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STREFY REKREACYJNEJ 

W ramach inwestycji wybudowano 1 plac zabaw przy ul. Mickiewicza, 1 siłownię plenerową 

przy ul. Leśnej, 1 zestaw street workout nad zalewem miejskim oraz wyposażono makowski 

obiekt wodny – jako strefa rekreacji i sportu w elementy: 10 leżaków i 2 stojaki na rowery 

zamontowane na stałe do gruntu, 6 rowerków wodnych, 6 kajaków wraz z wiosłami i 

kamizelkami ratunkowymi, które będą przechowywane w wypożyczalni kajaków. Nowe 

miejsca sprzyjają aktywizacji mieszkańców, upowszechnianiu zdrowia oraz wpływają na 

integrację środowisk. 

Zadania realizowane w 2019 roku zapoczątkowały szereg działań, które planowane są w latach 

następnych i wpłyną na poprawę warunków życiowych mieszkańców Makowa 

Mazowieckiego, wśród takich działań znajduje się: rozbudowa dróg gminnych ulicy Długiej i 

Kolejowej, budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym, wykonanie 

turystycznego zagospodarowania terenu wokół rzeki Orzyc i zalewu miejskiego oraz zmiana 

źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w placówkach sportowych i oświatowych. 
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10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

10.1. 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 34,98 km. 

 

Tabela nr 26. Inwestycje drogowe w 2019 roku. 

L.p. Nazwa drogi 
Długość – 

km 

Powierzchnia 

(m2) 
Nawierzchnia 

Chodniki 

(m2) 

Ścieżka 

rowerowa 

(m2) 

1.  
Przebudowa ulicy 

Zachodniej 
0,30 2.317,49 

Kostka 

brukowa 
- - 

2.  

Rozbudowa ulicy 

Zachodniej i 

Przemysłowej 

0,999 6.470,82 Bitumiczna 

1419,11 

Kostka 

brukowa 

1996,00 

Kostka 

brukowa 

Chodniki poza pasami drogowymi 

3.  

S. Staszica –

przejście do 

szpitala 

90 mb 140,0 
Kostka 

brukowa 
- - 

4.  
Gen. Pułaskiego 9 

- bloki 
142 mb 368,0 

Kostka 

brukowa 
`- - 
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1.1. 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 dwóch umów, tj. umowy o 

sprzedaży energii elektrycznej z ELEKTRA S.A. oraz umowy przesyłu i dystrybucji z PGE 

Obrót S.A. 

 

W 2019 roku powstała nowa sieć oświetleniowa: 

1. przy ulicy Cichej i Długiej – 4 oprawy 

2. przy ulicy Zachodniej i Przemysłowej z wykorzystaniem opraw ledowych. Do wyżej 

wymienionej sieci wykorzystano:  

- szafkę oświetleniową uliczną SKO na fundamencie betonowym – 1 sztuka, 

- słupy oświetleniowe aluminiowe 10 m firmy Rosa kolory CI-65 (grafit) z wysięgnikiem 

1 ramiennym 1,5 m – 18 sztuk, 

- słupy oświetleniowe aluminiowe 9 m firmy Rosa kolory CI-65 (grafit) z wysięgnikiem 

1 ramiennym 1,5 m – 17 sztuk, 

- słupy oświetleniowe parkowe 4,5 m firmy Rosa kolory CI-65 (grafit) na fundamencie 

prefabrykowanym – 21 sztuk, 

- słupy oświetleniowe parkowe 5,0 m firmy Rosa kolory CI-65 (grafit) na fundamencie 

prefabrykowanym – 3 sztuki, 

- oprawy LED oświetlenia zewnętrznego 60 W firmy Rosa typ Cuddle – 38 sztuk, 

- oprawy LED oświetlenia zewnętrznego 40 W firmy Rosa typ Mizar na słupie – 21 sztuk, 
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10.2. Place zabaw 

Na terenie Miasta jest 6 placów zabaw, z czego 

3 powstały w 2019 roku. Dzieci mogą spędzać 

wolny czas na miejskich placach zabaw na rogu  

ul. 1 Maja/gen. Pułaskiego, ul. Leśnej na osiedlu 

Grzanka, ul. Mazowieckiej przy Zalewie, 

na rogu ul. Kopernika/Mickiewicza, przy ulicy 

Kościelnej/Moniuszki na Skwerze Duńskim 

oraz przy ul. Sportowej na terenie stadionu 

miejskiego. Co roku na wyżej wymienionych 

obiektach przeprowadzana jest kontrola 

techniczna i bezpieczeństwa użytkowania. Do 

zadań Miasta należy utrzymanie placów zabaw 

w dobrym stanie, polegającym na dbaniu o 

czystość, czyli koszeniu trawników, zbieraniu 

nieczystości, dbaniu o stan techniczny urządzeń 

zabawowych, wykonywaniu bieżących napraw, 

czy też czyszczeniu urządzeń. Teren Skweru 

Duńskiego i Stadionu miejskiego to Otwarte 

Strefy Aktywności, na których oprócz placów 

zabaw są również siłownie plenerowe i strefy 

relaksu dla opiekunów przychodzących z 

dziećmi. Nowe place zabaw zostały 

zaprojektowane na dzieci i młodzieży w różnym 

wieku.  

 

 

 

 

Fot. UM Maków Mazowiecki 

 

11. ŚRODOWISKO 
W ramach realizowanych zadań kładziono szczególny nacisk na ochronę środowiska, które w 

obecnych czasach ma niezwykle ważne znaczenie w prawidłowym rozwoju życia człowieka. 

W 2019 roku w zakresie poprawy stanu środowiska realizowane były działania związane z: 

likwidacją węglowych kotłowni emitujących szkodliwe substancje do atmosfery na rzecz 

podłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, ochroną wód poprzez rozbudowę 

systemów sieci kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe do rzeki Orzyc, 

modernizacją i ociepleniem budynków, aby ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną 

oraz prowadzono systematyczne działania związane z odnową terenów zielonych poprzez nowe 

nasadzenia drzew i krzewów. 
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11.1. Oczyszczanie Miasta 

Miasto Maków Mazowiecki utrzymuje 38,61 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 nie występowaniu śliskości zimowej. 

W okresie letnim zakres prac oczyszczania Miasta polega na:  

- sprzątanie ulic, chodników i placów, 

- koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach, 

- zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych, 

- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych, 

- wbudowywanie pospółki drogowej, 

- konserwację nawierzchni brukowych, 

- profilowanie dróg o nawierzchniach gruntowych, 

- czyszczenie wpustów deszczowych, przepustów drogowych 

- czyszczenie odstojników przed studniami deszczowymi. 

 

11.2. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

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 od 2018 r. nowy system 

gospodarowania odpadami, segregując odpady na następujące frakcje: papier, metale i 

tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady zmieszane. W ramach zmian mieszkańcy otrzymywali: 

- worki na odpady segregowane 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 mają obowiązek uiszczać do Urzędu 

Miejskiego. Zgodnie z przepisami prawa od 2020 roku Miasto musiało wprowadzić nową 

frakcję odpadów segregowanych: bioodpady, a mieszkańcy mogą uiszczać opłatę za odbiór 

odpadów komunalnych raz w miesiącu. 
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Tabela nr 27. Koszty odbioru odpadów w 2018 i 2019 roku 

System Gospodarki 

Odpadami 
2019 2018 

Koszty (zł) 1 700 044,83 zł 1 068 487,19 zł 

 

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami składały  się koszty: odbioru 

i zagospodarowania odpadów (w tym wyposażenia nieruchomości zamieszkałych 

w pojemniki/worki do segregacji odpadów) oraz obsługi administracyjnej systemu. 

 

11.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2022 został 

przyjęty uchwałą nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 

2018 r. Jest to dokument strategiczny wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie 

poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, 

w tym również gazów cieplarnianych. Obowiązek opracowania Programu wynika z założeń 

Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Zaplanowane w PGN zadania 

dotyczą: działań niskoemisyjnych, efektywnego wykorzystania zasobów, poprawy 

efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, działań wpływających na zmiany postaw 

konsumpcyjnych użytkowników energii oraz działań nieinwestycyjnych. Plan przedstawia 

możliwości dofinansowania przedsięwzięć wpisujących się w główne idee gospodarki 

niskoemisyjnej, m.in.: 

- wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne, 

- instalowanie odnawialnych źródeł energii, 

- termomodernizacja budynków, 

- podłączenie kolejnych budynków do ogrzewania sieciowego, 

- modernizacja oświetlenia w mieście, 

- remonty dróg, 

- budowa ścieżek rowerowych. 

 

11.4. 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 2019 roku do utylizacji przekazano 24,141 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Koszt realizacji zadania to 10 488,40 zł, dotacja ze środków WFOŚiGW - 5 244,20 zł. 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2019 (projekt) 

34 
 

11.5. Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne 

W 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki nie realizowało zadania związanego z wymianą 

źródeł ciepła na ekologiczne. Miasto otwarte jest jednak na nowe formy wspomagania 

mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, dlatego też konsultuje 

i pomaga wypełniać wnioski w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. 

 

11.6. 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 2019 roku. Zadania te obejmowały: 

- dokarmianie wolno żyjących kotów, 

- sterylizację/kastrację bezdomnych psów i kotów, 

- odławianie bezdomnych zwierząt, 

- zapewnienie miejsc w schronisku/gospodarstwie rolnym bezdomnym zwierzętom, 

- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

- zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom oraz w przypadku zdarzeń 

drogowych, 

- akcję dofinansowania oznakowania elektronicznym czipem psów właścicielskich. 

 

Na działania związane z ochroną zwierząt Miasto przeznaczyło w 2019 roku środki finansowe  

w wysokości 40 099,80 zł. Wolontariusze z „Przytuliska Nasze Cztery Łapy” zajmują się 

zwierzętami oraz szukają im nowych domów. Na chwilę obecną w „Przytulisku” jest 8 psów. 

 

 

12. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 
12.1. 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 2019 roku dokonano sprzedaży: 

- gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o powierzchni 0,0499 ha. 

Dochód gminy ogółem z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł – 19 581,60 zł 

 

W 2019 roku nie sprzedano żadnych lokali.  

 

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

następująco: 

w 2017 roku – 68233,48 zł, 

w 2018 roku – 61498,78 zł, 

w 2019 roku – 39804,23 zł. 
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12.2. 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 2019 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie przekształcania prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przekształconych zostało 130 

nieruchomości, tj. gruntów pod zabudową mieszkaniową o łącznej powierzchni 6,8171 ha. 

Dochód Miasta z tegoż postępowania wyniósł 64 667,25 zł.  

 

12.3.  Dzierżawa gruntów  

W 2019 roku oddano w dzierżawę 66 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 145 467,70 zł. 

 

12.4. Trwały zarząd 

W 2019 roku oddano w trwały zarząd 5 nieruchomości zabudowanych będących własnością 

Miasta o łącznej powierzchni 3,2856 ha.  

 

 

12.5. Zakup nieruchomości do zasobu miejskiego 

W 2019 roku dokonano powiększenia powierzchni gruntów, stanowiących własność Miasta 

Maków Mazowiecki poprzez zakup 9 działek o powierzchni 1,3347 ha. Wartość nieruchomości 

wynósł 459 323,08 zł 

 

12.6.  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. 

 

Podsumowanie: 

Sprzedaż nieruchomości: 

Sprzedaż gruntów w 2019 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. 

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego: 

W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2019 roku 

wydano 455 zaświadczeń, co skutkowało przekształceniem 130 działek ewidencyjnych. Do 

końca 2019 roku istniała możliwość skorzystania z bonifikaty w wysokości 70% ustalonej przez 

Uchwałę nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2018 r. 

Z bonifikaty skorzystała ponad połowa właścicieli gruntów będących wcześniej w użytkowaniu 

wieczystym. 
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Na przestrzeni sześciu ostatnich lat przekształcono łącznie 14 nieruchomości przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową na wniosek użytkowników wieczystych.  

Zakup nieruchomości: 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań gminy należy 

zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty wśród których w szczególności zadania własne 

obejmują między innymi sprawy cmentarzy gminnych. W związku z powyższym wśród 

gruntów zakupionych przez Miasto w 2019 r. są tereny o pow. 1,1921 ha o wartości  

381 291,88 zł przeznaczone pod cmentarz oraz parkingi i tereny usługowe. Zakup powyższych 

nieruchomości zapewni miejsca pochówku na najbliższe lata. 

 

 

13. KULTURA 
 

13.1 Miejski Dom Kultury 

 

W ubiegłych latach Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim został gruntownie 

wyremontowany i rozwinął ofertę kulturalną skierowaną do wszystkich mieszkańców Miasta, 

począwszy od małych dzieci i skończywszy na osobach w podeszłym wieku. Dzięki dotacjom 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyremontowano salę kinową. Wymieniono 

fotele, i odmieniono: galerię, hol główny z łazienkami, pomieszczeniem do sprzedaży biletów, 

salę luster oraz pomieszczenia pracowników, dzięki czemu budynek zyskał nowe funkcje i 

poprawił estetykę. 

 

Miejski Dom Kultury to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy przyciągają 

dzieci, młodzież i starszych swoją ofertą kulturalną.  

 

Formy działalności Miejskiego Domu Kultury: 

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

własnych zespołów: Zespoły artystyczne działające przy MDK zorganizowały w ciągu 

2019 roku 8 występów, które łącznie obejrzało około 2 000 osób. 

 

2. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych: 

W roku 2019 odbyło się 23 imprezy dedykowane widzom w różnych grupach 

wiekowych. Dla dzieci odbyło się 18 spektakli i koncertów. Uczestniczyło w nich 3 600 

osób. Dla młodzieży i dorosłych odbyło się 5 spektakli i koncertów. Uczestniczyło w 

nich około 1 250 osób. Łączna liczba uczestników niniejszych wydarzeń – 4 850 osób. 

 

3. Występy amatorskich grup artystycznych z innych placówek: 

W 2019 roku amatorskie grupy artystyczne z innych placówek zaprezentowały swoje 

programy 15 razy, przy współudziale MDK (w zakresie nagłośnienia i oświetlania). 

Liczba uczestników – 3 000 osób. 
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4. Działalność Kina Mazowsze i KinoSzkoły: 

- w projekcje seansów filmowych wzięło udział 29 825 widzów, 

- KinoSzkoła – w zajęciach w ramach KinoSzkoły uczestniczyło 1 331 osób, 

- Kino plenerowe – 1 060 osób – nowe działanie, 

- Filmowe wydarzenia okolicznościowe – Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki.  

 

5. Praca z dziećmi i młodzieżą: 

W 2019 roku MDK organizował szereg imprez i zajęć warsztatowych, min.: 

- Ferie zimowe – 2 361 uczestników, 

- Dzień Dziecka we współudziale z Urzędem Miejskim – około 400 uczestników, 

- Wypoczynek letni w okresie wakacji – 4 644 uczestników, 

- Planetobus – nowe działanie, 

- Projekcja animacji O!PLA, Festiwal Filmów Animowanych – 250 osób – nowe 

wydarzenie/działanie. 

 

6. Wystawy – Galeria M.: 

W galerii MDK w 2019 roku miały miejsce następujące wystawy: 

- Wystawa „Rysunek”, 

- Wystawa „W garderobie Madame Victorii Volter”, 

- Wystawa „Mała Wielka Sztuka”, 

- Wystawa „Eksperyment”, 

- Wystawa „Rysunek – Ewelina Drejka”, 

- Wystawa „Kompozytorzy w batiku”. 

Wystawy obejrzało ponad 4 076 osób. 

  

7. Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (konkursy, turnieje, wycieczki, festyny, 

festiwale, plenery): 

W 2019 roku MDK był organizatorem i współorganizatorem 22 wydarzeń kulturalnych,                      

w których wzięło udział ok.10 000 uczestników. 

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim był organizatorem imprezy plenerowej 

pn. „Pożegnanie lata” – nowe wydarzenie/działanie. 

Całkowity koszt  organizacji ww. wydarzenia wyniósł 16.934,50 zł, w tym: 

- dotacja z budżetu Miasta Maków Mazowiecki – 13.200,00 zł, 

- środki własne Miejskiego Domu Kultury - 3.734,50 zł. 

 

8. Imprezy masowe:  

Miejski Dom Kultury był organizatorem trzydniowej   (14 - 16 czerwca 2019 r.) imprezy 

masowej pn. „Dni Makowa Mazowieckiego 2019”. 

Całkowity koszt niniejszego przedsięwzięcia wyniósł 145.126,51 zł, w tym: 

- dotacja celowa Miasta Maków Mazowiecki -  60.000,00 zł, 

- dotacja Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego - 30.000,00 zł, 

- dofinansowanie od wystawców i sponsorów – 16.950,00 zł, 

- przychody związane z organizacją Dni Makowa Mazowieckiego – 3.352,03 zł, 

- środki własne Miejskiego Domu Kultury wynosiły 34.824,48 zł. 
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9. Inne formy działalności kulturalnej: 

- Spotkania, 

- Koncert „Zaduszki muzyczne”, 

- „Kolorowe podwórko – animacje i zabawy”, 

- Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”, 

- Akcje czytelnicze, 

- Konkurs „Odlotowy Maków”, 

- Spotkania i wykłady MUTW, 

- Akcja charytatywna – finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- „Noc spadających gwiazd”, 

- Wyjścia ekipy MDK z Kulturą – działanie w przestrzeni miejskiej – nowa forma. 

W ww. formach działalności MDK udział wzięło ok. 2 880 uczestników. 

 

Dzieci, młodzież i dorośli mogą także korzystać z bogatej oferty podczas ferii zimowych i 

wakacji: 

Ferie zimowe: Kino dla dzieci: „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”, Film: „Miszmasz 

czyli kogel mogel 3”, „Gitara” – otwarta lekcja gry na gitarze, Wystawa pn. „Rysunek”, Zajęcia 

z robotyki, Wyjazd na lodowisko – Zimowy Narodowy, Warsztaty mydlarskie, Warsztaty - 

Realizacja dźwięku i produkcja muzyczna, Kamishibai - Teatr Pudełkowy, Wyjazd do Teatru 

Guliwer, „Taneczne zderzenia”, Kino dla dzieci: „Asterix i Obeliks. Tajemnica magicznego 

wywaru”, Film: „Planeta singli 3”  

Udział w powyższych wydarzeniach wzięło w sumie: 2361 osób. 

 

Wakacje: Wernisaż i wystawa „Mała wielka sztuka”, Film „Aladyn”, Otwarta lekcja nauki gry 

na gitarze, Filmowa noc horrorów, Zajęcia „Robotyka”, Warsztaty kulinarne dla dzieci i 

młodzieży, Filmy „Paskudy”, Film „Laleczka”, Warsztaty wokalne, Wyjazd do parku 

linowego, Film „Król lew”, Kino plenerowe, Wyjazd do planetarium, Planetobus, Noc 

spadających gwiazd, Kino plenerowe, Parada Seniorów, „Kolorowe podwórko”, Pożegnanie 

lata. 

Udział w powyższych wydarzeniach wzięło w sumie: 4644 osoby. 

 

13.2 Biblioteka Miejska 

Na mocy porozumienia z dnia 03.03.2016 roku nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Makowie 

Mazowieckim, biblioteka pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu makowskiego. 

Wszystkie swoje działania realizuje przez placówkę główną, usytuowaną przy ulicy Moniuszki 

6 oraz Filię nr 1, której siedziba mieści się w Szkole Podstawowej przy ulicy Sportowej 9.  

Obok  działalności statutowej biblioteka prowadzi działalność kulturalną mającą na celu 

upowszechnianie książki i czytelnictwa. Realizowane działania powstają we współpracy ze 

szkołami, przedszkolami, towarzystwami i organizacjami społecznymi. Kierowane są do 

dzieci, młodzieży, seniorów oraz grupy osób niepełnosprawnych. Priorytetem jest krzewienie 

idei upowszechniania czytelnictwa , promocja biblioteki w środowisku lokalnym. Zadania te 
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biblioteka wykonuje poprzez organizację imprez kulturalnych (wycieczki, lekcje biblioteczne, 

wystawy, konkursy, akcje czytelnicze, Dzień Bibliotekarza). 

Wystawy:  

 Wystawa drewnianych rzeźb 

 Wystawa literatury podróżniczej 

 Wystawa pamiątek z podróży  

 Wystawa filiżanek 

 Wystawa ozdób świątecznych  

 Wystawa Rok Moniuszkowski 

Zajęcia z dziećmi: 

 Ferie w bibliotece- warsztaty z tworzenia zakładek do książek 

 Ferie w bibliotece-Test wiedzy o bibliotece  

 Wycieczka dzieci z Węgrzynowa 

 Wycieczka klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Maz. 

 Wielkanocne warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-8 lat  

 Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 2 

 Wizyta 4-latków z Przedszkola nr 2  

 Wizyta dzieci z Przedszkola nr 4  

 Wizyta dzieci z Przedszkola Pastelove grupa 5-6 latków 

 Wizyta dzieci z Przedszkola Pastelove grupa 3-4 latków 

 Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czerwonce 

 Wizyta dzieci z Przedszkola Happy Kids 

 Wizyta dzieci z Przedszkola nr 1  

Zajęcia dla osób starszych : 

 Spotkanie dot. Odżywiania osób chorych na cukrzycę-przepisy z książek kucharskich  

 Dieta dla cukrzyka-wykład 

Konkursy-udział w komisjach konkursowych: 

 Konkurs recytatorski w Przedszkolu nr 4 

 Konkurs recytatorski w Przedszkolu Pastelove 

 Konkurs na dynie halloween w Przedszkolu Happy Kids 

 Konkurs „Barwy jesieni”  w Przedszkolu Pastelove 

Imprezy plenerowe: 

 Narodowe Czytanie ”Osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie”  
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 Jak nie czytam jak czytam-bicie rekordu osób czytających w jednym miejscu 

Spotkania autorskie: 

 Spotkanie autorskie z makowskim poetą  Alfredem Kohnem 

 Spotkanie autorskie  z Ulą Kowalczuk „Konizmy” 

 

Podsumowanie: 

W składzie  Miejskiej Biblioteki Publicznej znajduje się : Miejska Biblioteka Publiczna 

(ul. Moniuszki 6), Filia nr 1 (Sportowa 9) oraz CDK Dom Wesołka (ul. Zielony Rynek 5). Na  

dzień 31 grudnia 2019 roku księgozbiór MBP w Makowie Mazowieckim liczył ogółem 33.804 

woluminy, o łącznej wartości 469.861,16 zł. Biblioteka oprócz wypożyczania księgozbioru, 

prowadzi również lekcje biblioteczne dla dzieci oraz organizuje imprezy związane z 

czytelnictwem. 2019 rok to rok w którym biblioteka działała aktywnie. Udało nam się 

zakwalifikować do zwycięskiej dziesiątki w konkursie zorganizowanym przez lustro biblioteki 

w konkursie na kącik dla dzieci z pomysłem.  

Dodatkowo, otrzymaliśmy drugą nagrodę w konkursie „Kinder-przerwa na wspólne czytanie” 

oraz zakwalifikowaliśmy  się do programu Instytutu Książki „Mała książka-wielki człowiek”. 

W 2019 roku zauważyliśmy znaczny wzrost czytelnictwa. Odnotowaliśmy 1839 zapisanych 

Czytelników, którzy wypożyczyli 33029 książek. Odwiedziło nas  w sumie około 40000 tysięcy 

osób. Liczba czytelników zwiększyła się o 6%, ilość wypożyczeń o 10% w stosunku do roku 

2018. 

 

13.3 Centrum Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka” 

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

krótka to przedstawia się imponująco:  

Przez rok zorganizowano wydarzenia kulturalno – edukacyjne oraz warsztay: 

1. Cała Ta Sztuka warsztaty plastyczne  

2. Ceramiczne CaCka – warsztaty ceramiczne  

3. Moc życzeń na Dzień Babci i Dziadka koncert  

4. Ferie – Warsztaty plastyczne MASKI  

5. Spotkanie sprawozdawcze OSP Maków Mazowiecki  

6. Wystawa „W garderobie Madame Victorii Volter”  

7. Warsztaty Kaligrafii 

8. ZNP – walne zgromadzenie 

9. Marzec w domu Wesołka – warsztaty plastyczne  

10. Koncert NeoKlez 

11. Akcja społeczno – edukacyjna Żonkile warsztaty/wykłady  

12. Akcja społeczno – edukacyjna Żonkile w Makowie Mazowieckim  

13. Miejska Biblioteka Publiczna – warsztaty dla Bibliotek z powiatu  
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14. ZNP Maków – Spotkanie Wielkanocne  

15. Warsztaty dla młodzieży – Historia Getta warszawskiego 

16. Wykład dla Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

17. Marsz Pamięci i Nadziei 

18. Młodzi Makowscy Lingwiści  

19. Akcja Krwiodawstwa – spotkanie organizacyjne  

20. Dzień Rodziny – Klub Dziecięcy Skrzaty  

21. Kino plenerowe – Król Rozrywki 

22. Zaduszki Muzyczne – spotkanie organizacyjne  

23. Wakacje Wesołka – warsztaty Archi Przygody  

24. Wakacje Wesołka – spektakl rodziny  

25. Ważne Sprawy - pantomima 

26. Wakacje Wesołka – Kino plenerowe - Cudowny Chłopak 

27. Wakacje Wesołka – Kino plenerowe - Bohemian Rhapsody 

28. Wakacje Wesołka - Warsztaty paleontologiczne - dinozaurowe 

29. Wyjazd edukacyjny – Multimedialne Centrum Natura  

30. Pożegnanie lata – Kino plenerowe - W starym dobrym stylu 

31. Spotkanie z historykiem dr Wojciechem Łukaszewskim 

„Nowe jarzmo. Życie społeczno – polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945 

– 1956” 

32. Moniuszko – to jest Mój rok! wystawa  

33. Związek Nauczycielstwa Polskiego – Dzień Nauczyciela 

34. Koalicja dla Niepodległej – Ku wolnej Polsce - Wystawa i warsztaty z grupami 

rekonstrukcyjnymi  

35. 77. Rocznica likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim - Wystawa – Przez dziurkę 

od klucza 

36. 77. rocznica likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim - Koncert BERJOZKELE – 

kołysanki i pieśni wieczorne jidysz 

37. 77. rocznica likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim, Warsztaty edukacyjne, 

Judaizm bez tajemnic 

38. Warsztaty edukacyjne dla dzieci – Tradycje Postać Św. Mikołaja 

39. Szkolenie dla nauczycieli – w ramach projektu Urzędu Miasta 

40. Kulturoznawstwo - Warsztaty Boże Narodzenie w Polsce i na świecie 

41. Warsztaty – Kartki na Święta Bożego Narodzenia  

42. Związek Nauczycielstwa Polskiego – Wigilia 

W sumie w powyższych wydarzeniach udział wzięło 4917 osób. 
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14. SPORT 
14.1. 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. 

W 2019 roku na terenie kompleksu sportowego 

został utworzony sprawnościowy plac zabaw i 

siłownię plenerową. 

 

Stadion przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej 

Hale sportowe znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 2, przy Liceum Ogólnokształcącym 

im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej. 

Siłownia miejska przy ul. Rickovera została odnowiona w 2014 roku. Remont objął wymianę 

pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, remont pomieszczeń, utworzenie szatni dla 

dziewcząt i chłopców, sześć nowoczesnych stanowisk do treningu, dwie sale 

ogólnorozwojowe, sauna i sala konferencyjna. 

Boisko ORLIK przy ulicy Ciechanowskiej – ogrodzone, z nawierzchnią syntetyczną, 

przeznaczone do gry w piłkę nożną i koszykową. 

Skatepark nad Zalewem powstał w 2018 roku. 

Teren wokół został oświetlony i zagospodarowany 

w ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Płyta 

główna o powierzchni  191 m2 została wykonana z 

nawierzchni betonowej, na której znajdują się 

przeszkody. Wartość całkowita inwestycji: 397 

290,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego: 149 930,00 zł. 

 

 

Boisko do gry w piłkę plażową nad Zalewem. 

Przy boisku do gry w piłkę plażową powstał nowy 

obiekt sportowy Street Workout to ćwiczenia 

wykonywane z wykorzystaniem prostych 

urządzeń typu drążki, poręcze, ławki, liny. Street 

workout nawiązuje do idei kalisteniki, czyli 

ćwiczeń fizycznych z wykorzystaniem ciężaru 

własnego ciała.  
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Siłownia plenerowa nad Zalewem powstała w 

2015 roku, w jej skład wchodzi: orbitrek, wioślarz, 

biegacz i prasa nożna, drabinka i podciąg nóg, 

wyciąg i krzesło oraz surfer i twister fit. 

 

W 2019 roku powstały 3 kolejne siłownie 

plenerowe: przy ulicy Leśnej oraz w Otwartych 

Strefach Aktywności przy stadionie miejskim oraz 

na Skwerze Duńskim. Mieszkańcy mogą korzystać 

z urządzeń ćwiczących wszystkie partie ciała. 

 

 

14.2. Dofinansowania dla organizacji sportowych 

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 2019 przeznaczył 170 000 zł. Ze środków finansowych 

skorzystały: 

- Miejski Klub Sportowy MAKOWIANKA, 

- LSSS START, 

- Fundacja Kocham Maków, 

- Maków Biega, 

- Macovia, 

- Międzyszkolny Klub Karate Kyokushin Shinkyokushin, 

 -G – Team. 

MKS „MAKOWIANKA” na finansowanie zadań w zakresie sportu otrzymał dotację w 

wysokości 130 000 zł. Swoim zakresem działania Klub obejmuje pięć grup wiekowe (seniorów, 

juniorów, młodzików, orlików i żaków), czyli około 130 podopiecznych. Celem działalności 

jest systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Osobami 

odpowiedzialnymi za realizację zadań są trenerzy, mający uprawnienia do pracy z dziećmi i 

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 2019 roku otrzymała dotację w wysokości 23 000 zł. Celem Klubu jest szkolenie 

młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów. Zadaniem trenerów jest 

przygotowanie sportowców od strony techniczno-sportowej. Młodzież od 10 do 17 roku życia 

uczestniczy w zawodach, turniejach, mistrzostwach wojewódzkich i ogólnopolskich. 

Klub Sportowy „Maków biega” na finansowanie zadań w zakresie sportu otrzymał dotację w 

wysokości 11 000 zł. Ma na celu integrację osób biegających w Makowie Mazowieckim - 



RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2019 (projekt) 

44 
 

wspólne treningi, wyjazdy na zawody oraz wymiana doświadczeń. Klub organizuje cykliczne 

imprezy sportowe związane z lekkoatletyką. Od kilku lat klub organizuje m.in.: „Duathlon 

Makowski”, „Sport to zdrowie” oraz „Makowska piętnastka” 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Macovia” na realizację swoich zadań otrzymał dotacje 

w wysokości 3 000 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 3 000 zł. Klub ma na celu promocje zdrowego i aktywnego trybu 

życia, kształcenie osobowości oraz podnoszenie kultury fizycznej poprzez sztuki walk. 

 

Oprócz Klubów sportowych Miasto dofinansowało stowarzyszenia na zadania z zakresu 

kultury w kwocie 25 000 zł oraz organizacje pozarządowe na wypoczynek letni w kwocie 

10 000 zł. 
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