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WSTĘP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
Konrad Pokora  
Prezydent Miasta Zduńska Wola  

         

Szanowni Państwo, 

rok 2020 minął pod znakiem walki z koronawiursem. Pandemia, która 

niespodziewanie opanowała cały glob, poważnie zmieniła nasze życie. Zmusiła nas  

do izolacji, zaniechania podróży czy przejścia na pracę i edukację zdalną. Ograniczyła też 

poważnie życie społeczne w naszej lokalnej wspólnocie. W trosce o zdrowie zmuszeni byliśmy 

odwołać wiele planowanych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie  

z rządowym rozporządzeniem przez pewien czas dla mieszkańców zamknięta pozostawała 

biblioteka, kino, dom kultury, place zabaw, sale sportowe czy boiska.  

Ogłaszane przez rząd lockdowny czasowo ograniczały też działalność 

przedsiębiorców. Nie pozostało to bez wpływu na kondycję naszej lokalnej gospodarki. Gdy 

piszę te słowa, klientów nadal nie mogą przyjmować m.in. restauracje i puby, siłownie i kluby 

fitness. Choć pomoc przedsiębiorcom jest zadaniem rządu, miasto podejmowało decyzje 

wspierające zduńskowolskie firmy. Wprowadziliśmy m.in. zwolnienia w opłacie czynszów  

za wynajem pod działalność lokali komunalnych i ulgi w podatku od nieruchomości.  

Spadek dochodów firm i mieszkańców oraz wprowadzone zniżki uszczupliły miejski budżet. 

O ile nadejścia globalnej pandemii nikt z nas nie mógł przewidzieć, o tyle wiedzieliśmy, 

że w cyklu koniunkturalnym po wzrostach zawsze następuje kryzys. By przygotować na taki 

wypadek Zduńską Wolę, od początku kadencji porządkuję finanse miasta. Dzięki temu 
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kondycja budżetu jest dziś stabilna, a instytucje finansowe darzą nas dużym zaufaniem. 

Również dlatego, że zdecydowałem się wprowadzić miejskie obligacje do obrotu  

na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Zarówno inwestorom, jak i mieszkańcom, 

gwarantuje to pełną przejrzystość finansową miasta. 

Na inwestycje w 2020 r. wydaliśmy aż 31 mln zł. Choć był to rok trudny, nasze wydatki 

w tym obszarze wzrosły aż o 10 mln zł w stosunku do roku 2019. Dzięki większej dyscyplinie 

finansowej i bardzo sprawnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, nie ma obawy,  

że nasze inwestycje będą ostro hamowały. To bardzo ważne, bo ich skala wpływa na rozwój 

lokalnej gospodarki. 

Projekty, które realizujemy są blisko zduńskowolan, podnoszą ich komfort życia. 

Zgodnie z planem utwardzamy miejskie gruntówki. Przygotowujemy się też do rozbudowy 

dróg, które uwolnią w mieście tereny pod inwestycje, w tym budownictwo mieszkaniowe  

i jednorodzinne. Na rynku nieruchomości już zresztą widać pierwsze oznaki ożywienia, które 

są efektem żmudnej, dwuletniej pracy urzędniczej. Zaawansowany proces inwestycyjny 

prowadzą w Zduńskiej Woli prywatni deweloperzy oraz TBS Złotnicki. Ta miejska spółka 

wyłoniła w przetargu wykonawcę budynku wielorodzinnego, który stanie na działce po byłym 

dworcu PKS przy ul. Juliusza.  

Konsekwentnie realizujemy też miejski program Stop Smog. W 2020 r. po raz drugi 

dofinansowaliśmy mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródło ciepła. 

Na ten cel wydajemy już co roku 1 mln zł. Zdobyliśmy też dofinansowanie  

na termomodernizację miejskich kamienic. Dzięki temu wyrzucimy na złom ponad sto 

kolejnych pieców. Poprawimy też wygląd i estetykę przestrzeni miejskich. Jesteśmy ponadto 

krajowym pionierem wykorzystania nowych technologii w walce ze smogiem. Specjalną 

aplikację do planowania wymiany pieców projektowało dla nas kilkanaście zespołów 

informatyków z całej Polski w ramach prestiżowego Hackathonu dla Miast, w którym nasz 

pomysł wygrał w konkursie Polski Fundusz Rozwoju. Za program miasto nie zapłaciło ani 

złotówki.  

Zduńska Wola staje się czystsza i przyjazna mieszkańcom również dzięki zielonym 

inwestycjom. Prowadzimy największą od lat modernizację oświetlenia ulicznego – wymiana 

starych sodowych opraw na energooszczędne lampy LED pozwoli nam zmniejszyć emisję 

szkodliwych gazów, ale też ograniczyć o 60-70 proc. wysokość rachunków za prąd. 

Wspieramy Miejskie Sieci Cieplne, które przyłączają do ciepłociągu kolejne domy. W całym 

mieście sadzimy drzewa i krzewy. Szczególnie dbamy o Kępinę, na rozwój której pozyskaliśmy 

kolejne dofinansowanie.  
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Sytuacja epidemiczna zmusiła nas też do podjęcia wyjątkowych działań, które 

bezpośrednio wpływały na bezpieczeństwo zdrowotne zduńskowolan. Przygotowaliśmy 

nauczycieli do zdalnej pracy z uczniami, dezynfekowaliśmy wiaty przystankowe, a wspólnie 

ze Starostwem Zduńskowolskim uruchomiliśmy mobilny punkt pobrań wymazów do testów 

na COVID-19. 

Kryzys nas dotknął, ale nie przewrócił. Choć nie wyhamował tempa inwestycji w 2020 

i 2021 r., nie wiemy, jaki będzie miał wpływ na rozwój miasta w dłuższym horyzoncie. Sporo 

zależy od rządu, którego decyzje mają bezpośredni wpływ na życie gospodarcze i który może 

tworzyć mechanizmy wsparcia zarówno dla firm, jak i samorządów.  

To, w jakim punkcie Zduńska Wola była 31 grudnia 2020 r., prezentuje ten raport.  

To analiza twardych danych, która pozwala nam racjonalnie planować kolejne działania.  

Ich nadrzędnym celem pozostaje poprawa jakości życia zduńskowolan. Ważne jest też 

długofalowe budowanie odporności miasta na kryzysy. Koronawirus wniósł w nasze życie 

sporo niepewności. Nie poddajemy się jej jednak. Potrzebujemy teraz szczególnej 

determinacji i odwagi w podejmowaniu decyzji i realizacji projektów. Zduńska Wola  

to w końcu miasto z ambicjami!  

 

 

Prezydent Miasta Zduńska Wola 
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

W 2020 roku Zduńska Wola rozpoczęła prace nad wyznaczeniem swoich celów  

rozwojowych w perspektywie do 2028 roku. 26 listopada 2020 r. Rada Miasta określiła tryb 

oraz przyjęła harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska 

Wola na lata 2021-2028”. To najważniejszy miejski dokument strategiczny.  

 

Zduńskowolscy radni wskazali sześć głównych zasad, którymi miasto będzie się kierować przy 

opracowaniu strategii swojego rozwoju. Najważniejsza jest zasada partnerstwa i partycypacji 

społecznej. Każdy punkt strategii i wszystkie zapisane w niej cele i kierunki rozwoju będą wypracowane 

wspólnie z mieszkańcami oraz przy udziale instytucji, przedsiębiorców, organizacji czy grup 

społecznych koncentrujących swoje życiowe interesy właśnie w Zduńskiej Woli. Do kolejnych zasad 

należą: zasada synergii, selektywności, zintegrowanego podejścia, spójności i przejrzystości.  

 

Zasady opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola na lata 2021 -2028 

Partnerstwo i partycypacja społeczna - współpraca z mieszkańcami miasta  

Synergia – poszukiwanie wartości dodanej miasta  

Selektywność – koncentracja na zagadnieniach wymagających interwencji   

Zrównoważony rozwój – ścisłe powiązanie spraw społecznych, gospodarczych i przestrzennych  

Spójność – zgodność z ponadlokalnymi dokumentami strategicznymi i przepisami prawa 

Przejrzystość – upowszechnianie wyników planowania strategicznego 

 

Praca nad strategią rozpoczęła się w ostatnim kwartale minionego roku. Zebrano 

m.in. dane do diagnozy aktualnej kondycji miasta. Wykorzystano różne narzędzia: System 

Analiz Samorządowych, warsztaty i badania ankietowe. W tych ostatnich wzi ęło udział ponad 

dwa tysiące osób. Odpowiada li na pytania dotyczące wizji rozwoju miasta, tego jakie ich 

zdaniem są wady i zalety Zduńskiej Woli, co chcieliby tu zmienić i dlaczego warto tu żyć. 

Wyróżniających się cech miasta i wynikających z nich korzyści , które mogą wpływać  

na decyzję pozostania, powrotu lub osiedlenia, które dotyczyły różnych obszarów życia 

mieszkańców. Dokumenty te określały działania miasta w dziedzinach ekologii, kształtowania 

ładu przestrzennego, zdrowia i opieki społecznej, polityk i mieszkaniowej i aktywności 

obywatelskiej.  
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Plany i programy miasta Zduńska Wola oraz okres ich obowiązywania  

Ekologia i ochrona środowiska  

Program Ochrony Środowiska na lata 2016 -2019 z perspektywą do roku 2023  do 2023 r.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola  bez ograniczeń czasowych  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska 
Wola 

2015 – 2023 

Program Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zduńska Wola  

2020 r. 

Ład przestrzenny    

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Zduńska Wola  bez ograniczeń czasowych  

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola  2020 r. 

Zdrowie i opieka społeczna  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  2020 r. 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  2017 – 2020  

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  2010 – 2020  

Program dla seniorów „Koperta życia”  bez ograniczeń czasowych  

Program dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”  bez ograniczeń czasowych  

Miejska Karta Rodziny bez ograniczeń czasowych  

Zduńskowolska Karta Mieszkańca  bez ograniczeń czasowych  

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  2019 – 2020  

Miejska polityka mieszkaniowa 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Zduńska Wola  

2019 – 2023  

Aktywność społeczna  

Program współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

2020 – 2021  

Plany pomocnicze działań inwestycyjnych  

Plan utwardzania dróg miejskich   bez ograniczeń czasowych  
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MIESZKAŃCY MIASTA 
  

To już kolejny rok spadku liczby mieszkańców Zduńskiej Woli. Dane wygenerowane  

z lokalnej bazy mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 roku świadczą o tym,  

że zduńskowolanek i zduńskowolan było 40  238. To o 731 mniej niż w roku 2019.  

 

 Postępująca depopulacja jest wspólnym problemem oraz wyzwaniem polskich miast, 

i to niezależnie od ich wielkości. W latach 2002 -2018 liczba ludności miejskiej w Polsce 

zmniejszyła się o około 504 tys., a spadkiem liczby mieszkańców dotkniętych zostało 600 

miast, czyli 68% wszystkich ośrodków miejskich.  

Trudną sytuacją demograficzną charakteryzuje się całe województwo łódzkie,  

w którym tempo wyludniania się jest jednym z najwyższych w kraju.  Na przestrzeni ostatnich 

10 lat spośród 177 gmin województwa aż w 129 odnotowano spadek liczby mieszkańców. 

Zarząd Województwa Łódzkiego w projekcie strategii rozwoju regionu do 2030 roku podaje, 

że wyludnieniu uległy prawie wszystkie miasta, a na koniec 2019 r. liczba ich mieszkańców 

spadła w stosunku do 2010 r. o 5,7%. Do głównych przyczyn ubytku ludności województwa 

należą ubytek naturalny, wynikający z wysokiej liczby zgonów i niskiej liczby urodzeń oraz 

migracje. Prognozy demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego mówią o tym,  

że wyludnianie się miast w dużej mierze będzie się odbywało na korzyść przyległych do nich 

obszarów wiejskich, a przede wszystkim nie pozostawiają cienia wątpliwości, że proces 

depopulacji będzie postępował.  

 

 

Liczba mieszkańców Zduńskiej Woli w latach 2018 –2020 (dane obejmują pobyt stały i czasowy)  
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  W 2020 roku nieco ponad 6% mieszkańców miasta to dzieci do lat 6, młodzież szkolna 

stanowiła 12% populacji. Najwięcej osób spośród wszystkich zamieszkujących miasto było  

w wieku produkcyjnym, co stanowiło blisko 58% zduńskowolan. W wieku emerytalnym było 

prawie 24% mieszkańców. W Zduńskiej Woli mieszkało o 2628 więcej kobiet niż mężczyzn. 

Panie to ponad 53% ogólnej liczby ludności miasta.  

W ubiegłym roku przyszły na świat 494 dzieci, które następnie zostały zameldowane  

w Zduńskiej Woli. Zmarło 550 mieszkańców.  

Ograniczenia i restrykcje wprowadzane w 2020 roku w związku ze stanem epidemii 

wpłynęły na życie codzienne wielu mieszkańców. Zamknięcie ruchu granicznego, obowiązek 

odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy, czy też zakaz organizacji przyjęć wesel nych 

skutkowały odwołaniem ślubów zarówno konkordatowych, jak i tych zawieranych przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w liczbie 

zarejestrowanych małżeństw. Zduńskowolski Urząd Stanu Cywilnego sporządził w 2020 roku 

204 akty małżeństwa, a to o 89 mniej niż w roku 2019. Spadła również liczba 

transkrybowanych do polskiego rejestru stanu cywilnego zagranicznych aktów. Mniejsza była 

także liczba cudzoziemców, którzy zameldowali się w Zduńskiej Woli na pobyt stały  

lub czasowy.  W 2020 roku zrobiło to 66 osób, głównie z Ukrainy i Gruzji, a w roku 2019 były 

to 202 osoby.  

Przekształcenie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego przez Wojewodę Łódzkiego  

w jednoimienny szpital zakaźny, do którego od października 2020 r. przyjmow ani są jedynie 

pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2 w znaczącym stopniu wpłynęło na wzrost 

rejestrowanych w Zduńskiej Woli zgonów, z 492 w roku 2019 do 562 w roku 2020.  

 

Ogólna liczba zgonów zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zduńskiej Woli w l atach 2016-2020 
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Należy podkreślić, że pacjenci byli przewożeni do zduńskowolskiego szpitala nawet  

z bardzo odległych ośrodków. Dlatego, szczególnie pod koniec 2020 roku, Urząd Stanu 

Cywilnego rejestrował zgony nie tylko mieszkańców Zduńskiej Woli, ale r ównież zmarłe 

osoby z: Łodzi, Kutna, Poddębic, Opoczna, Uniejowa, Zgierza, Warty, Wielunia, Widawy,  

a nawet Dobrej i Grzegorzewa z województwa wielkopolskiego i Leszna z województwa 

mazowieckiego. Liczba zarejestrowanych w mieście w 2020 r. zgonów nie świ adczy już zatem 

tylko i wyłącznie o śmiertelności mieszkańców Zduńskiej Woli i jej najbliższych okolic.  

 

Liczba zgonów zarejestrowanych w USC w Zduńskiej Woli w poszczególnych miesiącach lat 2016 -2020 
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a także ograniczenia przyjęć do zduńskowolskiego szpitala pacjentek do porodu wyłącznie 

do zakażonych wirusem. 

 

Rodzaj i liczba aktów sporządzonych w 2020 roku przez Urząd Stanu Cywilnego w Zduńskiej Woli  

 

 

Nie zmieniła się liczba zarejestrowanych w Zduńskiej Woli rozwodów. Zarówno w roku 

2019 jak i 2020 było ich 89. Trzydziestu pięciu parom z wieloletnim stażem małżeńskim udało 

się w 2020 roku przekazać Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Pomimo 

wprowadzonych wraz ze stanem epidemii obostrzeń i ograniczeń priorytetem 

zduńskowolskiego Urzędu Stanu Cywilnego było niezmiennie w ciągu całego 2020 roku 

ułatwianie petentom dostępu do swoich usług.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

394

291

531

400

293

492

368

204

562

Akty urodzenia Akty małżeństwa Akty zgonu

2018 2019 2020



Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020  I  12 

 

13%

22%

4%

3%

19%

33%

2%
6%

Dochody podatkowe - 24,4 mln zł

Udziały w PIT i CIT - 39,9 mln zł

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - 7,5 mln
zł
Dochody z majątku gminy - 4,7
mln zł

Subwencje - 35,4 mln zł

Dotacje na zadania własne i
zlecone - 61,7 mln zł

Dotacje celowe i środki na
realizację inwestycji - 3,7 mln zł

Pozostałe - 10,1 mln zł

 

FINANSE MIASTA 
 

Dochody miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT spadły z 41,6 mln zł w roku 2019 

do 39,9 mln zł w roku 2020. To widoczny efekt zmian w przepisach podatkowych.  

W perspektywie kilku lat będzie można również prawidłowo ocenić, jak bardzo na ten 

spadek wpłynął stan epidemii COVID-19. 

 

Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju uległa 

istotnym zmianom. We wszystkich samorządach spadł udział dochodów własnych  

i subwencji, a największą częścią dochodów stały się, pierwotnie niewie lkie, dotacje. Wzrost 

dotacji związany jest głównie z przekazywaniem gminom do realizacji kolejnych zadań  

z zakresu administracji rządowej, zwłaszcza w obszarze polityki społecznej. Potwierdza  

to budżet miasta Zduńska Wola, gdzie w 2020 roku dotacje z budżetu państwa stanowiły  

aż 33% wszystkich dochodów. Także Związek Miast Polskich szacuje, że na przestrzeni 

ostatnich 16 lat, we wszystkich miastach członkowskich, średni udział w dochodach 

subwencji ogólnej spadł z 34,2 do 22,2%, a dotacji wzrósł z 14,3 do 29,08%. Oznacza  

to poważne ograniczenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

 

Dochody miasta Zduńska Wola roku 2020 według rodzajów wpływów  
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Biorąc pod uwagę wszystkie dochody Zduńskiej Woli w roku 2020 kolejny raz 

odnotować należy ich wzrost, na co wpływ przede wszystkim miały właśnie dotacje z budżetu 

państwa. W roku 2020 wzrosły również wpływy z podatków w wyniku urealnienia, po raz 

pierwszy od 2015 r., stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków 

transportowych. Wyższe były także wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wyniku dostosowania stawek do ponoszonych przez miasto kosztów odbioru 

i zagospodarowania śmieci. W roku 2020 z tytułu dofinansowań zewnętrznych  

na: inwestycje, projekty ekologiczne w szkołach, usuwanie azbestu, opracowa ń 

strategicznych czy zakup komputerów dla szkół, do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad 

4,5 mln zł. Wszystkie dochody miasta 2020 r. zamknęły się kwotą blisko 188 mln zł,  

co stanowiło 98,77% zakładanego w uchwale budżetowej planu.  

 

Zestawienie kwotowe dochodów miasta według rodzaju wpływu w latach 2018 -2020 w mln zł  

Rodzaj wpływu  2018 2019 2020 

Dochody podatkowe 21,7 22,3 24,4 

Udziały w PIT i CIT  40,1 41,6 39,9 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  3,7 5,2 7,5 

Dochody z majątku gminy  2,5 2,9 4,7 

Subwencje 33,7 36  35,4 

Dotacje na zadania własne i zlecone  43,3 52  61,7 

Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji 12,2 4,7 3,7 

Pozostałe dochody  9,7 11  10,1 

Razem 167 mln zł  176 mln zł  188 mln zł  

 

Analiza budżetu Zduńskiej Woli wskazuje, że jedynie w zakresie około 25% budżetu 

miasto ma jakikolwiek wpływ na wysokość swoich dochodów. Poza tym relatywnie niska 

dynamika klasycznych dochodów własnych spowodowana była zmianami ustawowymi,  

a także ulgami i zwolnieniami w podatkach i opłatach lokalnych, których miasto udzielało 

mieszkańcom. W roku 2020 nastąpił wzrost procentowego udziału udzielonych ulg w spłacie 

należności podatkowych, będących następstwem panującej epidemii oraz wprowadzonych 

ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki. 61 podatników złożyło w 2020 r. wnioski o ulgi  

i takie otrzymało. W 2019 roku takich osób było zaledwie 16. Ośmiu przedsiębiorców miasto 

zwolniło z podatku od nieruchomości za kwiecień i maj 2020 roku, na łączną kwotę ponad  

25 tys. zł, kolejnym sześciu przedłużono o trzy miesiące termin płatności rat tego podatku  

na kwotę blisko 158 tys. zł. W minionym roku jeden podatnik skorzystał również  

ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej i  było 

to zwolnienie na kwotę ponad 20 tys. zł. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej 



Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020  I  14 

 

przedsiębiorcom przez miasto Zduńska Wola w roku 2020 wyniosła blisko 174 tys. zł,  

w tym pomoc de minimis 123 tys. zł, pomoc na usuwanie skutków epidemii 29,9 tys. z ł  

i pomoc regionalna 20,6 tys. zł.  

W 2020 roku zaległości podatników w stosunku do budżetu miasta przekroczyły  

2,5 mln zł, co stanowiło około 10% wpływów.  

 Wydatki miasta Zduńska Wola w ciągu ostatnich lat systematycznie rosną. Jest  

to trend właściwy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, dotyczący 

zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Przyczyn upatrywać należy w ciągłym 

zwiększaniu zadań i poziomu inwestycji oraz w znacznym wzroście większości kosztów 

wykonywanych zadań.  Wydatki zaplanowane w 2020 r. na poziomie 213 mln zł wykonane 

zostały w 96,54%. 

 

Wydatki miasta Zduńska Wola w latach 2018 -2020 w mln zł  

 

 

 Wydatki majątkowe, o których stanowią przede wszystkim miejskie inwestycje, 

wykonane zostały w wysokości 31,2 mln zł, co stanowi 97,36% planu. Udział wydatków 

majątkowych w wydatkach ogółem był na poziomie 15,16%, w roku 2019 było to 14,21%. 

Choć planowana w wysokości 913,8 tys. zł nadwyżka operacyjna wykonana została w wyższej 

kwocie, bo 4,8 mln zł, to porównując rok do roku znacznie spadła. Tymczasem zdolność  

do wypracowania nadwyżki operacyjnej, jak również jej wysokość, jest podstawowym 

wskaźnikiem świadczącym o możliwościach finansowania przez miasto inwestycji oraz 

spłacania zobowiązań. Jest swego rodzaju składową potencjału rozwojowego miasta. Spadek 

odnotowany przez miasto Zduńska Wola jest trendem zauważalnym we wszystkich polskich 

samorządach. Nadwyżka operacyjna netto, liczona dla wszystkich polskich jednostek 

samorządu terytorialnego, spadła w roku 2019 o 240 mln zł, w 2020 odnotowano kolejny 
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spadek. Jest również nieliczna grupa samorządów z ujemną wartością nadwyżki operacyjnej. 

Nie ma żadnych wątpliwości, że inwestycje prowadzone przez samorządy są gwarancją 

rozwoju Polski lokalnej i regionalnej. Trzeba pamiętać również o tym, że zwiększają się 

oczekiwania mieszkańców w obszarach budowy i modernizacji lokalnej infrastruktury oraz 

podwyższania jakości usług publicznych. Z drugiej strony analiza nadwyżki operacyjnej,  

w tym również miasta Zduńska Wola, wskazuje na malejący potencjał rozwojowy. Dlatego 

właśnie Związek Miast Polskich apeluje o pilne podjęcie postulowanej od wielu lat 

modyfikacji finansów samorządowych. 

 

Nadwyżka operacyjna miasta Zduńska Wola w latach 2018 -2020 w mln zł  

 

 

 Ścisły związek z poziomem inwestycji w relacji do nadwyżki operacyjnej ma zadłużenie 

miasta. Ustawa nakłada bowiem na samorządy obowiązek zrównoważenia dochodów  

i wydatków bieżących, jest to zasada, według której wydatki majątkowe mogą być ponoszone 

tylko z nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody majątkowe, dotacje majątkowe  

z innych źródeł oraz kredyty i inne środki zwrotne i bezzwrotne. Zadłużenie Zduńskiej Woli 

sięgnęło w 2020 roku 71 mln zł, wskaźnik ogólnego zadłużenia uplasował się na poziomie 

37,92%. Spadek nadwyżki operacyjnej wymusza nie tylko na samorządzie miasta Zduńska 

Wola, ale na wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego konieczność zwiększania 

kwot zobowiązań. 

 

Do budżetu miasta wpłynęły w 2020 r. dotacje rozwojowe na łączną kwot ę 

przekraczającą 4 mln zł. Ich źródłem był głównie Regionalny Program Operacyjny  
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Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

2014-2020. Zduńska Wola otrzymała również dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 

Ministerstwa Finansów. 

W 2020 r. miasto pozyskało blisko cztery miliony złotych na termomodernizację 

dziewięciu kamienic, zlokalizowanych przy ulicach Łaskiej i Sieradzkiej oraz ponad 900 tys. zł 

na zagospodarowanie terenu wokół Kępiny. To pieniądze z Wojewódzk iego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zawarte w 2020 roku umowy będą 

skutkowały wpływami finansowymi do budżetu roku 2021. Również pozyskane ponad  

160 tys. zł z WFOŚiGW w Łodzi na ekologiczne projekty w miejskich placówkach oświatowych 

wpłyną do budżetu miasta w 2021 r. 
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OCHRONA ZDROWIA 
 

W 2020 roku ochrona zdrowia na całym Świecie podporządkowana była epidemii 

koronawirusa. Z powodu ograniczeń zmienił się sposób funkcjonowania przychodni  

i charakter wizyt u lekarza. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Zduńskiej Woli, jedyny podmiot leczniczy zarządzany przez miasto, również zmuszony 

został do przeorganizowania swojej pracy.  

 

 Zmieniła się struktura przychodów i kosztów ponoszonych przez SPZPOZ. Wzrosły 

przychody z tytułu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ Narodowy Fundusz 

Zdrowia przekazał dodatkowe środki na zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii 

koronawirusa. Miejska przychodnia wykonała również o wiele więcej, niż zakładano  

na początku 2020 roku, usług diagnostycznych i laboratoryjnych. Powodem było ograniczenie 

tego typu usług, z uwagi na zagrożenie COVID-19, przez inne podmioty medyczne. 

Laboratorium Analityczne SPZPOZ nie zaprzestało pracy nawet na jeden dzień. Tym samym 

wyższe okazały się koszty zakupu materiałów diagnostycznych. Wzrosły również koszty usług 

telekomunikacyjnych na skutek udzielania pacjentom teleporad oraz koszty zabezpieczenia 

placówki w niezbędne środki ochrony osobistej. Na zwiększone koszty tej ostatniej pozycji 

miały wpływ drastyczne wzrosty cen tych środków. Spadło natomiast wykonanie świadczeń  

z zakresu medycyny pracy, ponieważ występujące od marca 2020 roku obostrzenia 

epidemiologiczne znacznie ograniczyły zlecenia pracodawców w tym zakresie.  

16 października 2020 r. decyzją Wojewody Łódzkiego Zduńskowolski Szpital 

Powiatowy został zobowiązany do realizowania świadczeń związanych wyłącznie  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 i zabezpieczenia 69 łóżek 

obserwacyjno-zakaźnych dla pacjentów  z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia 

wirusem. Przyjęcia na wszystkie oddziały z wyjątkiem Oddziału Paliatywnego zostały 

wstrzymane. 

 Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 2020 liczba zakażonych SARS -CoV-2 

mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, według danych rządowych, przekroczyła 1751.  

Od początku pandemii zmarło 45 osób.  

Należy podkreślić, że w miejskiej przychodni każdy pacjent, który zgłaszał potrzebę 

osobistego spotkania z lekarzem, a nie miał objawów COVID -19, zawsze był przyjęty. 
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Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej odnotował na koniec 2020 

roku zysk większy o ponad 182 tys. zł od zysku osiągniętego na koniec roku 2019.  

 

W zduńskowolskim SPZPOZ wzrosła liczba mieszkańców zadeklarowanych do lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, z 11 480 w roku 2019 do 11  652 w roku 2020. Zwiększyła 

się także liczba wizyt w poradniach specjalistycznych, ale już liczba wizyt u lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej spadła o ponad 6,5 tys.  

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez miejską przychodnię  

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Porady w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  65 791 67 050 60 488 

Porady specjalistyczne 10 000 10 399 10 618 

Razem 75 791 77 449 71 106 

 

Wiele obostrzeń i wytycznych narzucanych w ciągu 2020 roku na służbę zdrowia 

spowodowało, że na wiele miesięcy wstrzymana została profilaktyka. Realizacja zadań 

publicznych, programów czy badań profilaktycznych w 2020 r. statystycznie jest o wiele 

niższa niż w latach ubiegłych. Z powodu epidemii nie udało się w pełni zrealizować jednego 

z ważnych miejskich zadań z zakresu ochrony zdrowia. Z kwoty 36 tys. zł, przeznaczonej  

na ochronne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65. roku życia wydan o 

niecałe 20,6 tys. zł z uwagi na bardzo ograniczoną dostępność szczepionki przeciwko grypie. 

Przeprowadzono jedynie 240 szczepień, tymczasem w roku 2019 z ochronnych szczepień 

przeciwko grypie skorzystało 555 seniorów.  

 Mniej przeprowadzono również badań w ramach profilaktyki w zakresie wczesnego 

wykrywania raka piersi. W stosunku do roku 2019 mniej aż o 504 badania. Z zaplanowanych 

120 tys. zł wydano jedynie niecałe 107 tys. zł. Wśród przebadanych 2373 kobiet patologie 

wykryto u 868 (36,5% badanych), najw ięcej u kobiet w wieku od 40 do 49 lat. To aż 25,97% 

wszystkich przebadanych osób.  

 Wysokość środków uzyskanych przez miasto z opłat za korzystanie z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosła 906 tys. zł. Zostały one 

przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii  oraz przemocy w rodzinie,  

i finansowały m.in.: leczenie i terapię osób uzależnionych, zajęcia adresowane do uczniów, 

zajęcia z elementami socjoterapii i świetlice środowiskowe, kluby abstynenckie oraz pracę 

Punktu ds. Przemocy w Rodzinie. Ogólna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w mieście 

wzrosła w stosunku  do roku 2019, na koniec roku 2020 zamykając się kwotą 45,4 mln zł.  
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Ogólna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w latach 2018 -2020 w milionach złotych  

 

  

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli 

wpłynęło 46 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku 

leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkohol. W 2019 roku wniosków tych było 

o 22 mniej. 

Miasto Zduńska Wola udzieliło Zduńskowolskiemu Szpitalowi Powiatowemu dotacji 

celowej w wysokości 74,6 tys. zł na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów niezbędnych 

przy hospitalizacji pacjentów zarażonych wirusem SARS -CoV-2. 
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POMOC SPOŁECZNA  
 

Rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 oraz ogłoszenie stanu epidemii wymusiło zmiany  

w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej 

Woli, a pracowników socjalnych postawiło przed zupełnie nowymi sytuacjami.  

 

 Ośrodki w całym kraju nie były przygotowane na tego rodzaju zagrożenie, nie 

posiadały opracowanych procedur postępowania i środków ochrony osobistej. Ponadto 

feminizacja zawodu pracownika socjalnego i wprowadzona specjalnymi przepisami 

możliwość sprawowania opieki nad dziećmi do lat 8 spowodowała braki kadrowe.  

Na 70 pracowników zduńskowolskiego MOPS  COS 63 to kobiety. 

MOPS COS uruchamiał całodobowe wsparcie psychologiczne, specjalną opieką 

otaczał osoby w podeszłym wieku, wpierał osoby objęte przymusową kwarantanną.  

Szczególnie ważne było uruchomienie całodobowego telefonu, pod którym dyżurowali 

specjaliści udzielający wsparcia  w okresie Świąt Wielkanocnych 2020, czyli miesiąc  

po zaistnieniu epidemii w Polsce. Mieszkańcy mierzyli się z zagubieniem, bezsilnością  

i przygnębieniem, przeżywali kryzysy osobiste, zawodowe i społeczne. Wsparcie 

psychologiczne miało wówczas znaczenie kluczowe. W tym kontekście bardzo ważne było 

również informowanie osób i rodzin o możliwych formach pomocy, zasadach funkcjonowania 

różnych instytucji w sytuacji epidemii, możliwości zrobienia zakupów czy dystrybuowanych 

posiłkach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej koordynował 

działania wielu instytucji, firm, organizacji i grup społecznych. Na podstawie informacji 

przekazywanych przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Zduńskiej Woli 

organizował dostarczanie zakupów do osób w kwarantannie przy wsparciu Straży Miejskiej 

oraz harcerzy ze zduńskowolskiego hufca ZHP. Od kwietnia do sierpnia 2020 roku zapewniał 

średnio pięć posiłków dziennie osobom przebywającym w miejscu kwarantanny zbiorowej  

w budynku Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Dolnej 41.  

W 2020 roku liczba rodzin długotrwale korzystających ze świadczeń z zakresu pomocy 

społecznej wynosiła 712.  
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Liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej w latach 2018 -2020 

 

 

 Spadek klientów pomocy społecznej obserwuje się już od kilku lat i jest to trend 

właściwy dla całego kraju. Jednocześnie  można jednak zauważyć wzrost liczby rodzin,  

w których nakładają się na siebie różne problemy społeczne, np. długotrwała choroba, 

alkoholizm i przemoc. Natomiast w zamian za spadek liczby klientów, pracownicy MOPS  COS 

podejmują się realizacji nowych zadań. Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej czy 

zapewnienie opieki wytchnieniowej to jedynie niektóre z nich.  

Wśród głównych przyczyn udzielania  świadczeń niezmiennie są: długotrwała lub 

ciężka choroba oraz bezrobocie.  

 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną ze względu na pięć głównych przyczyn udzielania świadczeń  

w latach 2018-2020 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Długotrwała lub ciężka choroba 459 380 372 

Bezrobocie 477 403 365 

Niepełnosprawność  366 331 301 

Bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego 

238 206 198 

Alkoholizm  221 187 165 

 

 W 2020 roku w Urzędzie Miasta Zduńska Wola raz w tygodniu dyżurował pełnomocnik 

prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych. Udzielał porad dotyczących  praw 

przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz zapewniał wsparcie w każdej indywidualnej 

sprawie. Choć z uwagi na stan epidemii obsługa ta została utrudniona i w większości 

przypadków zastąpiona kontaktem telefonicznym, mailowym oraz spotkaniami poza 
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urzędem, to wśród pozytywnie załatwionych w 2020 r. spraw należy wymienić przydzielenie 

dwóm rodzinom mieszkań spełniających wymagania osób z niepełnospra wnościami. 

Stopa bezrobocia dla całego powiatu zduńskowolskiego wyniosła w 2020 r. 6,9%.  

1 stycznia 2020 r. było w Zduńskiej Woli 1111 osób bezrobotnych. Na koniec grudnia 2020 r. 

liczba ta była wyższa o 141 osób. W 2020 roku 38 osób uznano za osoby bezdo mne, których 

głównym miejscem przebywania była Zduńska Wola, o osiem mniej niż w roku 2019.  

15 spośród tych osób przebywało w Schronisku Dla Osób Bezdomnych "Metamorfoza"  

w Feliksowie, które wygrało otwarty konkurs ofert na realizację tego typu opieki dl a miasta 

Zduńska Wola. 

 W ciągu całego 2020 roku miasto wypłaciło 40,2 mln zł świadczeń wychowawczych  

w ramach programu „Rodzina 500+”. Skorzystało z nich 4551 rodzin, a świadczenia 

wypłacono na 7062 dzieci. Z programu „Dobry Start” skorzystało 4550 dziec i, a łącznie 

wypłacono tu ponad 1,6 mln zł.  

 Miasto dotowało w 2020 r. pobyt dzieci w żłobkach i klubie dziecięcym. Wysokość 

środków przekazanych przez miasto dziewięciu podmiotom prywatnym, prowadzącym tego 

typu placówki, przekroczyła 330 tys. zł. Liczba dzieci w żłobkach to 162, do klubu dziecięcego 

rodzice przyprowadzali 13 maluszków. 

 Pracownicy Urzędu Miasta wydali mieszkańcom w 2020 roku 150 Miejskich Kart 

Rodziny oraz 113 Zduńskowolskich Kart Seniora.  

 

Liczba wydanych Miejskich Kart Rodzin oraz Zduńskowolskich Kart Seniora w latach 2018 - 2020 
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Pomimo obostrzeń ani funkcjonariusze policji, ani pracownicy socjalni nie odnotowali 

w 2020 roku zwiększenia liczby zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie. W ramach 

procedury Niebieskie Karty wsparciem objętych było w 2020 roku 64 rodzin, o dziewięć mniej 

niż w roku 2019. Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli stwierdziła następujące 

rodzaje przemocy w rodzinie: 36 przypadków przemocy fizycznej, 40 psychicznej, trzy 

seksualnej i osiem innych jej rodzajów, do których zalicza się m.in. groźby karalne, 

zniszczenie mienia czy zmuszanie do picia alkoholu. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 
 

W 2020 roku miasto wydało na inwestycje ponad 31 mln zł, o 10 mln  zł więcej niż w roku 

2019. Najdroższe było zakończenie budowy sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy 

Szkole Podstawowej nr 5 oraz budynku na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej. Ponad  

2,3 mln zł miasto zapłaciło też za I etap  przebudowy ul. Borowej. W sumie urzędnicy 

miejscy przeprowadzili ponad 50 inwestycji.  

 

 Ze wszystkich wydatków inwestycyjnych najwięcej pieniędzy wydanych zostało  

na modernizacje ulic (Transport i łączność) i na inwestycje w miejskich szkołach (Oświata), 

na trzecim miejscu uplasowały się wydatki na infrastrukturę sportową (Sport).  

 

Wydatki inwestycyjne w roku 2020 
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Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020  I  25 

 

Bezpośredni wpływ na wzrost wydatków na modernizacje dróg ma konsekwentna 

realizacja planu utwardzania dróg gruntowych. Miasto remontowało również ulice, które  nie 

zostały w planie ujęte, a na które w latach poprzednich wykonana była dokumentacja 

techniczna. Największą inwestycją drogową 2020 roku była przebudowa ulicy Borowej. 

Zrealizowany został pierwszy etap modernizacji tej drogi, od ul. Świerkowej do ul. Le śnej,   

o długości 674 metrów, a koszt tej modernizacji wyniósł 2,3 mln zł.  

 

Ulica Borowa przed i po modernizacji  

 

 

Miasto przebudowało również ulice: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Polną, 

część Olimpijskiej, Społeczną, Stanisława Wyspiańskiego, Zduńską, Zielonogórską,  

J.T. Dybowskiego i J. Szaniawskiego, Północną i Dziewiarską. Łączna długość dróg 

gruntowych, które zostały w 2020 r. utwardzone to blisko 3,5 km. Zmodernizowane zostały 

uliczki osiedlowe w obrębie ulic Srebrna – Kilińskiego – Zielona. Na ul. H. Kołłątaja pojawił 

się chodnik na odcinku od ul. Piotra Skargi do ul. S. Staszica. W 2020 r. wyniesiona zos tała 

również powierzchnia skrzyżowania ulic Główna – Sokola – Łąkowa, co w ogromnym stopniu 

poprawiło bezpieczeństwo użytkowników tych ulic. Temu samemu celowi służyła inwestycja 

zamontowania progów zwalniających na ul. A. Mickiewicza.  

Ostatnie prace przy budowie nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole 

Podstawowej nr 5 i związane z tym wydatki w wysokości ponad 6,5 mln zł miały decydujące 

znaczenie na uplasowanie się działu Oświata na drugim miejscu wszystkich wydatków 

inwestycyjnych miasta.  
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Sala gimnastyczna przy SP nr 5 

 

 

Analogicznie było w przypadku wydatków na sport, gdzie 4,5 mln zł stanowiła zapłata 

za zakończenie budowy kompleksu sportowego na stadionie przy ul. Łaskiej 90. 

 

Budynek szatniowo-sanitarny na Stadionie Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej  

 

 

Blisko 4 miliony zł kosztowały inwestycje w ochronę środowiska i gospodarkę 

komunalną. Blisko 700 tys. zł miasto przekazało mieszkańcom na wymianę  

139 zanieczyszczających powietrze, starych pieców węglowych. W listopadzie 2020 roku 
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rozpoczęła się realizacja bardzo dużego, proekologicznego projektu modernizacji oświetlenia 

zduńskowolskich ulic. W sumie miasto zainstaluje 2746 nowych, energooszczędnych lamp, 

przez ostatnie dwa miesiące roku sprawozdawczego wymienionych zostało 620 opraw  

za ponad 250 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dokapitalizowano 

kwotą 1 mln 200 tys. zł. To inwestycja w zorganizowanie spółki, ale przede wszystkim 

inwestycja w sprawne i tańsze odbieranie odpadów od mieszkańców.  

 

Modernizacja oświetlenia  ulicznego na osiedlu Południe  

 

 

 Miasto inwestowało również w 2020 roku w rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowej oraz deszczowej. Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej położono w ulicach: 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Twardowskiego i ks. Prof. J ózefa Tischnera, 

wodociągowej na ul. Saneczkowej, Tenisowej, Opiesińskiej i T. Kobusiewicza, a deszczowej 

w ulicach: Srebrnej, K. I. Gałczyńskiego, Olimpijskiej, Społecznej oraz Polnej.  

Stan epidemii nie zahamował działalności inwestycyjnej Zduńskiej Woli,  choć  

w dużym stopniu utrudnił pracownikom Urzędu Miasta oraz pracownikom firm pracujących 

przy miejskich inwestycjach ich realizację. Należy jednak odnotować, że plany inwestycyjne 

zostały zrealizowane w ponad 95 %. Bardzo ważne jest również to, że reagu jąc na sytuację 

epidemiczną, miasto zainwestowało również w 2020 roku w ochronę zdrowia mieszkańców  

i kwotą ponad 74,5 tys. zł dofinansowało zakup respiratorów dla Zduńskowolskiego Szpitala 

Powiatowego. Kolejną inwestycją w poprawę bezpieczeństwa ludzi, być może nie tak ściśle 

związaną z pandemią, ale również niezwykle przydatną służbom powołanym do zapewniania 

ochrony mieszkańców, był wydatek 30 tys. zł na zakup średniego samochodu ratownictwa 

technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli.  
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Warto również zaznaczyć, że miasto inwestuje w kulturę i ochronę swojego 

dziedzictwa. Na zadania z tego obszaru wydało w 2020 roku ponad 400 tys. zł. To przede 

wszystkim inwestycja w filii Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, czyli Skansenie 

Lokomotyw na osiedlu Karsznice. Muzeum zakupiło pawilon ekspozycyjno -edukacyjny,  

w którym zainstalowana została wyjątkowa, ruchoma makieta kolejowa.  

Ponad 700 tys. zł Zduńska Wola zainwestowała także w poprawę jakości usług 

świadczonych mieszkańcom przez Urząd Miasta. Tyle bowiem wydano na przebudowę 

budynku nr 1, w którym już dzisiaj obsługiwani są mieszkańcy wyrabiający lub wymieniający 

dowody osobiste i załatwiający sprawy meldunkowe.  

W stosunku do roku 2019 o 10 punktów procentowych wzrosły wydatki  

na modernizacje dróg, a o ponad 11 punktów na gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska, natomiast o ponad 15 punktów procentowych mniejsze były wydatki 

inwestycyjne w oświacie. 

 

Nakłady inwestycyjne w latach 2018-2020 
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 Obok realizowanych inwestycji, miasto opracowało w 2020 r. dokumentacje 

projektowe inwestycji, które będą realizowane w najbliższym czasie. Dotyczyły one  

przede wszystkim budowy i przebudowy miejskich dróg. Do najważniejszych opra cowań 

technicznych zaliczyć trzeba projekty: budowy ul. Stefana Złotnickiego do ul. Komisji Edukacji 

Narodowej oraz drogi dojazdowej do terenów przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską, a także ul. Kaczej od ul. Grzyb owej 

do skrzyżowania z ul. Prostą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej. Powstała 

również dokumentacja techniczna na utwardzenie ulic: Bałtyckiej, Dalekiej, Dobrej i drogi 

dojazdowej przy ul. Opiesińskiej 30. To w sumie kolejne 3,7 km dróg, na  których położony 

zostanie asfalt. Zaprojektowano także modernizacje ulic: Jasnej  (na odcinku  

od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej) , Mostowej wraz z przepustem na rowie melioracyjnym 

D-2, S. Moniuszki, S. Okrzei i części ul. Sportowej, Laskowej, Lawendowe j, Maratońskiej, 

Sportowej, Wspólnej, Żurawiej, oraz pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej 

oraz parkingu przy ul. Głównej.  
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GOSPODARKA LOKALOWA I GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 
 

Osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania czy też na wynajęcie go na zasadach 

wolnorynkowych, mogą starać się o przyznanie lokalu komunalnego. Głównym warunkiem 

ubiegania się o mieszkanie od miasta jest zawsze spełnienie kryterium dochodowego.  

Na koniec 2020 roku w Zduńskiej Woli na mieszkanie komunalne oczekiwało 21 rodzin.  

 

Z roku na rok zmniejsza się zasób mieszkaniowy Zduńskiej Woli. Na koniec 2020 r.  

w jego skład wchodziło 1664 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 70 tys. m 2, usytuowanych 

w 263 budynkach. Dlatego właśnie ogromne znacznie miało w 2020 roku przekazanie 

Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Złotnicki” gruntów przy ul. Juliusza, gdzie 

powstanie trzykondygnacyjny budynek z 50 mieszkaniami. Drugą ważną transakcją 20 20 roku 

była sprzedaż działek przy ul. Mieczysława Karłowicza, również z przeznaczeniem pod 

budownictwo wielorodzinne.  

 

Zasób mieszkaniowy Zduńskiej Woli w latach 2018 -2020 

 

 

 W 2020 r. miasto sprzedało wszystkie udziały w jednym budynku na rzecz 

współwłaściciela. Była to kamienica przy ul. Łaskiej 16 -16A. 

 Na koniec 2020 r. 97% miejskich lokali było wyposażonych w instalację wodociągową, 

a WC znajdowało się w 86% lokali. Tylko 37% mieszkań wyposażonych było w instalację 

centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa doprowadzona była do niespełna 29% lokali. 
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Bez urządzeń były 43 lokale, czyli prawie 3% ogólnej liczby lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu miasta. 

 Bazowa stawka czynszu 1 stycznia 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 r . wynosiła 4,80 zł/m2, 

stawka maksymalna 7,20 zł/m2, stawka minimalna dla lokalu wynajmowanego na czas 

nieoznaczony 2,88 zł/m2, a dla lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego 1,44 zł/m 2. 

 W 2020 roku miasto wypłaciło ze swojego budżetu 4481 dodatków mieszkaniowych  

na łączną kwotę przekraczającą 923 tys. zł. Najwyższy dodatek mieszkaniowy wyniósł  

698,62 zł miesięcznie, a najniższy 25,12 zł. Średnia kwota jednego dodatku sięgnęła 206 zł.  

W stosunku do roku 2019 zmniejszyła się liczba wypłaconych dodatków: z 4964 do  4481,  

a zwiększyła kwota na jaką je wypłacono: z 896 tys. zł na 923 tys. zł. Sytuację tę tłumaczy 

wzrost wydatków mieszkaniowych, w tym opłat czynszowych i opłat za wywóz odpadów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych  

 

 

 Z dodatków energetycznych skorzystały w 2020 roku 244 gospodarstwa domowe. 

Wypłacono ich na łączną kwotę 15 tys. zł, co stanowi 88,52% otrzymanej na ten cel, z budżetu 

państwa, dotacji.  

 Największy udział we własności gruntów na terenie Zduńskiej Woli  miały w 2020 roku: 

osoby fizyczne, do których należało 1418 ha, miasto Zduńska Wola jako właściciel ponad  

370 ha oraz użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa.  
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Struktura własności gruntów na terenie Miasta Zduńska Wola w 2020 r.  

Rodzaj własności Powierzchnia w ha 

Osoby fizyczne 1418 

Gmina 372 

Użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa  232 

Skarb Państwa  130 

Powiat 79 

Użytkownicy wieczyści na gruntach miasta  70 

Pozostałe 51 

Spółdzielnie  32 

Kościoły i związki wyznaniowe 30 

Województwo  22 

Spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne osoby prawne  11 

Samorządowe osoby prawne i nieznani właściciele  10 

Ogólna powierzchnia ewidencyjna  2457 

  

W 2020 r. Zduńska Wola kupiła działki o łącznej powierzchni 1 622 m2 za 685,5 tys. zł. 

Natomiast sprzedała 23  323 m2 za łączną cenę 3 mln 770 tys. zł, tymczasem  w roku 2019 

zbliżoną powierzchnię 23  724 m2 działek sprzedano za nieco ponad 1 mln 118 tys. zł.  Na tak 

spektakularną różnicę wpłynęła sprzedaż działek przy ul. Mieczysława Karłowicza 2, 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, gdzie cena sprzedaży uzyskana 

podczas przetargu sięgnęła 2 mln zł.   

19 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 926,86 m 2 Miasto sprzedało w 2020 r.  

za blisko 733 tys. zł. Ważną transakcją, dokonaną w roku 2020, a dotyczącą jej majątku, było 

wspomniane już przeniesienie własności działek przy ul. Juliusza 5, 7 i 9  

w formie aportu o wartości 973 tys. zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

„Złotnicki”. 

Kierunki gospodarowania nieruchomościami należącymi do miasta w 2020 r.  

Sposób zagospodarowania  Powierzchnia Liczba 

Komunalizacja 10 ha 7319 m2 87 działek gruntu  

Sprzedaż  

Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę w przetargu 
nieograniczonym 

2 ha 0508 m2 22 działki gruntu  

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej  926,86 m2 19 lokali 

Sprzedaż bezprzetargowa działek uzupełniających  1 337 m2 7 działek gruntu  

Sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego  1 478 m2 1 działka gruntu  

Wykupy nieruchomości do gminnego zasobu  1 622 m2 6 działek gruntu  

Działki drogowe przejęte z mocy prawa na mocy decyzji  1 ha 1141 m2 28 działek gruntu  
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Najwartościowsze składniki majątku miasta  

Rodzaj Wartość księgowa  

Grunty 152 mln zł  

Ulice i infrastruktura pod pasami drogowymi  122 mln zł  

Budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego  54 mln zł  

Ratusz 19 mln zł  

Targowisko miejskie 5 mln zł  

Budynki Urzędu Miasta  2 mln zł  

Inkubator Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38  2 mln zł  

Filia MDK na os. Karsznice 1,9 mln zł 

Muzeum Historii Miasta wraz ze Skansenem Lokomotyw  756 tys. zł  

Budynki miejskiej przychodni  736 tys. zł  

 

Wartość księgowa majątku Zduńskiej Woli na koniec 2020 roku wynosiła 364 mln zł. 

Wartość samych gruntów sięgnęła ponad 152 mln zł. Miasto jest właścicielem terenów  

o powierzchni ogólnej 376,6 ha.  
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TRANSPORT 
 

Spośród wszystkich spółek komunalnych należących do Miasta Zduńska Wola, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. najbardziej odczuło zmiany, które przyniósł stan 

epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS -CoV-2. 

 

Zdalna nauka oraz zdalna praca doprowadziły do wyraźnego spadku liczby osób 

jeżdżących komunikacją miejską. W 2019 roku z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacji skorzystało 742 tys. osób, w 2020 liczba ta spadła do 430 tys. To prawie połowa. 

Obowiązujące przepisy wprowadziły limity przewożonych pasażerów, a spółka zmuszona 

została do wprowadzenia wakacyjno-feryjnego rozkładu jazdy. Tę sytuację wyraźnie obrazuje 

wysokość przychodów osiągniętych przez spółkę w 2020 roku. Sprzedaż biletów, w stosunku 

do roku 2019 spadła bez mała o połowę.  

 

Przychody MPK Sp. o.o. z tytułu sprzedanych biletów w latach 20 18-2020 w milionach złotych  

 

 

 Autobusy zduńskowolskiego przewoźnika przejechały łącznie w roku 2020 o blisko 

200 tys. km mniej niż w roku 2019. Średni wiek taboru komunikacji miejskiej wyniós ł  

w 2020 roku 13 lat.  

 Liczba pociągów pasażerskich, które zatrzymywały się na zduńskowolskich stacjach 

kolejowych to ok. 14 tys. sztuk, co oznacza że utrzymany został poziom roku 2019.  
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Liczba autobusów komunikacji dalekobieżnej, zatrzymujących się na przystankach w mieście 

wyniosła w 2020 r. nieco ponad 1,2 tys. sztuk. Na terenie miasta Zduńska Wola pracowało  

w 2020 roku 123 taksówkarzy.  

System publicznego transportu zbiorowego uzupełnia rower miejski. Stan epidemii 

znacząco wpłynął na liczbę wypożyczeń w 2020 r., która w stosunku do roku 2019 spadła  

o 65%. 

 

Liczba wypożyczeń roweru miejskiego  

 

 

 

  

Stacja Liczba wypożyczeń 2020  Liczba wypożyczeń 2019  

Srebrna - Przychodnia 633 2 049 

Plac Żelazny - Dworzec 531 1 977 

Południe - Gierymskiego 739 1 771 

Łaska - Pogoń 515 1 398 

Plac Wolności - Ratusz 503 1 395 

Kobusiewicza - MOSIR 217 900 

Zduńska - Kępina  431 881 

Złota - SP 6 253 881 

Świerkowa - Świetlica  333 657 

Łódzka - SP12 97 391 

Parkowa - Browar 203 364 

Karsznice - Plac Zwycięstwa  45 191 

Karsznice - Leśmiana  85 152 

Poza oficjalna stacją  39 85 

Razem 4 624 13 092 
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SPRAWY OBYWATELSKIE  
 

W wyjątkowych warunkach obywatele Zduńskiej Woli w 2020 roku wzięli udział  

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W lokalach wyborczych obowiązywał 

reżim sanitarny, obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz limit osób.  

 

 Pomimo obostrzeń frekwencja w Zduńskiej Woli sięgnęła blisko 70%. W pierwszej 

turze wyborów zagłosowało 21 tys. z 32 tys. osób uprawnionych do głosowania, co stanowi 

65,28%. 153 mieszkańców skorzystało z możliwości głosowania korespondencyjnego.  

W lipcu, w drugiej turze  wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zagłosowało blisko 

pół tysiąca osób więcej, w tym korespondencyjnie 178. Frekwencja w drugiej turze wyniosła 

68,23%. 

 Również w lipcu 2020 roku odbyły się w Zduńskiej Woli wybory do Zarządów 

Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice oraz Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto  

na kadencję 2020-2024. Także i te wybory Urząd Miasta zorganizował zapewniając 

maksymalne środki ostrożności oraz przestrzegając reżimu sanitarnego. Na osiedlu Karsznice 

wybrano 11 osobowy zarząd, natomiast na osiedlu Nowe Miasto 6 osobowy. Rolą wspólnot 

lokalnych jest upowszechnianie idei samorządowych oraz pobudzanie aktywności 

obywatelskiej. Stan epidemii nie pozwolił wspólnotom na prowadzenie spotkań czy 

organizację integracyjnych wydarzeń plenerowych. Ale udało się doposażyć świetlice 

wszystkich trzech wspólnot, kupiono m.in.: meble, artykuły go spodarstwa domowego, 

kompresor z zestawem akcesoriów, mobilny zestaw nagłaśniający, grill gazowy, stół do tenisa 

stołowego, grill węglowy i telewizor. Z budżetu miasta wydano na to blisko 27 tys. zł. 

 

Jednostki pomocnicze miasta Zduńska Wola  

 Liczba mieszkańców  

Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice  3937 

Wspólnota Lokalna Osiedla 1000-lecia 1717 

Wspólnota Lokalna Osiedla Nowe Miasto 1392 

 

Decyzją Rady Miasta Zduńska Wola, podjętą w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu 

epidemii, odstąpiono od wdrożenia w roku 2020 budżetu obywatelskiego. Z zadań, które 

mieszkańcy wybrali w roku 2019 do realizacji w 2020 udało się: zainstalować progi 
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zwalniające wraz z oznakowaniem na ul. Mickiewicza, zbudować tor zręcznościowy przy 

Szkole Podstawowej nr 7, zakupić pawilon ekspozycyjno-edukacyjny do Skansenu Lokomotyw 

oraz domki i karmę dla kotów wolnożyjących. Niestety pozostałe dziesięć zadań, ponieważ 

należały do kategorii „wydarzeń” nie zostało zrealizowanych. Wprowadzane kolejne 

obostrzenia i limity dotyczące udziału publiczności, uniemożliwiły organizację koncertów, 

pikników, plenerowego kina czy wydarzeń sportowych. Zostały one przełożone na rok 

kolejny. 

O ponad 88%, w stosunku do roku 2019, spadła liczba złożonych przez mieszkańców 

miasta wniosków obywatelskich. W 2019 r. przyjęto ich 44, a w 2020 zaledwie pięć, w tym 

dwa złożone zostały podczas dyżurów radnych Rady Miasta. Wnioski dotyczyły: ogrzewania 

oraz wykonania kanalizacji deszczowej, utwardzenia ulicy nawierzchnią bitumiczną, 

modernizacji budynku oraz podwyżki czynszu, Strategii Rozwoju Sportu dla Miasta Zduńska 

Wola i publicznej zbiórki na rzecz ustawienia tablicy informacyjno -pamiątkowej na osiedlu 

Karsznice. 

W 2020 roku do Urzędu Miasta Zduńska Wola wpłynęło dziewięć skarg oraz dzie więć 

petycji i nie ma tu zasadniczych różnic w stosunku do roku poprzedniego. Również tak jak 

każdego roku szeroki był zakres tematyczny spraw, o które pytano w trybie wniosków  

o udostępnienie informacji publicznej. Porównywalna była także ich liczba: w 2 019 r. było 

96, a w 2020  tych wniosków było 94. 

Stan epidemii zdecydowanie ograniczył pracę przeznaczonego dla aktywności 

obywatelskiej zduńskowolan Inkubatora Inicjatyw Społecznych. W ciągu całego 2020 roku  

o wynajem jego pomieszczeń wnioskowało jedynie siedem stowarzyszeń i dziewięć  

grup nieformalnych. W sumie odbyło się tam tylko 20 różnych spotkań. Były to m.in. 

warsztaty dla kobiet poświęcone tematowi zagrożeń, jakie niosą ze sobą media 

społecznościowe, spotkanie w sprawie porzuconych zwierząt, spotkania abstynentów oraz 

osób z dysfunkcją wzroku.  

W 2020 roku niemożliwa była również aktywność Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska 

Wola oraz Zduńskowolskiej Rady Seniorów. Zarówno młodzież jak i seniorzy spotkali się  

na swoich sesjach tylko jeden raz. Ani razu nie spotkali się natomiast członkowie Rady 

Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola.  
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BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE 
 

Rok 2020 związał słowo "bezpieczeństwo" ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia się 

wirusem SARS-CoV-2. Minister Zdrowia stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej ogłosił 20 marca, co było jednoznaczne z wprowadzeniem sytuacji prawnej w celu 

podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków 

epidemii. Stan ten dla urzędów miast przyniósł ściśle określone konsekwencje.  

 

 Bardzo ważną rolę pełniły Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miasta oraz Straż Miejska. Biuro utrzymywało 24–godzinną łączność z Powiatowym Centrum 

Zarządzania Kryzysowego oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

Koordynowało wprowadzanie w życie wytycznych administracji rządowej, przygotowywało 

komunikaty dla mieszkańców, przekazywało informacje służbom socjalnym o osobach 

zakwalifikowanych do objęcia kwarantanną, a wymagających pomocy , np. w zakupie 

żywności. Było również dysponentem środków ochrony osobistej oraz środków  

do dezynfekcji.  

 Straż Miejska od początku kwietnia do połowy czerwca, a następnie  

od 19 października 2020 roku, z polecenia Wojewody Łódzkiego, została oddelegowana  

do walki z epidemią i w tym zakresie podlegała Komendantowi Powiatowemu Policji  

w Zduńskiej Woli. Funkcjonariusze Straży Miejskiej skontrolowali ponad 200 osób 

przebywających na kwarantannie, przeprowadzili 2 tys. kontroli miejsc gromadzenia się osób 

i tyle samo kontroli autobusów. Ponad 800 razy kontrolowano punkty usługowe i blisko  

100 razy sklepy wielkopowierzchniowe. Strażnicy kontrolowali stosowanie się  

do obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń, wystawili 5 mandatów karnych,  

a 117 osób zostało pouczonych. Wszystkie mandaty nałożyli za łamanie nakazu zasłaniania  

ust i nosa. Kontrole nie były jedynymi zadaniami, które w związku ze stanem epidemii 

podejmowali Strażnicy Miejscy. Na mocy porozumienia Prezydenta Miasta Zduńska Wola  

i Starosty Zduńskowolskiego zostali włączeni w skład mobilnego punktu badań COVID -19. 

Stworzyli zespół wymazowy, którego zadaniem było pobieranie wymazów do wykonania 

testu na obecność SARS-CoV-2. Zespół pracował od 29 kwietnia do 22 lipca 2020 r., pobrał  

792 próbki. Funkcjonariusze Straży Miejskiej, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, dostarczali również artykuły dla osób odbywających kwarantannę.  
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 W Straży Miejskiej służyło w 2020 roku 12 funkcjonariuszy. Obok obowiązków 

wynikających z wprowadzonego stanu epidemii wypełniali również swoje zwykłe zadania.  

W stosunku do 2020 roku o ponad 300 zmniejszyła się liczba zgłoszeń od mieszkańców. 

Spadła także liczba osób spożywających alkohol w miejscach publicznych z 389 w roku 2019 

do 362 w 2020. Mniej było wykroczeń porządkowych. Strażnicy odnotowali również mniej 

wykroczeń drogowych, aż o 178. Spadki te były efektem wprowadzanych zakazów  

i obostrzeń, a co za tym idzie mniejszej mobilności mieszkańców. Stan epidemii wpłynął 

również na mniejszą liczbę kontroli tego, czym mieszkańcy palili w swoich piecach. Strażnicy 

zrealizowali o 166 kontroli mniej niż w roku 2019 i były to wyłącznie kontrole na zgłoszenia 

mieszkańców i po wcześniejszym upewnieniu się, że dana posesja nie jest objęta 

kwarantanną.  

 

Rodzaje interwencji podejmowanych przez Straż Miejską w roku 2019 i 2020 według rodzaju wykroczenia  

 

 

 Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli odnotowała w ciągu całego 2020 roku 

ponad 950 przestępstw. Liczba ta wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o blisko 250. 

Więcej było przestępstw w kategoriach przestępczości narkotykowej i gospodarczej. 

Pierwszych stwierdzono 195, drugich 316. Do przestępstw gospodarczych należały oszustwa 

internetowe, wyłudzenia pożyczek i kredytów oraz nielegalny obrót alkoholem i tytoniem.  

W 2020 roku policjanci wypełnili w Zduńskiej Woli 35 formularzy Niebieskiej Karty. 41 o sób 
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dotkniętych zostało przemocą w rodzinie, w tym 34 kobiety, dwóch mężczyzn i pięcioro 

dzieci. Policjanci zakwalifikowali 35 osób jako potencjalnych sprawców, wśród nich  

jedną kobietę, 28 mężczyzn i jednego nieletniego. Ze względu na rodzaj przemocy  

w 36 przypadkach była to przemoc fizyczna, a w 40 przemoc psychiczna.  

 Na zduńskowolskich drogach było 25 wypadków, o 6 mniej niż w roku 2019. Mniej  

o 35 było również kolizji. W wypadkach drogowych na terenie miasta zginęły dwie osoby.  
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EDUKACJA 
 

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice 12 marca 2020 roku, dosłownie z dnia 

na dzień, postawieni zostali przed koniecznością sprostania zupełnie nowemu wyzwaniu. 

Edukacja została przeniesiona do świata cyfrowego, a wszyscy zostali zmuszeni  

do używania nowych narzędzi, pozwalających uczyć się na odległość. 

 

Miejskie szkoły korzystają z szerokopasmowego Internetu. Miasto przekazało  

im 77 laptopów o wartości ponad 220 tys. zł, które zostały zakupione dzięki środkom 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Najważniejszym bowiem zadaniem 2020 roku było 

jak najsprawniejsze zorganizowanie nauki zdalnej.  

Od 1 września 2020 r. w mieście działało dziewięć szkół podstawowych oraz dziewięć 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym było miasto Zduńska Wo la. Z dniem  

31 sierpnia 2020 r. zlikwidowano Szkołę Podstawową nr 4.  

Wydatki miasta poniesione na oświatę w 2020 r. zamknęły się kwotą blisko 58 mln zł. 

Subwencja oświatowa, czyli pieniądze na edukację przekazywane samorządom przez 

państwo, pokryła jedynie 50,40% wszystkich wydatków oświatowych. 38,4 mln zł kosztowało 

utrzymanie szkół podstawowych, a 15,3 mln zł utrzymanie przedszkoli, 3,6 mln  zł wyniosły 

dotacje przekazane przez miasto niepublicznym jednostkom oświatowym. Do tych ostatnich 

należy 11 różnych placówek oświatowych: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia 

Malucha”, Przedszkole Prywatne „Pluszakowo”, Niepubliczne Przedszkole „Fun&Play”, 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Amiś”, Niepubliczne Przedszkole „Radosny Maluszek”, 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Maluszkowo”, Przedszkole Niepubliczne „Orzeszek”, 

Przedszkole Niepubliczne „Do-Re-Mi”, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Myszki Miki” 

oraz Szkoła podstawowa dla dorosłych i Gimnazjum dla dorosłych.  
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Wydatki szkół podstawowych w roku 2020 

Szkoła  
Liczba 

uczniów  
Liczba 

oddziałów  

Wydatek roczny w 
przeliczeniu na jednego 

ucznia w zł  

Wydatek miesięczny w  
przeliczeniu na jednego ucznia 

w zł 

SP2 328 15 10 382 865 

SP4* 40 3 20 726 2 590 

SP5 328 14 8 833 736 

SP6 599 26 9 189 765 

SP7 367 19 8 946 745 

SP9 491 24 16 801 1 400 

SP10 416 21 9 023 751 

SP11 234 12 13 021 1 085 

SP12 236 11 17 415 1 451 

SP13 318 16 10 563 880 

Ogółem 3357 161 12 491  1 128 

*W przypadku Szkoły Podstawowej nr 4 dane dotyczą ośmiu miesięcy funkcjonowania szkoły w 2020 r.  

 

Niezmiennie największą miejską szkołą była Szkoła Podstawowa nr 6, a najmniejszą 

Szkoła Podstawowa nr 4. Nie zmieniły się także kwoty, jakie miasto wydało na oświatę  

w przeliczeniu na jednego ucznia. Zarówno w roku 2020 jak i 2019 miesięcznie było to niec o 

ponad 1 tys. zł, a rocznie ok. 12 tys. zł. Zbliżone były wydatki poniesione na jednego 

przedszkolaka. 

 

Wydatki przedszkoli publicznych w roku 2020  

Przedszkole 
Liczba 

uczniów  
Wydatek roczny w przeliczeniu 

na jednego ucznia w zł 
Wydatek miesięczny w przeliczeniu 

na jednego ucznia w zł 

Przedszkole nr 2 173 11 881 990 

Przedszkole nr 3 150 11 345 945 

Przedszkole nr 4 175 11 693 974 

Przedszkole nr 5 96 13 261 1 105 

Przedszkole nr 6* 94 20 519 1 709 

Przedszkole nr 7 100 13 580 1 131 

Przedszkole nr 9 118 8 913 742 

Przedszkole nr 10 222 11 237 936 

Przedszkole nr 11 95 13 555 1 129 

Ogółem 1223 12 423 1 035 

*W przypadku Publicznego Przedszkola nr 6 wliczane są wydatki na obsługę księgową wszystkich miejskich 
przedszkoli 

 

 W miejskich szkołach pracowało w 2020 roku 483 nauczycieli na 425,91 etatach. 

Największą liczbę spośród zatrudnionych pedagogów stanowili nauczyciele dyplomowani.  
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Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w szkołach podstawowych  

 

 

 W 2020 r. uczniowie zduńskowolskich szkół uczyli się głównie języka angielskiego  

i niemieckiego, tylko w Szkole Podstawowej nr 7 dodatkowo nauczany był język hiszpański.  

Miasto Zduńska Wola wspiera pracodawców w dofinansowaniu kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników. W 2020 roku wypłaciło 27 pracodawcom łącznie ponad  

189 tys. zł, w tym 167 tys. zł na naukę zawodu, a 22 tys. zł na przygotowanie do wykonywania 

określonej pracy. 

Liczba stypendystów za wyniki w nauce wyniosła ogółem 177 (w I semestrze) i  326  

(w II semestrze). Wysokość wszystkich wypłaconych stypendiów to ponad 138,3 tys. zł. 

Stypendia socjalne otrzymało 312 uczniów w łącznej wysokości blisko 301 tys. zł.  

W ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka Szkolna” dotację w wysokości 

6 689 zł miasto przyznało 24 uczniom szkół ponadpodstawowych na zakup podręczników  

i materiałów edukacyjnych.  
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SPORT 
 

Rok 2020 był rokiem zakończenia dużych, związanych z infrastrukturą sportową, inwestycji. 

Miasto oddało do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz nowoczesny 

budynek szatniowo-sanitarny na stadionie przy ul. Łaskiej 90. Miejska spółka MPWiK 

kończyła natomiast budowę krytej pływalni.  

 

Gros wydatków na salę przy SP 5 oraz budynek na Stadionie Miejskim Zduńska Wola 

poniosła w roku 2019, dlatego biorąc pod uwagę wszystkie wydatki poniesione na kulturę 

fizyczną w 2020 roku należy odnotować, że  są one niższe o 7 mln zł. To podsumowanie nie 

dotyczy nowej pływalni krytej, bowiem 22 grudnia 2020 roku generalny wykonawca 

inwestycji uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego, ale termin oddania inwestorowi, czyli spółce miejskiej MPWiK całości 

inwestycji przełożono, ze względu na sytuację epidemiczną, na rok 2021.  

Oddaniu nowej sali przy Szkole Podstawowej nr 5 towarzyszyły dwa wyjątkowe mecze 

piłki siatkowej. PGE Skra Bełchatów zmierzyła się z Cerrad Ene a Czarni Radom, oba zespoły 

należały do najwyższej ligi rozgrywkowej tej dyscypliny w Polsce, a dzięki współpracy  

z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych START odbył się również mecz pokazowy 

piłki siatkowej na siedząco z udziałem zawodników kadry narodowej w tej dyscyplinie. 

 

Wydatki na sport w latach 2019-2020 obejmujące wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne  

Rodzaj wydatku Rok 2019 Rok 2020 

Kwota % Kwota % 

Zadania inwestycyjne: 11,8 mln zł  87,62 4,7 mln zł  72,32 

Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR   240 tys. zł  

Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na 
Stadionie Miejskim 

  4,5 mln zł  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 
(w tym utrzymanie obiektów sportowych)  

1,2 mln zł 8,53 1,5 mln zł 23,34 

Dotacje celowe dla klubów sportowych  269,8 tys. zł 2,00 180 tys. zł 2,77 

Zakup usługi promocyjnej od klubów sportowych  129 tys. zł 0,95 0 0 

Stypendia sportowe (dla zawodników i trenerów)  62,4 tys. zł 0,46 54 tys. zł 0,83 

Wynagrodzenie animatorów sportu zatrudnionych na 
hali pneumatycznej i kompleksie „Moje Boisko -Orlik 
2012” 

46,7 tys. zł 0,35 38 tys. zł 0,58 

Nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i 
innych osób zaangażowanych w działalność sportową  

8,5 tys. zł  0,06 9,5 tys. zł 0,15 

Nagrody konkursowe i wyróżnienia (puchary, medale, 
statuetki, nagrody rzeczowe) 

3,6 tys. zł  0,03 1 tys. zł  0,01 

Razem wydatki na sport 13,5 mln zł  100 6,5 mln zł  100 

  



Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020  I  45 

 

Dla miasta Zduńska Wola bardzo ważnym obszarem aktywności mieszkańców jest 

również rekreacja ruchowa. Dlatego do wydatków 2020 roku poniesionych sensu stricto  

na sport dodać należy również wydatki związane z zagospodarowanie m infrastruktury wokół 

zbiornika Kępina, czyli ponad 646 tys. zł. Wokół zbiornika dobudowana została brakująca 

część chodnika i ścieżki rowerowej, zainstalowano oświetlenie oraz zamontowano 

monitoring miejski. 

14 zduńskowolskich klubów sportowych otrzymało łącznie w 2020 roku 180 tys. z ł 

dotacji na prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizację i udział w zawodach 

sportowych w różnych dziedzinach. Do piłkarskich klubów sportowych, z budżetu miasta, 

trafiło w sumie 91 tys. zł. Dotację otrzymały również kluby zajmujące się lekkoatletyką , 

tenisem stołowym, strzelectwem sportowym, piłką siatkową, kolarstwem, sportami walki  

i tenisem ziemnym. Wszystkie dotowane kluby wzięły udział w otwartym konkursie ofert.  

Jednym z klubów, które otrzymały dotację był Szkolny Klub Strzelectwa Sportowego 

"Sokół" w Zduńskiej Woli. Jego zawodnicy zdobyli medalowe miejsca na Mistrzostwach  

Polski Juniorów - Hubert Ratajczyk pierwsze miejsce, a Kacper Sadowski drugie, obaj  

w swoich kategoriach strzeleckich. Wiktor Kruszwic, zawodnik również dotowanego przez 

miasto Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Park"  Zduńska Wola,  

zajął 1. miejsce w rzucie młotem podczas PZLA Mistrzostw Polski U16 - Mały Memoriał 

Janusza Kusocińskiego.  

W 2020 roku 12 zduńskowolanom Prezydent Miasta wypłacił stypendia za ich 

sportowe wyniki, w sumie 36 tys. zł. Najniższe miesięczne stypendium 2020 roku wyniosło 

100 zł, a najwyższe 400 zł. Stypendia otrzymało również trzech trenerów prowadzących 

szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, było to  łącznie 18 tys. zł.  
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INSTYTUCJE KULTURY 
 

Epidemia COVID-19 sprawiła, że instytucje kultury zmuszone były zamknąć drzwi dla 

publiczności. Przez długie tygodnie 2020 roku nie było widzów, czytelników, nie było 

zwiedzających. Poszerzyła się oferta kulturowa online, ale tak Miejski Dom Kultury  

w Zduńskiej Woli jak i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska 

Wola straciły wielu odbiorców swoich działań.  

 

 Miejski Dom Kultury bardzo szybko przeniósł większość działań edukacyjnych  

do Internetu. Niestety niektóre z nich musiały zostać zawieszone, co dotyczy przede 

wszystkich Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze, przede wszystkim ze względu  

na wykluczenie cyfrowe, nie byli przygotowani do udziału w zajęciach realizowanych  

za pośrednictwem platform internetowych. Tymczasem zajęcia stacjonarne od marca zostały 

zawieszone całkowicie. MDK podtrzymywał relacje ze słuchaczami przez telefon oraz poprzez 

organizację zajęć w formule łączonej, instruktorzy przygotowywali specjalne pakiety  

z materiałami, a słuchacze pracowali z nimi samodzielnie w swoich domach. W październiku 

2020 r. Miejski Dom Kultury zorganizował, w reżimie sanitarnym, inaugurację nowego roku 

akademickiego UTW i uruchomił większość zajęć edukacyjnych, jednak ponowny lock down  

w listopadzie przerwał te działania. W konsekwencji spadła liczba zdeklarowanych słuchaczy 

z 200 na początku roku akademickiego do nieco ponad 160 na koniec roku 2020. Spadła 

również liczba mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży, uczestniczących w p rowadzonych  

w MDK zajęciach i warsztatach z 468 zapisanych na koniec 2019 roku do 319 na koniec roku 

2020, to spadek prawie o 32%. 

 Od 14 marca 2020 roku wszystkie instytucje kultury w Polsce zaprzestały wszelkich 

działań z udziałem publiczności. Odwołano, także w Zduńskiej Woli, wszystkie zaplanowane 

koncerty, spektakle, spotkania z udziałem widzów. MDK musiał zweryfikować swoje plany 

impresaryjne oraz umowy z wykonawcami. Odwołano m.in. koncerty i wydarzenia 

zaplanowane w ramach Dni Zduńskiej Woli. Większość umów z artystami bądź agencjami 

rozwiązano lub aneksowano, wskazując nowe terminy w roku 2021. Pracownicy domu kultury 

realizowali spektakle i koncerty online na scenie ZCI Ratusz i transmitowali je na kanale 

youtube i facebook. Jedynym wydarzeniem, które z udziałem widzów zorganizować się udało, 

był wakacyjny cykl plenerowy pod nazwą „Festiwal Leżaki”.  



Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020  I  47 

 

 Jednym z najbardziej doświadczonych przez stan epidemii sektorem kultury była 

branża kinowa. Nie podniosła się nawet w czasie letniego odmrożenia gosp odarki, bo i tak 

była dotknięta obostrzeniami. Producenci i dystrybutorzy wstrzymali dystrybucję oraz 

poprzenosili planowane premiery. Kino Ratusz sprzedało w roku 2020 o 69% mniej biletów 

niż w roku 2019. Liczba wyświetlanych filmów spadła o ponad 73%.  

 

Liczba sprzedanych biletów do Kina Ratusz  

 

 

 Pomimo trudności związanych ze stanem epidemii Miejski Dom Kultury w Zduńskiej 

Woli zrealizował projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Domów Kultury”. Dzięki niemu doposażył 

w sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający filię MDK na osiedlu Karsznice.  

 Na początku 2020 roku w Miejskim Domu Kultury pracowało 45 osób, na koniec 

grudnia 2020 stan zatrudnienia zmniejszył się do 42 pracowników. Dużym wyzwa niem dla 

całego zespołu był udział w prestiżowym programie, realizowanym przez Narodowe Centrum 

Kultury pod nazwą „Zaproś nas do siebie”. MDK w Zduńskiej Woli znalazł się w elitarnym 

gronie 16 instytucji, które zostały do niego zakwalifikowane. Program pol egał  

na wzmocnieniu kompetencji zespołowych pracowników sektora kultury, komunikacyjnych 

oraz tych związanych z pracą z mieszkańcami.  

 Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola również odnotowało spadek osób 

zwiedzających, zarówno główną siedzibę przy ul. Stefana Złotnickiego 7, jak i Skansen 

Lokomotyw przy ul. Kolejowej.  Stan zbiorów muzealnych powiększył się w stosunku do roku 

2019 o blisko 800 sztuk. Ogółem na koniec 2020 roku liczył 19703 sztuk. Zdigitalizowano 
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32108

2019 r. 2020 r.



Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2020  I  48 

 

kolejne 6603 obiektów. Muzeum przyjęło do swoich zbiorów w 2020 roku eksponaty 

wysokocenne. To dwie bransolety brązowe, datowane na IV okres epoki brązu (1000 -800 lat 

p.n.e.), znalezione we wsi Zabłocie w powiecie łaskim. Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków zostały przekazane w depozyt Muzeum Historii Miasta Zduńska 

Wola. Bransolety ze względu na swój unikatowy charakter i wykonanie pozostają  

na ekspozycji w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi jako depozyt muzealny.  

 Rok 2020 był rokiem wyjątkowym dla Skansenu Lokomotyw i  Urządzeń Technicznych. 

Z dwóch powodów. Po pierwsze muzeum zrealizowało projekt pod nazwą „Zakup gotowego 

pawilonu  ekspozycyjno-edukacyjnego na potrzeby Skansenu Lokomotyw w Zduńskiej Woli 

Karsznicach”, finansowany z budżetu obywatelskiego miasta Zduńska  Wola. Ten projekt  

w głosowaniu wybrało do realizacji 421 mieszkańców miasta. W Skansenie Lokomotyw 

powstał nowy pawilon wystawienniczy, w którym można podziwiać kolejową makietę osiedla 

Karsznice oraz lokomotywowni. Makieta o wymiarach osiem na dwa metry zawiera elementy 

ruchome. Projekt zrealizowano za 390 tys. zł. Po drugie Urząd Marszałkowski Województwa 

Łódzkiego – Departament Infrastruktury przekazał zduńskowolskiemu muzeum elektryczny 

zespół trakcyjny EN-57-919, wyprodukowany w roku 1973, a użytkowany do 2020 roku przez 

Polregio. Wartość przekazanego eksponatu to blisko 1,5 mln zł.  

 

Elektryczny zespół trakcyjny EN-57-919 

 

W roku 2020 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli 

wzbogaciła się o 4026 woluminów. Kupiła 2826 książek, a 1200 otrzymała w darze.  

Ponad 2,5 tys. nowych książek to literatura piękna dla dorosłych, 651 to literatura 

popularnonaukowa, a 763 to książki dla dzieci i młodzieży. Biblioteka udostępniała również 
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książki z dużą czcionką, są to pozycje dla osób słabowidzących. Ogółem na koniec 2020 roku 

biblioteczne zbiory, na które składają się książki, czasopisma oprawne i zbiory s pecjalne,  

w tym audiobooki liczyły blisko 106 tys. pozycji. Z czego wynika, że na jednego mieszkańca 

Zduńskiej Woli przypadają jedynie dwie książki. Liczba czytelników spadła w stosunku  

do roku 2020 o 1440 osób i jest to efekt wprowadzanych obostrzeń i n akazu całkowitego 

zamknięcia wypożyczalni pomiędzy 12 marca a 5 maja oraz 7 a 28 listopada 2020 r.  

 

Liczba czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 2018 -2020 

 

 

 Najwięcej ubyło czytelników spośród ludzi młodych, w grupie wiekowej 20 -24 lata 

oraz dzieci w wieku 13-15 lat. Czytelnicy wypożyczyli również dużo mniej książek niż  

w roku 2019.  

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w latach  2018-2020 
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 Bibliotekarze utrzymywali kontakt z użytkownikami poprzez media społecznościowe  

i stronę internetową biblioteki. Wskazywali czytelnikom dostęp do darmowych książek,  

np. wolnelektury.pl  i wyjaśniali, jak korzystać z legalnych zasobów online. Zamieszczano linki 

do książek, spektakli i wystaw, wszystko pod hasłem #niezostawiamczytelnik a. Liczba 

pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w dniu 1 stycznia i 31 grudnia 2020 r. wynosiła 

20 osób.  

 Pomimo stanu epidemii, w marcu 2020 roku biblioteka zrealizowała mobilną grę 

miejską z wykorzystaniem smartfonów dla osób niewidomych i słabowi dzących  

pt.,: „Zduńskowolscy tropiciele skarbów”. Grający przemieszczali się po zaplanowanej trasie, 

poznawali miejsca związane z kulturą, wykonywali zadania. Grę zrealizowano we współpracy 

z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola i Miejskim Domem Kultury.  
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PRZEDSIĘBIORCY 
 

Zamrażanie i odmrażanie gospodarki, wprowadzanie obostrzeń i ich luzowanie oraz kolejne 

restrykcje związane z epidemią koronawirusa miały duży wpływ na decyzje 

zduńskowolskich przedsiębiorców i kondycje ich biznesów.  

 

 Miasto już w marcu 2020 roku wdrożyło program wsparcia dla przedsiębiorców,  

którzy ponosili straty w związku z epidemią koronawirusa, m.in. ze względu na wprowadzane 

zakazy prowadzenia działalności przez określone branże. Program objął lokalne opłaty  

i podatki: z tytułu użytkowania wieczystego, za zajęcie pasa drogowego oraz poda tek  

od nieruchomości i środków transportowych. Wprowadził również zwolnienia z czynszu lokali 

użytkowych. Z tych ostatnich skorzystało 96 podmiotów gospodarczych, a kwota zwolnień 

sięgnęła 66 tys. zł.  Przedsiębiorcy złożyli również czterokrotnie więcej n iż w roku 2019 

wniosków o ulgi w spłacie należności wobec budżetu miasta.  Duża dynamika zdarzeń i niska 

przewidywalność przyszłości nie ułatwiały im pracy.  

 Jednak wbrew pozorom, a w zgodzie ze statystykami jest fakt, że w roku 2020 mniej 

osób niż w 2019 zdecydowało się na zakończenie lub zawieszenie swojej działalności 

gospodarczej. Jednak już o założeniu swojej firmy w roku 2020 postanowiło  

o 94 zduńskowolan mniej niż w roku poprzednim, w którym urząd miasta przyjął  

325 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

W 2020 wniosków tych było 231. Co jednak znamienne, najczęściej rejestrowano działalności 

w zakresie sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej  

lub Internet. Przedsiębiorcy często dokonywali również zmian we wpisach do CEIDG, 

zmieniając przedmiot działalności gospodarczej, a co za tym idzie symbole PKD. 253 osoby 

zawiesiły swoją działalność, najwięcej w marcu i w grudniu, było to odpowiednio 34 i 37 

osób. Najwięcej nowych firm powstało w czerwcu, 38 zduńskowolan zdecydowało się 

wówczas na założenie działalności gospodarczej, a 28 ją wznowiło i to również było najwięcej 

w ciągu całego roku. Ostatecznie liczba prowadzących działalność gospodarczą na koniec 

2020 roku to 4194 osoby. 
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Liczba osób fizycznych zakładających, wznawiających, wykreślających i zawieszających działalność 

gospodarczą  w kolejnych miesiącach 2020 roku
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Już drugi rok z rzędu zmniejsza się w Zduńskiej Woli liczba dni ze średniodobowym 

stężeniem pyłu PM10 większym niż 50 μg/m3. Oznacza to ciągłą poprawę jakości powietrza. 

W roku 2020, dzięki miejskiej dotacji, kolejnych 139 mieszkańców wymieniło swój stary 

piec węglowy na ekologiczne źródło ogrzewania.  

 

 Miasto nieustannie monitoruje stan zanieczyszczenia powietrza. W ciągu całego  

2020 roku działało w Zduńskiej Woli sześć czujników badania jakości powiet rza, 

zintegrowanych z główną stacją meteorologiczną, zainstalowaną na budynku Ratusza oraz 

serwisem internetowym PolAir. Czujniki mierzą PM 1, PM 2,5 oraz PM 10, a zamontowane  

są na budynku świetlicy Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto na ul. Świerkowe j, 

przedszkolu nr 6 przy ul. Żytniej, na szkołach podstawowych nr 6, 7 i 13 oraz szkole kolejowej 

przy ul. S. Okrzei. W serwisie internetowym http://www.polair.eu/city/zdunska_wola  

na bieżąco można było sprawdzać aktualny stan zanieczyszczenia powietrza z danych 

pochodzących z czujników.  

 

Liczba dni ze stężeniem średniodobowym PM10 >50 μg/m3 w roku 2020  

 

 

 Zduńska Wola wybudowała w 2020 roku blisko dwa km nowej sieci ciepłowniczej  

oraz 0,7 km nowych przyłączy. Do ciepła systemowego podłączono kolejnych 17 budynków, 
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w tym przede wszystkim kamienicę przy ul. J. Dąbrowskiego 1, dzięki czemu zdemontowano 

tam 49 starych pieców węglowych oraz Szkołę Podstawową nr 2. Podłączono także budynek 

ZUS-u przy ul. J. Kilińskiego i sądu przy ul. S. Żeromskiego. 

W ramach miejskiego programu wymiany pieców węglowych Zduńska Wola udzieliła 

mieszkańcom dotacji na łączną kwotę 695 tys. zł. Skorzystało z niej 139 osób. Maksymalna 

kwota dofinansowania wynosiła pięć tysięcy złotych, i stanowiła maksymalnie 50% kosztów 

wymiany każdego pieca. Mieszkańcy, którzy skorzystali z dotacji, najczęściej podłączali swoje 

domy do gazu ziemnego, często montowali kocioł nowej generacji opalany biomasą, 

następne co do popularności źródła ogrzewania to gaz płynny, sieć ciepłownicza  

oraz ogrzewanie elektryczne. 

W wyborze optymalnego źródła ciepła mieszkańcom pomaga internetowa aplikacja . 

Zamieszczona pod adresem https://stopsmog.zdunskawola.pl porównuje koszty inwestycji  

w ogrzewanie elektryczne, gazowe i na biomasę, oblicza szacunkowe wydatki na ogrzanie 

domu wybranym paliwem i pozwala na łatwe wypełnienie wniosku o datację z miejskiego 

programu. Jej bardzo ważną częścią jest promocja proekologicznych wyborów i zachowań 

mieszkańców.  

 

Aplikacja internetowa umożliwiająca porównanie kosztów inwestycji ogrzewania  

 

Aplikacja została wypracowana w listopadzie 2020 r., a wdrożona na początku roku 

2021, dzięki udziałowi miasta w  projekcie Polskiego Funduszu Rozwoju „Hackhaton  

dla Miast”. 

 

https://stopsmog.zdunskawola.pl/
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Popularność ekologicznych źródeł ogrzewania przy wymianie starych pieców węglowych  

 

 

Ważną proekologiczną inwestycją miejską 2020 roku była wymiana niemal trzech 

tysięcy starych sodowych lamp oświetlenia ulicznego. Pod koniec minionego roku rozpoczęła 

się ich wymiana na energooszczędne świetlówki LED. Prognozowane zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej po zakończeniu inwestycji to ok. 70%, przewiduje się spadek zużycia 

rocznego z poziomu 1741 MWh do 482 MWH. To wymierny efekt ekologiczny - mniejsza 

emisja dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, a także spadek emisji pyłów.

 Liczba mieszkańców płacących w roku 2020 za odbiór odpadów komunalnych 

wyniosła 34 229 osób. W analizowanym roku zmieniła się stawka za odbiór odpadów 

segregowanych, w sierpniu wzrosła z 14 na 28 zł. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określono 

stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 56 zł, ale w Zduńskiej Woli opłaty podwyższonej 

nie naliczono żadnemu mieszkańcowi. Zduńskowolanie mieszkający w domkach 

jednorodzinnych, kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku mogli również 

skorzystać ze zniżki w wysokości 2 zł od każdego domownika. Z ponad 14 tys. ton odpadów 

odebranych od mieszkańców Zduńskiej Woli w 2020 roku jedynie 4 988 ton to odpady 

segregowane. 

 Łączne przychody miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami sięgnęły blisko                    

7,5 mln zł. Wydatki, jakie miasto  poniosło w związku z ich odbiorem i zagospodarowaniem 

przekroczyły natomiast 9,5 mln zł. Zatem do opłat, które wnieśli mieszkańcy miasto musiało 

dołożyć dwa mln zł. Wysokie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi,  

59%

8%

3%

31%

2%

gaz ziemny-81 szt.

gaz płynny-10 szt.

sieć ciepłownicza-3 szt.
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elektryczne-2 szt.
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a przez to obawa przed koniecznością podwyżek cen dla mieszkańców, były głównym 

powodem powołania w 2020 roku miejskiej spółki – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Zduńskiej Woli.  Zadaniem tej nowej, komunalnej spółki stało się, zgodnie  

z Polską Klasyfikacją Działalności, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z). 

Tym samym od początku roku 2021 miasto samo, bez udziału firm zewnętrznych odbiera  

i wywozi śmieci mieszkańców.  

 W 2020 roku w Zduńskiej Woli nie stwierdzono dzikich wysypisk.  

Ilość odprowadzonych w 2020 r. z terenu Zduńskiej Woli ścieków wyniosła  

2,1 mln m3, tyle samo co w roku 2019. Z sieci kanalizacji sanitarnej korzystało ok. 97% 

mieszkańców. W roku 2020 wybudowano 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 91 nowych 

przyłączy. Na terenie miasta było 66 przydomowych oczyszczalni ścieków, 742 zbiorniki 

bezodpływowe oraz jedna stacja zlewna. Te liczby również nie zmieniły się w stosunku  

do roku 2019. 

 14 właścicieli nieruchomości zdemontowało w 2020 roku łącznie ok. 1,5 tys. m 2 płyt 

azbestowo-cementowych, czyli 22,82 Mg. Tu również mieszkańcy korzystali  

z dofinansowania publicznego. Koszt całkowity usunięcia wszystkich płyt przekroczył  

11 tys. zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

w Łodzi wyniosła 8 460 zł, a środki własne 2  736 zł. W sumie od 2016 roku azbest zniknął  

z blisko 90 zduńskowolskich domów i budynków gospodarczych.  

 

Unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Zduńska Wola w latach 2016 -2020 

Rok unieszkodliwienia Ilość w m2 Ilość w Mg  Liczba posesji 

2016 1 612 24,18 11 

2017 3 163 47 26 

2018 2 939 44 25 

2019 1 539 23 13 

2020 1 521 22,82 14 

Razem 10 774 m2 161 Mg 89 

 

 W 2020 r. w Parku Miejskim im. Stefana Złotnickiego nasadzono 31 klonów 

srebrzystych oraz jarząbów fastigiata. W sumie na wszystkich terenach należących do miasta 

zasadzono 146 różnych drzew, m.in.: grusze chanticleer, klony srebrzyste, grujeczniki, wiśnie 

ozdobne, jarzęby czy dęby błotne. Drzewa sadzone na terenie miasta miały na wysokości 

jednego metra obwody pni między 12 a 14 cm, były sadzone razem z bryłą korzeniową.  

Z drugiej strony z terenów miejskich usunięto 92 drzew  z powodu ich bardzo złej kondycji 
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zdrowotnej. Niewielką część drzew usunięto z terenów porośniętych samosiewami,  

na których zaplanowano nowe drogi dojazdowe do działek budowlanych.  

 

Nowe nasadzenia drzew ul. Graniczna/Dojazd 

 

 

 Zduńska Wola ma 17 drzew uznanych za pomniki przyrody, które podlegają 

dożywotniej  ochronie. W 2020 roku aktualna powierzchnia lasów należąca do Miasta 

Zduńska Wola to 4,8 ha.  
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

Z 2457 ha ogólnej powierzchni miasta Zduńska Wola, obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego pokrytych było 567 ha, czyli niecałe 24%. Jest 

to wynik zbliżony do średniej krajowej.  

 

Miejscowe plany bezpośrednio dotyczą indywidualnych interes ów prawnych 

mieszkańców. Ustalenia planów wpływają m.in. na wartość nieruchomości czy możliwe 

sąsiedztwo. Wskazują, co w danym miejscu można pobudować, a co jest absolutnie 

niedozwolone. Dotyczą zatem także bezpośrednio uprawnień właścicieli nieruchomości.   

Nie można zapomnieć także o tym, że upraszczają procedury związane z budowaniem 

własnego domu. W 2020 roku Rada Miasta Zduńska Wola uchwaliła zmiany obowiązujących 

miejscowych planów o łącznej powierzchni ok. 7 ha. Pierwszy dotyczył fragmentu miasta 

obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Łódzkiej, Jana Kilińskiego, Zielonej, Fabrycznej 

i Juliusza, drugi obejmował rejon ulic: Kościelnej, A . Mickiewicza, Tkackiej, Sieradzkiej i Placu 

Wolności. W ubiegłym roku miasto przystąpiło do sporządzenia zmian k olejnych planów,  

w okolicach ulic Paprockiej i Wrzosowej oraz obszaru położonego pomiędzy ulicami 

Królewską, Zieloną, Przejazd i Stefana Żeromskiego. Trwały również prace nad kolejnymi 

sześcioma dokumentami, o łącznej powierzchni 54 ha, z czego 23 ha to z upełnie nowe plany. 

Ich uchwalenie przewidziano na 2021 r.  

Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał w 2020 roku 103 decyzje o warunkach 

zabudowy, z których najwięcej dotyczyło zabudowy mieszkaniowej. Liczba ta była  

o 42 mniejsza niż w roku 2019. Odnotowano natomiast wzrost liczby wydanych decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 23 w roku 2019 do 39 w 2020. Dotyczyły 

głównie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci gazowej i kanalizacji 

deszczowej oraz budowy i przebudowy dróg.  
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Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2018 -2019 

 

 

W 2020 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 11 wniosków mieszkańców o sporządzenie 

lub zmianę planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Osiem miasto rozpatrzyło pozytywnie w ramach realizowanych opracowań 

planistycznych.  
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SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 

W związku ze stanem epidemii Urząd Miasta Zduńska Wola w marcu 2020 r. zmuszony był 

do zmiany zasad obsługi interesantów. Rada Miasta Zduńska Wola połowę swoich 

posiedzeń przeprowadziła on-line, a dominującymi formami kontaktu urzędników  

z mieszkańcami były: kontakt telefoniczny, mailowy i poprzez platformy internetowe 

umożliwiające zdalne załatwianie spraw urzędowych.  

 

2020 był rokiem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powszechnego 

spisu rolnego. Były to dwa duże przedsięwzięcia administracyjne przeprowadzone przez 

pracowników Urzędu Miasta. W Zduńskiej Woli uprawnionych do głosowania w wyborach 

prezydenckich było 32 883 mieszkańców. Letni termin wyborów oraz krótki okres 

przedwyborczy zdecydowanie wpłynęły na liczbę wydanych przez zduńskowo lski urząd 

miasta zaświadczeń o prawie do głosowania, dopisań do spisu wyborców i rejestrację 

zamiaru głosowania poza granicami kraju. Podobnie jak w całej Polsce, po zaświadczenia  

o prawie do głosowania ustawiały się kolejki. Powszechny spis rolny to najważniejsze badanie 

polskiego rolnictwa realizowane raz na 10 lat. Dotyczył również Zduńskiej Woli, ponieważ  

na terenie miasta zlokalizowanych jest 365 gospodarstw rolnych.  

W roku 2020 zduńskowolanie złożyli 2214 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 

To o 653 mniej niż w roku 2019. Przeciętny okres oczekiwania na wyrobienie dowodu 

osobistego wynosił w   2020 r. trzy tygodnie. Odnotowano wyraźny wzrost liczby wniosków 

składanych za pośrednictwem platformy ePUAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wniosków o wydanie dowodu osob istego w latach 2018-2020 
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 W ubiegłym roku pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli 16 postępowań  

o wymeldowanie z pobytu stałego, z których dziesięć zakończyło się administracyjną decyzją 

o wymeldowaniu. Sześć kolejnych nadal jest w toku. Najkrótszy czas toczącego się 

postępowania to dwa miesiące. Na liczbę niedokończonych w 2020 r. spraw  również 

znacząco wpłynął stan epidemii, nie stawiały się osoby wzywane na przesłuchanie, 

utrudnione było prowadzenie kontroli meldunkowej w terenie.  

 Rada Miasta Zduńska Wola w 2020 r. podjęła 206 uchwał. To o 46 mniej niż rok 

wcześniej. Najwięcej z nich dotyczyło miejskich finansów. Spośród wszystkich uchwał, 

Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie w stosunku do trzech, przy czym żadna nie została 

uchylona w całości, a Rada Miasta podjęła uchwały zmieniające.  

 

Tematyka i liczba uchwał podjętych przez Radę Miasta Zduńsk a Wola w 2020 roku 

Tematyka uchwał  Liczba uchwał  

Gospodarka finansowa 104 

Gospodarka nieruchomościami  22 

Opieka społeczna  6 

Sprawy organizacyjne Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta  2 

Sprawy kultury, kultury fizycznej  5 

Oświata  5 

Infrastruktura techniczna 1 

Gospodarka lokalowa 1 

Gospodarka przestrzenna 8 

Ochrona środowiska, utrzymanie czystości i porządku  5 

Rozwój i inwestycje  3 

Współdziałanie, kontakty, porozumienia  5 

Skargi, wnioski, petycje 6 

Podatki i opłaty  12 

Programy 2 

Budżet obywatelski  2 

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta  2 

Medal „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli”  6 

Statuty 7 

Razem 204 uchwały 

 

 W 2020 roku Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał łącznie 523 zarządzenia,  

o 31 mniej niż w roku 2019. Tu również najwięcej z nich dotyczyło finansowej gospodarki 

miasta. 
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Tematyka i liczba zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola w 2020 roku 

Tematyka zarządzeń  Liczba zarządzeń  

Gospodarka nieruchomościami  65 

Gospodarka finansowa 109 

Zamówienia publiczne  77 

Sprawy organizacyjne i kadrowe 67 

Opieka społeczna i zdrowotna  54 

Edukacja i sport 37 

Inwestycje 18 

Infrastruktura techniczna 21 

Gospodarka mieszkaniowa 22 

Audyt i kontrola 20 

Pozostałe 33 

Razem 523 zarządzenia 

 

 Urzędnicy miejscy wydali w ciągu całego 2020 roku 16245 decyzji administracyjnych 

oraz 3751 informacji w sprawie przyznania świadczeń „500+” oraz „Dobry start”. Mieszkańcy 

odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 17 razy, kolegium sześć decyzji 

utrzymało w mocy, siedem przekazało do ponownego rozpatrzenia, trzy uchyliło w części,  

a procedura jednego odwołania nadal się toczy.  

W 2020 roku miasto Zduńska Wola było stroną w 32 sprawach przed Sądami 

Powszechnymi oraz w 10 przed Sądami Administracyjnymi. Przed Sądami Powszechnymi były 

to sprawy spadkowe, o zapłatę, o zasiedzenie, o ustalenie prawa do lokalu socjalnego,  

o ustanowienie służebności drogi koniecznej, o zniesienie współwłasności oraz o ochronę 

naturalnego środowiska człowieka. Natomiast sprawy, które toczyły się przed Sądami 

Administracyjnymi dotyczyły skarg: na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej, na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na interpretację 

Prezydenta Miasta Zduńska Wola, na uchwały Rady Miasta Zduńska Wola oraz na decyzję 

Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej.  
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SPÓŁKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE MIASTA 
 

2 lipca 2020 roku miasto utworzyło nową spółkę komunalną. Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli zostało zarejestrowane w sądzie 30 września 

2020 r. Jedynym właścicielem spółki jest Miasto Zduńska Wola.  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Zduńskiej Woli w 2020 roku 

organizowało swoją pracę. Aby mogło świadczyć usługi publiczne w zakresie odbioru  

i transportu odpadów komunalnych od mieszkańców, musiało pozyskać konieczne środki 

finansowe i techniczne oraz zatrudnić ludzi. Miasto dokapitalizowało spółkę kwotą  

1,2 mln zł. Przedsiębiorstwo przeprowadziło badanie rynku finansowego w zakresie 

udzielenia zabezpieczenia finansowego w formie leasingu operacyjnego, co zakończyło się 

pozytywnym wyborem najbardziej korzystnej oferty. Przeprowadzono również tzw. dialog 

techniczny w zakresie doboru i wystarczalności środków technicznych niezbędnych  

do rozpoczęcia pracy. Po przeprowadzonych przetargach spółka już w grudniu dysponowała 

czterema śmieciarkami jednokomorowymi i jedną śmieciarką bębnową do odbioru odpadów 

typu bio. Wszystkie specjalistyczne pojazdy zostały przyjęte przez MPGK w ramach umowy 

leasingu operacyjnego. Spółka przystosowała również na swoją działalność pomieszczenia 

przy ul. Sieradzkiej 68/70. Niezbędne były remonty oraz instalacja przyłączy wodno-

kanalizacyjnego i elektrycznego. Zakupiono niezbędny sprzęt biurowy. Bardzo ważnym 

zadaniem był również dobór załogi. W grudniu 2020 roku spółka zatrudniała już 27 osób. 

MPGK zaczęło wywozić odpady od mieszkańców miasta od 2 stycznia 2021 r., dlatego w roku 

2020 nie zanotowała żadnych przychodów.  

 

W 2020 roku działało w Zduńskiej Woli pięć spółek komunalnych, 23 miejskie 

jednostki organizacyjne (w tym 19 jednostek budżetowych) oraz trzy jednostki pomocnicze.  
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Wykaz instytucji miejskich w roku 2020 

Spółki 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.  

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.  

Jednostki budżetowe  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli 

Osiem publicznych przedszkoli  

Osiem szkół podstawowych  

Jeden zespół szkolno-przedszkolny 

Jednostki organizacyjne 

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli  

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola  

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli  

Jednostki pomocnicze 

Wspólnota Lokalna Osiedla 1000-lecia 

Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice  

Wspólnota Lokalna Osiedla Nowe Miasto  

 

 Wynik finansowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki”  to zysk  

w wysokości 323 tys. zł. Spółka zrealizowała w 2020 r. zadania inwestycyjne za łączną kwotę 

blisko 482 tys. zł. Należały do nich remonty prowadzone w budynkach zlokalizowanych przy 

ulicach: Łaskiej 22, 35, 41 , 55 i 73,  Sieradzkiej 21, 23, 33 i 61, Konwaliowej 13, Azaliowej 7  

i Juliusza 4/8. Zatrudnienie w spółce wynosiło w 2020 r. 32 osoby.  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji  w roku 2020 wypracowało zysk w wysokości 

374 tys. zł. Przychody spółki z tytułu przewozów wyniosły 6,3 mln zł, w tym: ze sprzedaży 

biletów blisko 760 tys. zł, z tytułu przewozów publicznych 5,5 mln zł, przewozów zamkniętych 

99 tys. zł., a z wynajmów 1,4 tys. zł. Należy odnotować 50 procentowy spadek przychodów  

z tytułu sprzedaży biletów, który był efektem stanu epidemii.  

 

Przychody z tytułu sprzedaży biletów przez MPK Sp. z o.o. w latach 2018 -2020 

 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Sprzedaż biletów  1 332 413 zł 1 395 044 zł 759 915 zł  

W tym biletów zerowych*  74 342 zł  75 045 zł  16 217 zł  

*uprawniających do przejazdów w strefie miejskiej  
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 29 września 2020 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji  otrzymało 8,4 mln zł 

dofinansowania do zakupu czterech autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą.  

To pieniądze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. 

Całkowita wartość projektu wynosi 12,4 mln zł. W spółce w 2020 roku pracowało 51 osób.  

 

Zysk Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli  wyniósł w 2020 roku nieco ponad 

615 tys. zł i był na poziomie zbliżonym do roku 2019. Spółka sprzedała ponad  

280 tys. GJ ciepła, natomiast zakupiła od Elektrociepłowni Zduńska Wola 331 tys. GJ. Różnicę 

stanowią energia cieplna wykorzystywana na potrzeby własne spółki oraz straty na przesyle, 

które w 2020 r. sięgnęły 50 GJ. W 2020 roku  przedsiębiorstwo wybudowało blisko d wa km 

nowych sieci oraz 680 m nowych przyłączy. Do miejskiego ciepła podłączonych zostało  

17 kolejnych budynków, w tym przede wszystkim kamienica przy ul. J. Dąbrowskiego 1 oraz 

Szkoła Podstawowa nr 2, ale również obiekty przy   ulicach: Getta Żydowskiego, Spacerowej, 

J. Kilińskiego, S. Żeromskiego, Osmolińskiej, Jasnej , Królewskiej, Sieradzkiej i Łaskiej. Ogółem 

długość sieci ciepłowniczej wyniosła na koniec 2020 roku 47 km. W spółce zatrudnione były 

34 osoby. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Zduńskiej Woli zanotowało 

w roku 2020 zysk w wysokości 323,5 tys. zł  i był on o 81 tys. zł niższy niż w roku 2019. 

Nieznacznie wzrosła wartość sprzedanej wody oraz odprowadzonych ścieków.  

Spółka sprzedała 1,7 mln m3 wody o wartości blisko 5,4 mln zł i odprowadziła 2,1 mln m 3 

ścieków za ok. 14 mln zł. Przedsiębiorstwo prowadziło w 2020 roku budowę Centrum 

Rekreacyjno-Sportowego RELAKS w Zduńskiej Woli, czyli miejskiej pływalni krytej  

przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20. Pierwotny termin zakończenia inwestycji 

planowany był na połowę czerwca 2020 r., ale na wniosek wykonawcy wydłużono termin 

realizacji inwestycji. Głównym powodem, wskazywanym przez wykonawcę, była sytuacja 

epidemiczna i związane z nią utrudnien ia w prowadzeniu budowy, w tym przypadki 

zachorowań wśród pracowników oraz wydłużanie terminów dostaw materiałów i realizacji 

robót budowlanych. W listopadzie i grudniu 2020 r. rozpoczęto procedurę przeglądów 

technicznych pływalni, uzyskano również decyzję  Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Spółka wybudowała również w 2020 

roku nowe odcinki kanalizacji sanitarnej o długości 2,2 km oraz nowe odcinki sieci 

wodociągowej o długości jednego kilometra. W 2020 roku w spółce pracowało 105 osób.  
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OBSZARY PRIORYTETOWE – ZADANIA NA KOLEJNE LATA 
 

 

Rok 2020 przyniósł nowe wyzwania związane ze skutkami pandemii koronawirusa. 

Odbudowa gospodarcza całego kraju będzie najważniejszym celem najbliższych lat. Kryzys 

bardzo osłabił samorządy. Dlatego priorytetem dla rządzących krajem powinno być teraz ich 

finansowe wzmocnienie. Poza tym niezmienne pozostają najważniejsze priorytety 

rozwojowe naszego miasta.  

Zahamowanie procesu wyludnienia to wciąż największe z naszych wyzwań. Ubyte k 

kapitału społecznego stanowi poważny czynnik antyrozwojowy. Powodów depopulacji jest 

wiele. Nie wynikają tylko z naszej słabości. Wyludniają się bowiem niemal wszystkie polskie 

małe i średnie miejscowości w Polsce . To megatrend społeczny o głębokich skutkach 

gospodarczych i ekonomicznych, zarządzanie którym leży poza możliwościami władz 

samorządowych. Narzędzia ich kształtowania pozostają w rękach administracji centralnej.  

Nasze działania w obszarze zarządczym skupiają się na minimalizowaniu słabych stro n 

Zduńskiej Woli i identyfikowaniu pojawiających się zagrożeń oraz wzmacnianiu jej stron 

mocnych i wykorzystywaniu szans. Wymaga to interdyscyplinarnego podejścia do rozumienia 

miasta, a także systematycznej walidacji, analiz i badań. Rok 2020 wykorzystali śmy, by lepiej 

się Zduńskiej Woli przyjrzeć. W ramach specjalnego zespołu agregowaliśmy, zestawialiśmy  

i porównywaliśmy najróżniejsze dane. W zbieranych narracjach społecznych szukaliśmy 

uświadomionych i nieuświadomionych potrzeb, przekonań i motywacji. Dążyliśmy  

do nazwania wartości, które konstytuują naszą lokalną wspólnotę dziś. I do odkrycia tych, 

które mają siłę jednoczyć nas i budować na przyszłość.  

Pracujemy inaczej niż większość. Korzystamy z innowacji i nowych technologii,  

a zewnętrzni eksperci stawiają przed nami bardzo śmiałe wizje. Mierzymy się z nimi,  

bo mamy ambicje. Ambicje bycia miastem dostatnim, spokojnym i uporządkowanym. 

Ważnym, cenionym i szanowanym. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


