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WSTĘP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Szanowni Państwo, 

rok 2021 to kolejny rok pod znakiem walki z koronawirusem i skutkami, jakie wywołała 

pandemia w obszarze gospodarczym i społecznym. Jednak miniony rok był pełen wyzwań  

i konsekwentnej realizacji planowanych zadań. Jesienią 2021 roku. ruszyła budowa 132 mieszkań.  

By rozpocząć prace, potrzeba było aż dwóch lat żmudnych przygotowań. Musieliśmy uregulować 

kwestie prawne, znaleźć źródło finansowania inwestycji, stworzyć projekty architektoniczne, wybrać 

wykonawcę, uzyskać pozwolenia na budowę. Dziś mogą Państwo na własne oczy obserwować budowę 

nowych budynków mieszkalnych przy ul. Juliusza (na działce po byłym PKS) i ul. Mieczysława 

Karłowicza. Kolejne inwestycje mieszkaniowe konsekwentnie są przygotowywane. 

Na inwestycje w 2021 roku. wydaliśmy ponad 34 mln zł. Choć był to kolejny trudny rok, nasze 

wydatki w tym obszarze wzrosły  o 3 mln zł w stosunku do roku 2020. Dzięki dyscyplinie finansowej  

i sprawnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, nie ma obawy, że nasze inwestycje będą ostro 

hamowały. To bardzo ważne, bo ich skala wpływa na rozwój lokalnej gospodarki. 

Wytrwale realizujemy też program Stop Smog, co skutkuje tym, że nasze miasto zniknęło z listy 

najbardziej zasmogowanych miast Unii Europejskiej, choć kilka lat temu mieliśmy w tym niesławnym 

rankingu stałe miejsce. Nie znaczy to wcale, że smogu u nas nie ma. Nadal trują nas piece węglowe. 

Jest ich ciągle na tyle dużo, że zatapiają nas w  mgle rakotwórczych pyłów. Dlatego konsekwentnie 

dopłacamy tym mieszkańcom, którzy węgiel zamieniają na ekologiczne źródło ciepła. Kopciuchy 

wyrzucamy też z kamienic, które remontujemy. W 2021 roku. zlikwidowaliśmy łącznie blisko  

400  pieców, co czyni nas jednym z liderów walki o czyste powietrze w Polsce. 

Zmiany w naszym mieście dostrzegają niezależni eksperci. Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

zakwalifikował Zduńską Wolę do grona 37 miast, które wyznaczają ambitne cele na przyszłość  
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i konsekwentnie je realizują. Nasze miasto zaprezentujemy delegatom 193 państw  

w trakcie Światowego Forum Miejskiego ONZ. Aplikacja Zduńskiej Woli zajęła czwarte miejsce  

w Polsce.  

Nie wszystko w 2021 roku sprzyjało szybkiemu rozwojowi naszego miasta. W Zduńską Wolę 

uderzyło inflacyjne tornado. Nie mający końca wzrost cen, który czują Państwo również w swoich 

portfelach, odbija się na wydatkach miejskiego budżetu. Za prąd w miejskich placówkach czy na 

oświetlenie ulic płacimy dużo więcej niż w latach poprzednich. Całe szczęście, że w ubiegłym roku 

wymieniliśmy stare sodowe żarówki w latarniach na energooszczędne LED. Dzięki temu zmniejszyliśmy 

zużycie energii elektrycznej z 2,6 GWh do 1,65 GWh. Gdybyśmy nie przeprowadzili tej inwestycji, na 

prąd wydawalibyśmy dziś znacznie więcej. Rosną też ceny materiałów budowlanych, co zwiększa 

koszty inwestycji.  

To, w jakim punkcie Zduńska Wola była 31 grudnia 2021 roku, prezentuje ten raport. To analiza 

twardych danych, która pozwala nam racjonalnie planować kolejne działania. Ich nadrzędnym celem 

pozostaje poprawa jakości życia zduńskowolan. Nagłe zwroty akcji nie ułatwiają harmonijnego 

rozwoju. Suma zdobywanych doświadczeń pomaga nam jednak budować odporność na kolejne 

kryzysy. Nadal więc śmiało spoglądamy w  przyszłość. Bo Zduńska Wola to miasto z ambicjami! 

 

 

Prezydent Zduńskiej Woli  
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REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

Miasto Zduńska Wola konsekwentnie realizuje swoje strategie, plany i programy, zarówno te 

wynikające z przepisów prawa, jak i fakultatywne, ułatwiające sprawne zarządzanie miastem. 

 

W 2021 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem „Strategii Rozwoju Miasta 

Zduńska Wola 2028+”. We współpracy z Uniwersytetem Łódzkim powstały podstawowe elementy 

strategii, tj. diagnoza, analiza strategiczna czynników i uwarunkowań rozwoju – SWOT oraz wytyczne 

do opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. W bieżącym roku, wspólnie                              

z Uniwersytetem Łódzkim, prace będą kontynuowane.  

Wciąż aktualna jest Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Zduńska Wola do roku 

2035. W 2021 roku podjęto szereg działań realizujących jej zapisy, tj. zakup autobusów elektrycznych 

(MPK), modernizacja oświetlenia (w ramach programu SOWA finansowanego ze środków NFOŚiGW), 

wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej na przystankach (MPK), modernizacja przystanków czy 

rozbudowa systemu dróg rowerowych. 

 
Plany i programy miasta Zduńska Wola oraz okres ich obowiązywania 

Ekologia i ochrona środowiska 

Program Ochrony Środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą na 2024-
2027 

do 2027 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola bez ograniczeń czasowych 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla miasta Zduńska Wola na lata 2017-2032 

do 2032 r.  

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta 
Zduńska Wola 

do 2032 r. 

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

2021 r. 

Ład przestrzenny 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Zduńska 
Wola 

bez ograniczeń czasowych 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Zduńska Wola do 2023 r. 

Zdrowie i opieka społeczna 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2021 r. 

2021 r. 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2023 do 2023 r. 
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Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 

do 2025 r. 

Program dla seniorów „Koperta życia” bez ograniczeń czasowych 

Program dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora” bez ograniczeń czasowych 

Program dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny” bez ograniczeń czasowych 

Program Zduńskowolska Karta Mieszkańca bez ograniczeń czasowych 

Program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 

do 2023 r.  

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 2021 r.  

Miejska polityka mieszkaniowa 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Zduńska Wola 

do 2026 r. 

Ochrona zabytków 

Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta Zduńska Wola na lata 
2021-2024 

do 2024 r.  

Aktywność społeczna 

Program współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi    
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2020-2021 

do 2021 r. 

Plany pomocnicze działań inwestycyjnych 

Plan utwardzania dróg miejskich  bez ograniczeń czasowych 

 

W roku 2021 realizowane były przez Miasto w partnerstwie z innymi gminami powiatu 

zduńskowolskiego i Miastem Sieradz  działania związane z zapisami „Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2030”, wyznaczającej Obszary Strategicznej Interwencji (OSI – obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją, obejmujące także miasta tracące swoje funkcje społeczno–gospodarcze). Jako jeden  

z czterech obszarów województwa łódzkiego wymagających szczególnej  interwencji w nowej 

perspektywie finansowej  programowania środków unijnych 2021–2027 wyznaczony został Miejski 

Obszar Funkcjonalny Sieradz–Zduńska Wola–Łask, obejmujący gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska 

Wola, Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, 

Gminę Wodzierady, Gminę Buczek oraz Gminę Sędziejowice. W zawartym w październiku 2021 roku 

porozumieniu międzygminnym powołany został Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, za 

pomocą którego partnerzy JST będą realizować wspólne cele, głównie poprzez realizację projektów 

przyczyniających się do rozwiązywania problemów oraz wspólnego i skoordynowanego zaspokajania 

potrzeb obszaru objętego ZIT.  
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MIESZKAŃCY MIASTA 

  

To kolejny rok spadku liczby mieszkańców Zduńskiej Woli. Dane wygenerowane  

z lokalnej bazy mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 roku świadczą o tym,  

że zduńskowolanek i zduńskowolan było niespełna 40 tysięcy. 

 

 Postępująca depopulacja jest wspólnym problemem oraz wyzwaniem polskich miast, i to 

niezależnie od ich wielkości. W trakcie ostatniej dekady liczba ludności miejskiej w Polsce zmniejszyła 

się o pół miliona, a spadkiem liczby mieszkańców dotkniętych zostało 600 miast, czyli blisko 70% 

wszystkich ośrodków miejskich. Niekorzystne są też dane krajowe za ubiegły rok, bowiem w ciągu  

2021 roku urodziło się w Polsce blisko 184 tys. osób mniej niż zmarło. Niestety, liczba urodzeń spada  

i jest to widoczne w bardzo wielu miastach i miasteczkach. W ostatnich latach również obserwujemy 

zmiany w obszarze migracji, co nie pozostaje bez wpływu na liczbę ludności. 

Trudną sytuacją demograficzną charakteryzuje się całe województwo łódzkie,  

w którym tempo wyludniania się jest w dalszym ciągu jednym z najwyższych w kraju. Prognozy 

demograficzne zakładają postępujący spadek liczby ludności na obszarze województwa, co widoczne 

jest w corocznych statystykach. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, spośród 177 gmin województwa, aż  

w 129 odnotowano spadek liczby mieszkańców. Do głównych przyczyn ubytku ludności województwa 

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

Zebrane dane 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 2019–2021 (dane obejmują pobyt stały i czasowy) 

 

 

  W 2021 roku,  podobnie jak rok wcześniej, 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 58% zduńskowolan. W wieku emerytalnym było 24% 

40969

40238

39503

2019 r. 2020 r. 2021 r.
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mieszkańców, z czego blisko 69% to kobiety. W Zduńskiej Woli wyższa jest średnia wieku kobiet i panie  

stanowią ponad 53% ogólnej liczby ludności miasta. 

W ubiegłym roku zameldowano w Zduńskiej Woli na pobyt stały bądź czasowy 153 chłopców  

i 119 dziewczynek urodzonych w 2021 roku. Zmarło 592 mieszkańców, to 42 osoby więcej niż rok 

wcześniej. 

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

wpływały w roku 2021 na życie codzienne wielu mieszkańców. Zamknięcie ruchu granicznego, 

obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy, czy też zakaz organizacji przyjęć weselnych 

skutkowały odwołaniem ślubów zarówno konkordatowych, jak i tych zawieranych przed kierownikiem 

urzędu stanu cywilnego. Zduńskowolski Urząd Stanu Cywilnego sporządził w 2021 roku 235 akty 

małżeństwa, to o 31 więcej niż w roku 2020. 

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

czasowy.  W 2021 roku zrobiło to 238 osób, głównie z Ukrainy i Gruzji, a w roku 2020 było to 66 osób.  

Przekształcenie przez Wojewodę Łódzkiego w 2021 roku, podobnie jak rok wcześniej, 

Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego  w jednoimienny szpital zakaźny, do którego  przyjmowani są 

jedynie pacjenci zakażeni wirusem SARS-CoV-2, w znacznym stopniu wpłynęło na wzrost 

rejestrowanych w Zduńskiej Woli zgonów, z 492 w roku 2019, 562 w roku 2020 do 611 w roku 2021. 

 

Ogólna liczba zgonów zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zduńskiej Woli w latach 2017-2021 

 

 

Należy podkreślić, że pacjenci, podobnie jak w roku 2020 byli, przewożeni do 

zduńskowolskiego szpitala nawet z różnych części województwa. Liczba zarejestrowanych w mieście  

w 2021 roku zgonów nie świadczy już zatem tylko i wyłącznie o śmiertelności mieszkańców Zduńskiej 

Woli i jej najbliższych okolic. 
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Liczba zgonów zarejestrowanych w USC w Zduńskiej Woli w poszczególnych miesiącach lat 2018-2021 

 

 

Dane świadczą o tym, że o ile ogólna liczba zarejestrowanych zgonów nie uległa na przestrzeni 

ostatnich pięciu lat dużym wahaniom, to już analiza poszczególnych miesięcy wskazuje na miesięczne, 

nierównomierne rozłożenie liczby zgonów w roku 2021. 

Jednocześnie nastąpił duży spadek rejestrowanej liczy urodzeń, z 368 w roku 2020 do 168  

w 2021. W poszczególnych miesiącach znacznie wahała się liczba rejestrowanych urodzeń: od 48  

w lipcu do 8 w grudniu. To efekt czasowego zamknięcia oddziałów ginekologicznych w pobliskich 

szpitalach, obaw pacjentek przed rozwiązaniem ciąży w placówkach, w których stwierdzano zakażenia 

SARS-CoV-2, a także ograniczenie przyjęć do szpitala zduńskowolskiego pacjentek do porodu wyłącznie 

do zakażonych wirusem. 

 

Rodzaj i liczba aktów sporządzonych w latach 2019 - 2021 przez USC w Zduńskiej Woli 
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Nie zmieniła się istotnie  liczba zarejestrowanych w Zduńskiej Woli rozwodów. W roku 2021 

było ich 94, to o pięć więcej niż w roku 2020. Trzydziestu parom z wieloletnim stażem małżeńskim 

udało się w 2021 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 2021 roku ułatwianie petentom dostępu do swoich usług. 
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FINANSE MIASTA 
 

Dochody miasta z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT  w roku 2021 wynosiły 44,7 mln zł.  To efekt 

zmian w podstawach podatkowych. W perspektywie kilku lat będzie można również prawidłowo 

ocenić, jak bardzo na finanse samorządowe wpłynął stan epidemii COVID-19 oraz szereg zmian  

w ustawach podatkowych i ustawie o dochodach JST.  

 

Struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w całym kraju uległa w ostatnim 

roku kolejnym zmianom. We wszystkich samorządach zmieniał się udział dochodów własnych  

i subwencji, a największą część dochodów stanowią dotacje na zadanie własne i zlecone, związane 

głównie z przekazywaniem gminom do realizacji spraw z zakresu administracji rządowej, zwłaszcza  

w obszarze polityki społecznej. Potwierdza to kolejny budżet miasta Zduńska Wola, gdzie w 2021 roku 

dotacje z budżetu państwa stanowiły 28% wszystkich dochodów. Na przestrzeni ostatnich lat, we 

wszystkich miastach (według danych ZMP), średni udział w dochodach subwencji ogólnej wyraźnie 

spadł z ponad 34% do nieco powyżej 22%, a dotacji wzrósł z niespełna 15% do ponad 29%. Oznacza to 

kroczące i utrwalające się z roku na rok  ograniczenie samodzielności finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 

Dochody miasta Zduńska Wola roku 2021 według rodzajów wpływów
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Biorąc pod uwagę wszystkie dochody Zduńskiej Woli w roku 2021 kolejny raz odnotować 

należy ich wzrost, na co wpływ przede wszystkim miały właśnie dotacje z budżetu państwa. W roku 

2021 wzrosły również wpływy z podatków w wyniku podniesienia podstaw opodatkowania i stawek 

niektórych rodzajów podatków. 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 2021 z tytułu dofinansowań zewnętrznych na inwestycje i różne 

projekty do budżetu miasta wpłynęła kwota ponad 6,8 mln zł, to o ponad 3 mln zł więcej niż rok 

wcześniej. Wszystkie dochody miasta 2021 r. zamknęły się kwotą blisko 217 mln zł, co stanowiło 

104,58% zakładanego w uchwale budżetowej planu. 

 

Zestawienie kwotowe dochodów miasta według rodzaju wpływu w latach 2019-2021 w mln zł 

Rodzaj wpływu 2019 2020 2021 

Dochody podatkowe 22,3 24,4 25,6 

Udziały w PIT i CIT 41,6 39,9 44,7 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5,2 7,5 11,3 

Dochody z majątku gminy 2,9 4,7 10,8 

Subwencje 36 35,4 38,9 

Dotacje na zadania własne i zlecone 52 61,7 59,8 

Dotacje celowe i środki na realizację inwestycji 4,7 3,7 6,8 

Pozostałe dochody 11 10,1 19 

Razem 176 mln zł 188 mln zł 216,9 mln zł 

 

Kolejna analiza budżetu Zduńskiej Woli wskazuje, że jedynie w zakresie około 27% budżetu 

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

klasycznych dochodów własnych powodowana jest zmianami ustawowymi, które następowały na 

przestrzeni ostatnich lat. W roku 2021 w dalszym ciągu udzielano ulg w spłacie należności 

podatkowych, będących m.in. następstwem panującej epidemii oraz wprowadzonych ograniczeń  

w funkcjonowaniu gospodarki. 18 podatników złożyło w 2021 roku wnioski o ulgi, a 12 takie ulgi  

otrzymało. W 2020 roku takich osób było 61. Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej 

przedsiębiorcom przez miasto Zduńska Wola w roku 2021 wyniosła ponad 85 tys. zł, w tym pomoc de 

minimis 71,5 tys. zł oraz pomoc regionalna 13,7 tys. zł. 

W 2021 roku zaległości  podatników w stosunku do budżetu miasta wyniosły blisko 2,4 mln zł, 

co stanowiło około 9,6% 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 oraz poziomu 

inwestycji oraz w znacznym wzroście większości kosztów wykonywanych zadań. Wydatki zaplanowane 

w 2021 roku na poziomie 222 mln zł wykonane zostały w 95,94%. 
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Wydatki miasta Zduńska Wola w latach 2019-2021 w mln zł 

 

 

 Wydatki majątkowe, o których stanowią przede wszystkim miejskie inwestycje, wykonane 

zostały w wysokości 34,5 mln zł, co stanowi 95,57% planu. Udział wydatków majątkowych w wydatkach 

ogółem był na poziomie 16,12%, w roku 2020 było to 15,16%. Planowana w wysokości 3,4 mln zł 

nadwyżka operacyjna wykonana została w dużo wyższej kwocie, bo ponad 22,3 mln zł. Wyraźnie należy 

podkreślić, że jest to skutek zmian w dochodach samorządów i regulacji wynikających z Polskiego Ładu, 

tj. jednorazowej części subwencji ogólnej, którą samorządy otrzymały w 2021 roku.  Środki te zdaniem 

przedstawicieli rządu mają stanowić ochronę poziomu dochodów samorządów w pierwszym roku 

funkcjonowania nowych zasad podatkowych. Zgodnie z przepisami dopuszczalne było wykorzystanie 

tych środków już w roku 2021, natomiast ich faktyczne otrzymanie pod sam koniec roku uniemożliwiło 

ich praktyczne spożytkowanie. Konsekwencje takich regulacji widoczne będą w 2022 roku i w latach 

kolejnych. Jeżeli środki z nadzwyczajnej subwencji są zapisane jako dochody roku 2021, to – niewydane 

w roku 2021 mają status przychodów, a reguła zrównoważenia budżetu samorządu nakazuje 

zasadniczo finansować wydatki danego roku dochodami tego samego roku. Finasowanie deficytu 

niezdefiniowanymi wolnymi środkami jest narażone na szereg trudności wynikających z obwarowań 

prawnych, a także niejednolitych interpretacji dotyczących możliwości używania nadwyżek 

budżetowych z roku i lat poprzednich do sfinansowania deficytu wynikającego w głównej mierze  

z utraconych dochodów z udziałów w PIT.  

Owszem, 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, natomiast jej 

wysokość osiągnięta w roku 2021 powinna być odpowiednio interpretowana.  

183,81

205,66

222,83

2019 r. 2020 r. 2021 r.
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Obecna sytuacja finansowa samorządów, w tym Zduńskiej Woli, charakteryzuje się 

dostępnością środków inwestycyjnych oraz bardzo znaczącym pogorszeniem finansowania 

podstawowej bieżącej działalności. Wprowadzona zasada przekazywania dochodów z PIT i CIT do 

samorządów według prognoz i założeniu inflacji na poziomie 3,3% w obecnej sytuacji,  jasno pokazuje 

jak istotnie wzrosły i będą wzrastać koszty bieżącej działalności w stosunku do planowanych dochodów 

bieżących. Rozwiązaniem powinny być jasne interpretacje i wprowadzenie przepisów szczególnych 

dotyczących środków pochodzących z nadzwyczajnych subwencji i umożliwienie zakwalifikowania ich 

jako dochodów roku 2022.  

 

Nadwyżka operacyjna miasta Zduńska Wola w latach 2019-2021 w mln zł 

 

 

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

Zadłużenie Zduńskiej Woli sięgnęło w 2021 roku 86 mln zł, wskaźnik ogólnego zadłużenia uplasował się 

na poziomie 39,83%. Intensywna działalność inwestycyjna i efektywne wykorzystanie środków 

zewnętrznych wymusza nie tylko na samorządzie miasta Zduńska Wola, ale na wszystkich jednostkach 

samorządu terytorialnego konieczność zwiększania kwot zobowiązań. Warto podkreślić, że szereg 

zadań inwestycyjnych ma na celu obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania miasta, czego 

przykładem są inwestycje w modernizację oświetlenia ulicznego, infrastrukturę drogową czy 

komunalny zasób mieszkaniowy.  
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OCHRONA ZDROWIA 
 

Również w 2021 roku ochrona zdrowia na całym świecie podporządkowana była pandemii 

koronawirusa. Z powodu ograniczeń nadal zmieniony pozostał sposób funkcjonowania przychodni  

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

w Zduńskiej Woli, jedyny podmiot leczniczy utworzony przez miasto, podobnie jak w roku 

poprzednim, zmuszony został do przeorganizowania swojej pracy. 

 

 Podobnie jak w 2020 roku, tak i w 2021 roku SPZPOZ działał na zmienionych zasadach  

w kwestii struktury przychodów i ponoszonych kosztów. 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 w latach sprzed pandemii usług diagnostycznych i laboratoryjnych. Powodem było 

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

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

spotkania z lekarzem, a nie miał objawów COVID-19, zawsze był przyjęty. Samodzielny Publiczny Zakład 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej odnotował na koniec 2021 roku zysk w wysokości 726,5 tys. zł, czyli 

wyższy o ponad 164 tys. zł od zysku osiągniętego na koniec roku 2020. 

W zduńskowolskim SPZPOZ wzrosła liczba mieszkańców zadeklarowanych do lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, z 11 652 w roku 2020 do 12 098 w roku 2021. Zwiększyła się także 

liczba wizyt w poradniach specjalistycznych (w związku ze zwiększeniem limitu przyjęć) oraz u lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej. Wykonanie świadczeń z zakresu medycyny pracy wzrosło  

w porównaniu do roku 2020. Nastąpił powrót do badań okresowych pracowników. 

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez miejską przychodnię w latach 2019-2021 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Porady w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 67 050 60 488 64 192 

Porady specjalistyczne 10 399 10 618 12 060 

Razem 77 449 71 106 76 252 

 

Wiele obostrzeń i wytycznych narzucanych w ciągu 2021 roku na służbę zdrowia spowodowało, 

że przez wiele miesięcy wstrzymana lub znacznie ograniczona została profilaktyka. Lekarze ze 

względów bezpieczeństwa wykonywali badania profilaktyczne w okresach niższej zachorowalności,  

a w okresie wzmożonej aktywności wirusa badania realizowane były w znacznie okrojonym stopniu.  

Realizacja zadań publicznych, programów czy badań profilaktycznych w 2021 roku statystycznie jest  

o wiele niższa niż w latach przed epidemią. Z powodu epidemii nie udało się zrealizować w całości 
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jednego z ważnych miejskich programów zdrowotnych, tj. szczepień przeciw grypie, co wynikało  

z dostępności szczepionek. Przeprowadzono jedynie 290 szczepień, co i tak stanowi wzrost w stosunku 

do roku 2020, kiedy przeprowadzono 240 iniekcji. 

 Mniej przeprowadzono również badań w ramach profilaktyki w zakresie wczesnego 

wykrywania raka piersi. W stosunku do roku 2020 mniej aż o 756 badań. Z zaplanowanych 132 tys. zł 

wydano jedynie niecałe 80 tys. zł. Wśród przebadanych 1 617 kobiet patologie wykryto u 516 (31,91% 

badanych), najwięcej u kobiet w wieku od 40 do 49 lat (215 patologii). To aż 13,3% wszystkich 

przebadanych osób. 

 W ostatnim kwartale 2021 roku przeprowadzono również badania związane z profilaktyką 

cukrzycy wśród uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych. Mimo trudności związanych  

z kwarantannami plan udało się zrealizować w 100%. 

Od początku 2021 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z października 2020 roku, 

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal był zobowiązany do 

realizowania świadczeń związanych wyłącznie z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 i zabezpieczeniem 69 łóżek obserwacyjno-zakaźnych dla pacjentów z podejrzeniem lub 

potwierdzeniem zakażenia wirusem. Między 1 czerwca a 19 grudnia zapewniał łóżka izolacyjne dla 

pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia, ale prowadził również standardową działalność. 

Od 20 grudnia Szpital ponownie został zobowiązany do zapewnienia 63 łóżek i świadczenia opieki 

zdrowotnej wyłącznie w związku z COVID-19. Szpital hospitalizował 714 osób zakażonych SARS-CoV-2, 

zmarło 136 osób w związku z pandemią. 

 Wysokość środków uzyskanych przez miasto z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w 2021 roku wyniosła ponad 953 tys. zł. Zostały one przeznaczone na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii i finansowały m.in.: leczenie i terapię osób uzależnionych, 

zajęcia adresowane do uczniów, zajęcia z elementami socjoterapii i świetlice środowiskowe, 

pozalekcyjne zajęcia sportowe, półkolonie, klub abstynencki oraz pracę Punktu ds. Przemocy  

w Rodzinie. Ogólna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w mieście wzrosła w stosunku  do roku 

2020, na koniec roku 2021 zamykając się kwotą 47,1 mln zł. 

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zduńskiej Woli wpłynęło  

57 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego 

wobec osób nadużywających alkoholu. W 2020 roku wniosków tych było o 11 mniej. 
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POMOC SPOŁECZNA  
 

Rozprzestrzenianie się SARS-CoV-2 oraz trwający stan epidemii spowodowały, że praca Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli nie odbywała się 

standardowo w stosunku do lat sprzed pandemii, a pracownicy socjalni wciąż stawiani byli przed 

nowymi sytuacjami.  

 

 Ośrodki w całym kraju nauczone doświadczeniem roku poprzedniego były już przygotowane 

na tego rodzaju zagrożenie, posiadały opracowane procedury postępowania i środki ochrony osobistej. 

W 2021 roku w zduńskowolskim MOPS-ie pracowało 61 osób.  

MOPS kontynuował upowszechnianie informacji o numerach telefonów dla osób w przypadku 

sytuacji nagłej, umożliwiających pomoc również poza godzinami pracy, zapewniał wsparcie 

psychologa, wspierał osoby starsze i samotne, a także dostarczał gorące posiłki i zakupy dla 

zduńskowolan przebywających w kwarantannie, również we współpracy z wolontariuszami. 

Mieszkańcy, podobnie jak w 2021 roku, mierzyli się bowiem z zagubieniem, bezsilnością  

i przygnębieniem, przeżywali kryzysy osobiste, zawodowe i społeczne. W 2021 roku liczba rodzin 

długotrwale korzystających ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej wynosiła 673.  

 

Liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej w latach 2019-2021 

 

 

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

całego kraju. Jednocześnie jednak zauważyć można wzrost liczby rodzin, w których jednocześnie 

nakładają się na siebie różne problemy społeczne np. długotrwała choroba, alkoholizm i przemoc. 

Natomiast w zamian za spadek liczby klientów, pracownicy MOPS podejmują się realizacji nowych 
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zadań takich jak np. asystent osobisty osoby niepełnosprawnej czy zapewnienie opieki 

wytchnieniowej. 

Wśród głównych przyczyn udzielania świadczeń niezmiennie są przede wszystkim: ubóstwo, 

długotrwała lub ciężka choroba oraz bezrobocie, a także niepełnosprawność. 

 

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

latach 2019-2021 

 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Ubóstwo 503 464 427 

Długotrwała lub ciężka choroba 380 372 347 

Bezrobocie 403 365 340 

Niepełnosprawność 331 301 277 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego 

206 198 192 

Alkoholizm  187 165 151 

Bezdomność 46 38 32 

 

 Z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej skorzystało łącznie 919 osób 

zagrożonych ubóstwem. 

Stopa bezrobocia dla całego powiatu zduńskowolskiego wyniosła w 2021 roku 6,2% (stan  

na 31 grudnia 2021 roku). Na koniec 2021 roku w Zduńskiej Woli było 1 082 osób bezrobotnych, 

natomiast w całym powiecie – 1 581.  

W 2021 roku 32 osoby uznano za osoby bezdomne, których głównym miejscem przebywania 

była Zduńska Wola, o sześć mniej niż w roku 2020. 27 spośród tych osób przebywało w Schronisku Dla 

Osób Bezdomnych "Metamorfoza" w Feliksowie, które wygrało otwarty konkurs ofert na realizację 

tego typu opieki dla miasta Zduńska Wola. 

 W ciągu całego 2021 roku miasto wypłaciło 39,3 mln zł świadczeń wychowawczych w ramach 

programu „Rodzina 500+”. Skorzystało z nich 4 636 rodzin, a świadczenia wypłacono na 7 029 dzieci. 

Program „Dobry Start” w 2021 roku realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

 Miasto dotowało w 2021 roku pobyt dzieci w żłobkach i klubie dziecięcym. Wysokość środków 

przekazanych przez miasto ośmiu podmiotom prywatnym, prowadzącym tego typu placówki, wyniosła 

ponad 395 tys. zł. Liczba dzieci w żłobkach to średnio 157, natomiast do klubu dziecięcego rodzice 

przyprowadzali 9 maluszków. 

Prezydent Miasta Zduńska Wola przyznał w 2021 roku 192 Miejskie Karty Rodziny oraz 279 

Zduńskowolskich Kart Seniora. W 2021 roku  weszła w życie nowa oferta skierowana do mieszkańców 

miasta - Program Zduńskowolska Karta Mieszkańca. W 2021 roku zduńskowolanie złożyli 2 208 

wniosków, na podstawie których wydano 4 710 Zduńskowolskich Kart Mieszkańca. Preferencjami 

objęte były usługi świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej 
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Woli Sp. z o.o. w zakresie usług oferowanych w krytej pływalni Zduńska Woda. W 2021 roku sprzedano 

łącznie 17 370 biletów wstępu na kompleks z tytułu ulgi dotyczącej posiadania Zduńskowolskiej Karty 

Mieszkańca.  

 

Liczba wydanych Miejskich Kart Rodzin, Zduńskowolskich Kart Seniora  

oraz Zduńskowolskich Kart Mieszkańca w latach 2019-2021 

 

 

Pomimo obostrzeń ani funkcjonariusze policji, ani pracownicy socjalni nie odnotowali  

w 2021 roku zwiększenia liczby zdarzeń związanych z przemocą w rodzinie. W ramach procedury 

„Niebieskiej Karty" wsparciem objętych było w 2021 roku 69 rodzin, tj. 21 rodzin u których procedurę 

wszczęto w latach 2019-2020 oraz 48 wszczętych w 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej 

Woli stwierdziła następujące rodzaje przemocy w rodzinie: 33 przypadki przemocy fizycznej,  

41 psychicznej, jedną seksualną i dwadzieścia 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 2021 roku miasto wydało na inwestycje ponad 34 mln zł, o 3 mln więcej niż w roku 2020. 

Najwięcej wydatków, bo aż 11,5 mln złotych, przeznaczono na poprawę dróg miejskich. Ponad  

1,5 miliona złotych wydatkowano na kontynuację prac związanych z zagospodarowaniem zbiornika 

Kępina. Znaczną część wydatków przeznaczono także w obszarze gospodarki mieszkaniowej, gdzie 

wykonywane były prace termomodernizacyjne w zasobach wielorodzinnych z wymianą pieców  

i podłączeniem budynków do miejskiej sieci cieplnej. Zintensyfikowano działania w kierunku poprawy 

jakości powietrza w mieście. W sumie urzędnicy miejscy przeprowadzili, podobnie jak w roku 2020, 

ponad 50 inwestycji. 

 

Wydatki inwestycyjne w roku 2021 

 

 

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 2021 roku, kontynuowaną z roku poprzedniego,  była przebudowa ulicy Borowej 

oraz drugi etap przebudowy ulicy Olimpijskiej.  
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Transport i łączność - 14 mln

Turystyka - 1,5 mln

Gospodarka mieszkaniowa - 7 mln

Administracja publiczna - 60 tys.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - 35 tys.

Oświata i wychowanie - 281 tys.

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 10 mln

Sport - 758 tys.

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego -150 tys.

Pozostałe - 530 tys.
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Przebudowana ulica Olimpijska 

 

 

Łączna długość dróg gruntowych, które zostały w 2021 r. utwardzone to blisko 3,8 km. Miasto 

starało się poprawiać stan dróg gminnych o najgorszej jakości na każdym osiedlu miasta. Powstały  

również nowe chodniki na terenie miasta.  

Budowa nowoczesnego i największego w mieście placu zabaw, siłowni, kolejnej altany  oraz 

ścieżki edukacyjnej na terenie wokół zbiornika Kępina miała wpływ na znaczną wysokość wydatków 

inwestycyjnych sklasyfikowanych w obszarze turystyki.   

 

Nowa infrastruktura na terenie wokół zbiornika Kępina
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Ponad 10 milionów zł kosztowały inwestycje w ochronę środowiska i gospodarkę komunalną. 

Blisko 850 tys. zł miasto przekazało mieszkańcom na wymianę 219 zanieczyszczających powietrze 

starych pieców węglowych. To o 80 pieców więcej niż w roku 2020. 108 posesji zostało podłączonych 

do miejskiej sieci cieplnej. 79 właścicieli nieruchomości wybrało jako ogrzewanie gaz ziemny, pozostali 

zakupili piece na biomasę, kilku na gaz płynny i ogrzewanie elektryczne.  

Prawie  2,5 miliona złotych wydatkowano na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście. 

Wymienionych zostało 2 668 starych opraw  sodowych na  oprawy typu LED. Zużycie energii 

elektrycznej zmniejszyło się o około 70%. Nowe energooszczędne oświetlenie powstało też na dwóch 

kolejnych ulicach w mieście: na ulicy Leszczynowej i Lnianej. Powstały też dokumentacje na oświetlenie 

kolejnych ulic w mieście na osiedlu Nowe Miasto oraz Karsznice.  

W 2021 roku Spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowała prawie 

4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz nowe odcinki wodociągów  o długości ponad 2 km.  

Duża część wydatków inwestycyjnych została poniesiona w dziale gospodarka mieszkaniowa.  

W 2021 roku podłączone zostały do miejskiej sieci cieplnej kamienice przy ulicy Łaskiej 15 i 17 oraz 

budynki przy ulicy Sieradzkiej 15, 26, 28, 30, 32 i 32A. Dzięki temu udało się zlikwidować kolejne  

105 pieców węglowych w centrum miasta. Budynki zostały poddane kompleksowej 

termomodernizacji, docieplone, a ich elewacje przeszły radykalną zmianę. Niewątpliwie te działania 

przyczyniły się nie tylko do zmiany standardu istniejącej substancji mieszkaniowej, poprawy jakości 

życia mieszkańców, ale przede wszystkim do poprawy jakości powietrza w mieście.  

 

Budynki przy Łaskiej 15 i 17 po termomodernizacji 
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Warto również zaznaczyć, że miasto inwestuje także w kulturę i ochronę swojego dziedzictwa. 

Na zadania z tego obszaru wydało w 2021 roku  150 tys. zł . Dotacja celowa w kwocie 100 tys. zł 

pozwoliła na wybudowanie dawno oczekiwanego przez lokalną społeczność parkingu przy Skansenie 

Lokomotyw. Dzięki środkom miasta oraz dotacji pozyskanej przez Miejski Dom Kultury z Państwowego 

Instytutu Sztuki Filmowej udało się zakupić nowoczesny projektor, nagłośnienie i ekran do sali 

kameralnej i udostępnić ponownie mieszkańcom drugą salę kinową.  

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 98%. 

 

Nakłady inwestycyjne w latach 2019-2021 

 

 

Obok realizowanych inwestycji, miasto rozpoczęło przygotowania kolejnych dokumentacji 

projektowych dla inwestycji, które będą wykonywane w kolejnych latach. Dotyczyły one przede 

wszystkim budowy i przebudowy miejskich dróg m.in. przebudowy ulic na osiedlu Pastwiska 

(Strzelecka, Szpakowa i Brzozowa). Do najważniejszych opracowań technicznych zaliczyć trzeba 

projekty przebudowy, ul. Stanisława Moniuszki wraz z połączeniem z ul. Murarską, na osiedlu 

Karsznice, ul. Maratońskiej i  brakujących odcinków ulic Stefana Okrzei i Sportowej oraz ul.  Laskowej. 

  W ubiegłym roku trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej przebudowy 

jednego z większych skrzyżowań będącym głównym wyjazdem z osiedla Południe tj. skrzyżowania ulic 

Złotej, Prostej i Karola Szymanowskiego  wraz z jej gruntowną przebudową.  
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 W 2021 roku Miasto pozyskało dotacje rozwojowe na łączną kwotę przekraczającą ponad  

9 mln zł.  Środki zewnętrzne pochodziły z różnych źródeł m.in.: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski 

Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości,  Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Dotacja w wysokości 7,6 mln zł z Programu Polski Ład pozwoli rozpocząć w 2022 

roku budowę nowej drogi od ulicy Stefana Złotnickiego do Komisji Edukacji Narodowej, która otworzy 

komunikacyjne tereny rozwojowe w centrum miasta, a także istotnie wzmocni układ komunikacyjny  

w śródmieściu. Na modernizację oświetlenia ulicznego w mieście uzyskano wsparcie   

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  w ramach programu „SOWA”. 

W roku 2021 pozyskano również wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  dedykowane 

na przebudowę przejścia dla pieszych przy ulicy Zielonej. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi pozyskano środki, które pozwalają rozpocząć przebudowę 

budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei na osiedlu Karsznice. Środki  

z Programu Laboratoria Przyszłości w kwocie blisko miliona zł pozwolą doposażyć pracownie we 

wszystkich szkołach podstawowych w naszym mieście. 
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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 2021 roku w Zduńskiej Woli na mieszkanie komunalne oczekiwało 20 rodzin. 

 

Z roku na rok zmienia się zasób mieszkaniowy Zduńskiej Woli. W skład mieszkaniowego zasobu 

na koniec 2021 roku wchodziło  1650 lokali o powierzchni użytkowej ok. 70 tys. m2, usytuowanych 

w 251 budynkach. To 14 lokali i 12 budynków mniej w stosunku do roku poprzedniego. Nie oznacza to 

jednak, że budynki zostały rozebrane czy sprzedane.  

W roku 2020 do gminnego zasobu miasta (liczba budynków i lokali mieszkalnych) wliczane były 

zasoby stanowiące własność prywatną (9 budynków), które były w zarządzie TBS „Złotnicki” Sp. z o.o. 

Zmiana przepisów w tym zakresie spowodowała konieczność wyłączenia tych budynków  

z mieszkaniowego zasobu gminnego w roku 2021. Ponadto, zwrócono na rzecz właścicieli prywatnych 

trzy budynki znajdujące się na Placu Wolności 4.  

 

Zasób mieszkaniowy Zduńskiej Woli w latach 2019-2021 
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 Na koniec 2021 roku 97% lokali stanowiących własność Miasta wyposażonych było w instalację 

wodociągową i instalację kanalizacyjną. WC znajdowało się w 89% tych lokali. Blisko połowa lokali jest 

wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania , w ciepłą wodę użytkową wyposażonych jest 33% 

lokali. Jednak należy zauważyć, że odsetek lokali wyposażonych w centralne ogrzewanie wzrósł o 8%, 

a ciepłej wody użytkowej o kolejne 5%. Jest to wynikiem zrealizowanych w roku 2021 inwestycji  

w budownictwie wielorodzinnym (podłączenie budynków do miejskiej sieci cieplnej przy ul. Sieradzkiej  

i Łaskiej). Bez urządzeń były 43 lokale, czyli prawie 3% ogólnej liczby lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta.  

W roku 2021 z budżetu miasta wypłacono 4 210 dodatków mieszkaniowych na kwotę ponad  

1 mln złotych.  Najwyższy dodatek mieszkaniowy wyniósł 851 zł, a najniższy około 28 zł. Średnia kwota 

jednego dodatku wyniosła około 242 zł.  

W stosunku do roku 2021 liczba wypłaconych dodatków zmniejszyła się z 4481 do 4210. W ślad 

za tym jednak zwiększyła się kwota przeznaczona na wypłatę dodatków z 923 tys. zł  wypłaconych  

w roku 2020 do kwoty ponad 1 mln zł wypłaconych w roku 2021. Sytuację tę tłumaczy wzrost 

wydatków mieszkaniowych, w tym opłat czynszowych i wydatków związanych z funkcjonowaniem 

gospodarstw domowych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe dla poszczególnych zasobów mieszkaniowych 

 

 

 Z dodatków energetycznych skorzystały w 2021 roku 203 gospodarstwa domowe, o 41 mniej 

niż w roku 2020.  Wypłacono ich na łączną kwotę 12,5 tys. zł, co stanowi 96,5% otrzymanej na ten cel 

dotacji z budżetu państwa. 
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 Największy udział we własności gruntów na terenie Zduńskiej Woli miały w 2021 roku osoby 

fizyczne, do których należało 1 421 ha. Miasto Zduńska Wola jako właściciel posiadało ponad 385 ha, 

natomiast użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa 229 ha. 

 

Struktura własności gruntów na terenie miasta Zduńska Wola w 2021 r. 

Rodzaj własności Powierzchnia w ha 

Osoby fizyczne 1421 

Gmina 385 

Użytkownicy wieczyści na gruntach Skarbu Państwa 229 

Skarb Państwa 117 

Powiat 78 

Użytkownicy wieczyści na gruntach miasta 69 

Pozostałe 51 

Spółdzielnie 32 

Kościoły i związki wyznaniowe 31 

Województwo 23 

Spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne osoby prawne 11 

Samorządowe osoby prawne i nieznani właściciele 10 

Ogólna powierzchnia ewidencyjna 2 457 

  

W 2021 roku Miasto Zduńska Wola kupiło działki o łącznej powierzchni 965 m2 za  ok. 640 tys. 

zł. Natomiast sprzedało (w przetargu, bezprzetargowo, użytkowanie wieczyste) 61 działek 

o powierzchni ponad 68,7 tys. m2  za łączną kwotę ponad 5 mln  zł. Tymczasem w roku 2020 działki  

o powierzchni ok. 23,3 tys. m2 sprzedano za kwotę 3,7 mln zł. Na tak dużą różnicę wartości sprzedanych 

działek w stosunku do powierzchni wpłynął fakt sprzedaży w 2020 roku działek przy ulicy Mieczysława 

Karłowicza 2, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, gdzie cena tych działek 

uzyskana podczas przetargu sięgnęła 2 mln złotych. 

W 2021 roku w większości sprzedane zostały działki pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną została sprzedana nieruchomość przy  

ul. Jacka Malczewskiego. Ponadto w 2021 roku sprzedano kolejne dwa kompleksy w strefie 

przemysłowej w rejonie ulic Lipowa, Stanisława Moniuszki, a także nieruchomość przy ul. Andrzeja 

Struga pod zabudowę usługową. 

W 2021 roku nie sprzedano lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej. Natomiast  w roku 

2020 sprzedanych zostało 19 lokali mieszkalnych o łącznej wartości ok. 733 tys. zł.  Brak sprzedaży lokali 

mieszkalnych w roku 2021 spowodowany był faktem, iż bonifikaty określone w uchwale Rady Miasta 

Zduńska Wola z  października 2017 roku obowiązywały do wniosków złożonych przez najemców do  

końca 2018 roku. Wnioski złożone o nabycie lokali z bonifikatą były zrealizowane do końca 2020 roku. 

Ponadto w roku 2021 nie wpłynął żaden wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego bez bonifikaty.  
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Ważną transakcją w roku 2021 była sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Parkowej  (była 

Szkoła Podstawowa nr 4) na rzecz  Skarbu Państwa z przeznaczeniem na nową siedzibę Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli. 

 

Kierunki gospodarowania nieruchomościami należącymi do miasta w latach 2020-2021 

Sposób zagospodarowania 
2020 r. 2021 r. 

Powierzchnia Liczba Powierzchnia Liczba 

Komunalizacja 10 ha 7319 m2 
87 działek 

gruntu 
11 ha 7456 m2 78 działek 

gruntu 

Sprzedaż 

Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę w 
przetargu nieograniczonym 

2 ha 0508 m2 
22 działki 

gruntu 
6 ha 3643 m2 

41 działek 
gruntu 

Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze 
bezprzetargowej 

926,86 m2 19 lokali - - 

Sprzedaż bezprzetargowa działek 
uzupełniających 

1 337 m2 7 działek 
gruntu 

4 131 m2 
19 działek 

gruntu 

Sprzedaż na własność prawa użytkowania 
wieczystego 

1 478 m2 1 działka 
gruntu 

949 m2 
1 działka 

gruntu 

Wykupy nieruchomości do gminnego zasobu 1 622 m2 6 działek 
gruntu 

965 m2 
5 działek 

gruntu 

Działki drogowe przejęte z mocy prawa na 
mocy decyzji 

1 ha 1141 m2 28 działek 
gruntu 

3 ha 0066 m2 
70 działek 

gruntu 

 

Wybrane  składniki majątku miasta wg wartości księgowej 

Rodzaj Wartość księgowa 

Grunty 152 mln zł 

Ulice i infrastruktura pod pasami drogowymi 131 mln zł 

Budynki administrowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o. 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 2 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 2021 roku wynosiła 374 mln zł. Wartość 

samych gruntów sięgnęła ponad 152 mln zł.  
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TRANSPORT 
 

Spośród wszystkich spółek komunalnych należących do miasta Zduńska Wola, Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji najbardziej odczuło zmiany, które przyniósł stan epidemii ogłoszony 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

 

Rok 2021 to dalszy spadek użytkowników transportu publicznego. Zdalna nauka oraz zdalna 

praca doprowadziły do wyraźnego spadku liczby osób jeżdżących komunikacją miejską. W 2020 roku  

z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji skorzystało 430 tys. osób, w 2021 liczba ta spadła do 

365 tys. osób. Podobnie jak w roku 2020 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 2021 roku.  

 

Przychody z tytułu sprzedanych biletów w latach 2019-2021 w tysiącach złotych 

 

 

 Autobusy zduńskowolskiego przewoźnika przejechały łącznie w roku 2021 636 110,80km, to 

blisko 44,5 tys. km mniej niż w roku 2020. Średni wiek taboru komunikacji miejskiej wyniósł w 2021 

roku około 13 lat.  

 Liczba pociągów pasażerskich, które zatrzymywały się na zduńskowolskich stacjach kolejowych 

to około 14 tys., co oznacza że utrzymany został poziom roku 2020. Liczba autobusów komunikacji 

dalekobieżnej, zatrzymujących się na przystankach w mieście, podobnie jak w 2020 roku, wyniosła  

w 2021 roku nieco ponad 1 200. Na terenie miasta pracowało w 2021 roku 123 taksówkarzy. 
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System publicznego transportu zbiorowego uzupełnia system rowerów miejskich. Stan 

epidemii znacząco wpłynął na liczbę wypożyczeń w 2021 roku, która w stosunku do roku 2020 spadła  

o 10%, natomiast  w stosunku do roku 2019 jest to spadek aż o 68%. 

 

Liczba wypożyczeń roweru miejskiego w latach 2019–2021  
 

 

 

 

  

Stacja 2019 2020 2021 

Srebrna - Przychodnia 2 049 633 668 

Plac Żelazny - Dworzec 1 977 531 752 

Południe - Gierymskiego 1 771 739 577 

Łaska - Pogoń 1 398 515 425 

Plac Wolności - Ratusz 1 395 503 495 

Kobusiewicza - MOSIR 900 217 900 

Zduńska - Kępina 881 431 167 

Złota - SP 6 881 253 371 

Świerkowa - Świetlica 657 333 148 

Łódzka - SP12 391 97 136 

Parkowa - Browar 364 203 120 

Karsznice - Plac Zwycięstwa 191 45 49 

Karsznice - Leśmiana 152 85 41 

Poza oficjalna stacją 85 39 32 

Razem 13 092 4 624 4 180 
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SPRAWY OBYWATELSKIE  
 

W roku 2021 odbywał się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który należy do 

najważniejszych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny raz na dekadę.  

 

Obowiązkowy spis był dużym przedsięwzięciem administracyjnym, prowadzonym zarówno 

przez pracowników Urzędu Miasta Zduńska Wola, jak i rachmistrzów spisowych. Odbywał się pomiędzy 

1 kwietnia a 30 września 2021 roku i obejmował stan na 31 marca 2021 roku. W Zduńskiej Woli spisowi 

podlegało 41 288 osób oraz 16 426 mieszkań. Sposobów na wypełnienie obowiązku spisowego było 

wiele. Spisać można się było poprzez udostępnioną na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego interaktywną aplikację, telefonicznie poprzez infolinię spisową, w Urzędzie Miasta 

Zduńska Wola, w tworzonych w mieście mobilnych miejscach spisowych  (Ratusz,  Inkubator Inicjatyw 

Społecznych, filia MDK w Karsznicach, siedziby wspólnot osiedlowych), poprzez telefoniczny lub 

bezpośredni kontakt z rachmistrzem spisowym czy w tzw. spisobusach. Zważywszy na epidemię  

COVID-19 zalecaną i  dominującą metodą spisu był samospis internetowy, z którego samodzielnie przez 

internet spisało się ponad 50% zduńskowolan. Natomiast w naszym mieście na wywiad bezpośredni      

z rachmistrzem w terenie zdecydowało się 11% respondentów. 

Statuty Wspólnot Lokalnych zostały uchwalone w grudniu 2020 roku, ale weszły w życie  

3 lutego 2021 roku. Rolą wspólnot lokalnych jest upowszechnianie idei samorządowych oraz 

pobudzanie aktywności obywatelskiej. Epidemia nie pozwoliła na realizację wszystkich zaplanowanych 

działań, ale udało się zrealizować kilka spotkań integrujących lokalną społeczność. Doposażono również 

świetlicę przy ul. Świerkowej w sprzęt nagłaśniający i świetlicę na osiedlu Tysiąclecia w warnik na łączną 

kwotę prawie 3 tys. zł.   

 

Jednostki pomocnicze miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021 

 
Liczba mieszkańców  

w 2020 r.  
Liczba mieszkańców  

w 2021 r. 

Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice 3937 3937 

Wspólnota Lokalna Osiedla 1000-lecia 1717 1659 

Wspólnota Lokalna Osiedla Nowe Miasto 1392 1435 

 

W 2021 roku już po raz ósmy przeprowadzono w Zduńskiej Woli proces budżetu 

obywatelskiego, po raz pierwszy z wykorzystaniem opcjonalnej formuły elektronicznego zgłaszania 

projektów i głosowania z wykorzystaniem dedykowanej strony internetowej. Wpłynęło łącznie  

30 projektów (18 na inwestycje i 12 na wydarzenia), odrzucono 9 projektów (8 inwestycji  
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i 1 wydarzenie), wycofano 1 projekt inwestycyjny i finalnie poddano głosowaniu 20 projektów  

(9 inwestycji i 11 wydarzeń). Mieszkańcy wybrali projekty na łączną kwotę ponad miliona złotych.  

 

Projekty wyłonione do realizacji w 2022 roku 

Nazwa Projektu Liczba głosów 

In
w

e
st

yc
je

 lo
ka

ln
e 

1. Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli 449 

2. Otwarta Strefa Aktywności Umysłowej - gry plenerowe 414 

3. Wybieg dla psów ze strefą treningowo-rekreacyjną 315 

4. Przebudowa ciągu chodnikowego od ulicy Baczyńskiego 11 przez Park 100-lecia do 
ulicy Chełmońskiego 14 

248 

5. Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu 
Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7 

246 

6. Boczne boisko treningowe trawiaste z oświetleniem, ogrodzeniem i piłkochwytami, 
bramkami oraz wiatą stadionową 

201 

  1 873 

W
yd

ar
ze

n
ia

 

1. Krok po Kroku Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością 537 

2. Rodzinny festiwal sportowy „Pożegnanie lata" 211 

3. Spotkajmy się ,,Między obrazami” 191 

4. Interdyscyplinarny Zespołowy Turniej Wiedzy „Omnibus" 178 

  1 474 

 

W 2021 roku przeprowadzono pięć procesów konsultacji społecznych w różnych sprawach  

m.in. przebudowy ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Złota i Prosta, 

zagospodarowania alei Feliksa Rajczaka, kodeksu krajobrazowego czy programu współpracy Miasta 

Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2022. 

Liczba złożonych przez mieszkańców miasta wniosków obywatelskich w 2021 roku  była wyższa 

niż w roku 2020. W 2020 roku  przyjęto ich bowiem zaledwie pięć , natomiast w 2021 – osiem, w tym 

dwa złożone zostały podczas dyżurów radnych Rady Miasta.  
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Wnioski dotyczyły przede wszystkim spraw mieszkaniowo-lokalowych, oświatowych, 

związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz oświetlenia na stadionie przy ul. Łaskiej                     

i transmisji z obrad komisji Rady Miasta. 

W 2021 roku do Urzędu Miasta Zduńska Wola wpłynęły cztery skargi, w tym dwie zostały 

przekazane do innego organu wg właściwości. Jest to duża różnica w stosunku do roku 2020, kiedy 

wpłynęło dziewięć skarg. W raportowanym roku wpłynęło 13 petycji i jest to o cztery więcej niż  

w 2020 roku. Również, tak jak każdego roku, szeroki był zakres tematyczny spraw, o które pytano  

w trybie wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wyższa jednak była ich liczba,  w 2020 roku 

było ich 94, a w 2021 - 107. 

Stan epidemii w pierwszym półroczu ograniczył pracę przeznaczonego dla aktywności 

obywatelskiej zduńskowolan Inkubatora Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38. Realne rozpoczęcie 

jego działalności nastąpiło w czerwcu 2021 roku. O wynajem jego pomieszczeń zawnioskowało  

dziewięć stowarzyszeń i grup nieformalnych. W budynku Inkubatora odbyło się ponadto sześć 

jednorazowych spotkań. Cykliczne i jednorazowe wydarzenia organizowane były społecznie przez 

osoby z dysfunkcją wzroku, chore na cukrzycę, abstynentów, seniorów i młodzież. Zainteresowani 

zduńskowolanie brali udział w warsztatach i seminariach, m.in. z lekarzami, funkcjonariuszami policji, 

a także w zajęciach malarskich i florystycznych. Ponadto, w  Inkubatorze zostały zorganizowane 

wystawy pasteli, fotografii i ceramiki, a także jego przestrzeń służyła mieszkańcom w zakresie 

szczepienia przeciw COVID-19, spisu powszechnego oraz głosowania w ramach budżetu 

obywatelskiego na 2022 rok. 

Zduńskowolska Rada Seniorów licząca 11 radnych przeprowadziła w 2021 roku sześć sesji. 

Radni prowadzili dyżury w Urzędzie Miasta. W ramach jej działalności udało się zorganizować 

Zduńskowolskie Dni Seniora.  W 2021 roku nie została powołana Młodzieżowa Rada Miasta, głównie   

z uwagi na stan epidemii. Odbyło się jedno posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 

Zduńska Wola. 

Od 2019 roku realizowany jest projekt „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy 

międzypokoleniowej” dofinansowany z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. W 2021 roku zrealizowano dwa 

cykle szkoleń i warsztatów dla seniorów w temacie nowych technologii przy współudziale młodzieży, 

Forum Międzypokoleniowe oraz dwa spotkania włodarzy i urzędników z mieszkańcami przy zbiorniku 

Kępina w celu omówienia bieżących spraw w mieście. Projekt wzmacnia ideę partycypacji społecznej  

i współdecydowania przez zduńskowolan o kierunkach rozwoju Zduńskiej Woli. 
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BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE 
 

Również rok 2021 związał słowo „bezpieczeństwo" ze stanem epidemii i ryzykiem zakażenia się 

wirusem SARS-CoV-2. Stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał przez cały 

rok, a sytuacja prawna kraju umożliwiała i nakazywała podejmowanie działań przeciwepidemicznych 

i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Stan ten dla urzędów miast przyniósł 

ściśle określone konsekwencje. 

 

 Bardzo ważną rolę pełniło Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Straż Miejska. 

Ta dedykowana zarządzaniu kryzysowemu komórka Urzędu Miasta, koordynowała organizację 

transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, przekazywała 

informacje służbom socjalnym o osobach zakwalifikowanych do objęcia kwarantanną, a wymagających 

pomocy, była również dysponentem środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji.  

 Również w 2021 roku  z polecenia Wojewody Łódzkiego Straż Miejska była oddelegowana do 

walki z epidemią i w tym zakresie podlegała Komendantowi Powiatowemu Policji w Zduńskiej Woli. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej skontrolowali ponad 450 osób przebywających na kwarantannie, 

przeprowadzili ponad 3,5 tys. kontroli miejsc gromadzenia się osób i tyle samo kontroli autobusów. 

Ponad 1 600 razy kontrolowano punkty usługowe. Strażnicy sprawdzali stosowanie się do 

obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń, wystawili trzy mandaty karne, a 527 osób zostało 

pouczonych. Wszystkie mandaty strażnicy nałożyli za łamanie nakazu zasłaniania ust i nosa. Kontrole 

nie były jedynymi zadaniami, które w związku ze stanem epidemii podejmowali Strażnicy Miejscy. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum 

Opieki Socjalnej, dostarczali również artykuły dla osób odbywających kwarantannę. Ponadto strażnicy 

miejscy zapewnili dowóz 23 osobom starszym lub niepełnosprawnym do punktów szczepień.  

W Straży Miejskiej służyło w 2021 roku 11 funkcjonariuszy. Obok obowiązków wynikających  

z wprowadzonego stanu epidemii wypełniali również swoje zwykłe zadania.  

W stosunku do 2020 roku o prawie 300 zwiększyła się liczba zgłoszeń od mieszkańców.  W roku 

2021 odnotowano 1 742 zgłoszenia. Zwiększyła się także liczba osób spożywających alkohol  

w miejscach publicznych z 362 w roku 2020 do 523 w 2021 roku. Więcej o 117 było łącznie wykroczeń 

porządkowych i drogowych – w 2020 roku odnotowano ich 211, a w 2021 roku – już 328. Strażnicy 

zrealizowali 262 kontrole spalania, co stanowi wzrost o 57 kontroli w stosunku do roku 2020. Poza 

kontrolami bieżącymi były one najczęściej odpowiedzią na zgłoszenia mieszkańców. Wszystkie 

kontrole przeprowadzano po wcześniejszym upewnieniu się, że dana posesja nie jest objęta 

kwarantanną. 
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Rodzaje interwencji podejmowanych przez Straż Miejską w latach 2019-2021 według rodzaju wykroczenia 

 

Na koniec 2021 roku w dyspozycji Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli były 54 kamery, to  

o siedem więcej niż w 2020 roku. W dyspozycji strażników były również dwie fotopułapki. Strażnicy 

posiadali również dostęp do monitoringu zamontowanego na targowisku miejskim przy ul. Adama 

Mickiewicza.  

 Strażnicy miejscy na bieżąco współpracowali z Komendą Powiatową Policji w Zduńskiej Woli. 

W 2021 roku wspólnie odbyli 39 patroli i zabezpieczali 28 wydarzeń na terenie miasta. 

Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli odnotowała w ciągu całego 2021 roku ponad  

900 przestępstw. Liczba ta spadła w stosunku do roku poprzedniego o blisko 60.  

W 2021 roku policjanci wypełnili w Zduńskiej Woli 30 formularzy Niebieskiej Karty. 43 osoby 

zostały dotknięte przemocą w rodzinie, w tym 32 kobiety, dwóch mężczyzn i dziewięcioro dzieci. 

Policjanci zakwalifikowali 30 osób jako potencjalnych sprawców, wśród nich dwie kobiety  

i 28 mężczyzn. Ze względu na rodzaj przemocy w 33 przypadkach była to przemoc fizyczna, a w 41 - 

przemoc psychiczna.  

 Na zduńskowolskich drogach było 16 wypadków, o 10 mniej niż w roku 2020. Mniej o 26 było 

również kolizji. W wypadkach drogowych na terenie miasta zginęła jedna osoba. 

 W 2021 roku Miasto Zduńska Wola przekazało kwotę prawie 14 tys. zł na dodatkowe piesze 

patrole policjantów oraz prawie 16 tys. na zakup pojazdu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji 

w Zduńskiej Woli. 

 W 2021 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dysponowała Ochotniczą 

Strażą Pożarną Zduńska Wola do likwidacji 26 miejscowych zagrożeń na terenie miasta. Na 

wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej zduńskowolskiej OSP Miasto 

przeznaczyło ponad 22 tys. zł.  
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EDUKACJA 
 

Dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców 2021 rok był również czasem 

niespokojnym. Zajęcia częściowo realizowane były w świecie cyfrowym. Większość pierwszej 

połowy roku uczniowie klas  IV-VIII uczyli  się zdalnie. Całe szkoły przeszły w wirtualny tryb nauczania 

pod koniec grudnia.  

 

Od 1 września 2021 roku w mieście działało dziewięć szkół podstawowych oraz dziewięć 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym było miasto Zduńska Wola.   

Wydatki miasta poniesione na oświatę w 2021 roku zamknęły się kwotą prawie 57 mln zł. 

Subwencja oświatowa, czyli pieniądze na edukację przekazywane samorządom przez państwo, pokryła 

jedynie 52% wszystkich wydatków oświatowych. 40,7 mln zł kosztowało utrzymanie szkół 

podstawowych, a 16,1 mln zł utrzymanie przedszkoli. Ponad 3,7 mln zł wyniosły dotacje przekazane 

przez miasto niepublicznym jednostkom oświatowym. Do tych ostatnich należy 10 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 „Dr Piontek”. 

 

Wydatki szkół podstawowych w roku 2021 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Wydatek roczny w przeliczeniu na 

jednego ucznia w zł 
Wydatek miesięczny w 

przeliczeniu na jednego ucznia w zł 

SP2 323 14 11 245 937 

SP5 387 16 8 936 744 

SP6 595 27 10 297 858 

SP7 360 18 9 892 824 

SP9* 463 23 19 341 1 612 

SP10 385 20 10 641 887 

SP11 227 12 13 900 1 158 

SP12* 249 12 16 581 1 382 

SP13 333 17 10 706 892 

Ogółem 3 322 159 12 393 1 033 

*W przypadku SP9 i SP12 wliczane są wydatki na obsługę księgową szkół 
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Niezmiennie największą miejską szkołą była Szkoła Podstawowa nr 6 wchodząca w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, a najmniejszą, po zlikwidowaniu w 2020 roku Szkoły 

Podstawowej nr 4, Szkoła Podstawowa nr 11. Nie zmieniły się także znacznie kwoty, jakie miasto 

wydało na oświatę w przeliczeniu na jednego ucznia. Zarówno w roku 2019, 2020 i 2021 miesięcznie 

było to nieco ponad 1 tys. zł, a rocznie ok. 12 tys. zł. Nieco wyższe były wydatki poniesione na jednego 

przedszkolaka. 

 

Wydatki przedszkoli publicznych w roku 2021 

Przedszkole 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Wydatek roczny w przeliczeniu 

na jednego ucznia w zł 

Wydatek 
miesięczny w 

przeliczeniu na 
jednego ucznia w zł 

Przedszkole nr 2 175 7 13 086 1 090 

Przedszkole nr 3 150 6 11 870 989 

Przedszkole nr 4 175 7 12 175 1 015 

Przedszkole nr 5 100 4 13 572 1 131 

Przedszkole nr 6* 94 4 21 278 1 773 

Przedszkole nr 7 100 4 13 381 1 115 

Przedszkole nr 9 119 5 9 661 805 

Przedszkole nr 10 197 8 13 154 1 096 

Przedszkole nr 11 100 4 15 022 1 252 

Ogółem 1210 49 13 689 1 141 

*W przypadku PP6 wliczane są wydatki na obsługę księgową wszystkich miejskich przedszkoli 

 

 W miejskich szkołach pracowało w 2021 roku 482 nauczycieli na 472,7 etatach. Największą 

liczbę spośród zatrudnionych pedagogów stanowili nauczyciele dyplomowani. 

 

Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego w szkołach podstawowych
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W 2021 roku uczniowie zduńskowolskich szkół uczyli się głównie języka angielskiego  

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

Miasto Zduńska Wola poprzez Fundusz Pracy wspierało pracodawców w dofinansowaniu 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników. W 2021 roku wypłaciło 13 pracodawcom łącznie 

ponad 93 tys. zł, w tym ponad 88 tys. zł na naukę zawodu, a blisko 5 tys. zł na przygotowanie do 

wykonywania określonej pracy. 

Liczba stypendystów za wyniki w nauce wyniosła ogółem 167 (w I półroczu) i 336 (w II 

półroczu). Wysokość wszystkich wypłaconych stypendiów sięgnęła ponad 138,3 tys. zł. Stypendia 

socjalne otrzymało 366 uczniów w łącznej wysokości blisko 253 tys. zł.  

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

6,8 tys. zł Miasto przyznało 23 uczniom szkół ponadpodstawowych na zakup podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 
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SPORT I REKREACJA 
 

Rok 2021  był rokiem zakończenia dużej, niezwykle ważnej dla miasta inwestycji. 1 czerwca oddano 

do użytku wybudowaną przez miejską spółkę MPWiK krytą pływalnię przy ul. prof. dr. Tadeusza 

Kobusiewicza. Kompleks zwany Zduńską Wodą jest miejscem, w którym mieszkańcy Zduńskiej Woli 

i okolic doskonalą swoje umiejętności pływackie, a także odpoczywają korzystając między innymi  

z bogatej oferty saun i innych wodnych atrakcji. 

 

We wrześniu 2021 roku oddano także do użytku namiotową halę tenisową zlokalizowaną przy 

ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18, na terenie zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Zduńskiej Woli. Ten nowoczesny obiekt sportowy służy klubom sportowym prowadzącym 

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym oraz osobom indywidualnym, które 

zainteresowane są nauką lub doskonaleniem swoich umiejętności. W roku 2021 MOSiR zarządzał 

obiektami sportowymi: Stadionem Miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej, Stadionem Miejskim  

w Zduńskiej Woli przy ul. Okrzei, basenami odkrytymi, Orlikiem oraz skateparkiem. Na koniec roku  

w jednostce pracowało 17 osób.  W 2021 r. łącznie w obszarze kultury fizycznej na zadania 

inwestycyjne, bieżące utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz wsparcie finansowe 

klubów  wydano z budżetu miasta  3,2 mln zł. 

 

Wydatki na kulturę fizyczną w latach 2019-2021 obejmujące wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne 

Rodzaj wydatku 
Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Kwota  % Kwota  % Kwota  % 

Zadania inwestycyjne w tym: 4,3 mln 72,27 5 mln 74,49 756 tys. 23,36 

Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR 12,3 tys. 0,21 608,5 tys.  8,91 509 tys. 15,72 

Rozbudowa i przebudowa kompleksu 
sportowego na Stadionie Miejskim 

4,25 mln 72,06 4,5 mln 65,41 - - 

Zakup traktorka ogrodowego dla potrzeb 
MOSiR” 

- - 12 tys. 0,17 - - 

Modernizacja sanitariatów na obiekcie 
sportowo-rekreacyjnym przy ul. prof. dr. 
Tadeusza Kobusiewicza 2-18 

- - - - 157 tys. 4,86 

Zakup ciągnika z osprzętem dla potrzeb MOSiR - - - - 90 tys. 2,78 

Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Zduńskiej 
Woli (wydatki bieżące) 

1,3 mln 21,89 1,5 mln 21,91 2,4 mln 73,51 

w tym wsparcie finansowe klubów sportowych -   - - 245 tys. 7,58 
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Dotacje celowe dla klubów sportowych 270 tys. 4,57 180 tys. 2,64 - - 

Stypendia sportowe (dla zawodników i 
trenerów) 

62,5 tys. 1,06 54 tys. 0,79 99 tys. 3,07 

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

8,5 tys. 0,15 9,5 tys. 0,14 2 tys. 0,06 

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

3,6 tys. 0,06 1,1 tys. 0,02 - - 

Inne - - 0,5 tys. 0,01 - - 

Razem wydatki na sport 5,9 mln 100 6,8 mln 100 3,2 mln 100 

 

W 2021 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli jako jednostka budżetowa 

Miasta w ramach swojej statutowej działalności współorganizował szkolenia oraz wydarzenia 

sportowe oraz udzielał wsparcia klubom  sportowym. 

Spośród licznych osiągnięć zduńskowolskich sportowców szczególnie ważne było pierwsze 

miejsce zajęte przez Wiktora Kruszwicę, zawodnika Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu 

Sportowego PARK Zduńska Wola w rzucie młotem podczas PZLA Mistrzostw Polski  - U16 -  Mały 

Memoriał Janusza Kusocińskiego w Karpaczu. 

W 2021 roku 19 zduńskowolanom Prezydent Miasta wypłacił stypendia za ich sportowe wyniki, 

w łącznej kwocie 87 tys. złotych. Najniższe miesięczne stypendium w 2021 r. wyniosło 100 zł,  

a najwyższe - 1000 zł. Stypendia otrzymało również dwóch trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, było to łącznie 12 tys. zł.  

W 2021 roku miasto Zduńska Wola realizowało program powszechnej nauki pływania  

pn. „Umiem pływać”. Program obejmował 20 godzin bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć nauki pływania 

dla uczniów klas I-II szkół podstawowych. Programem objętych zostało 165 uczniów naszych szkół. Na 

realizację programu o wartości 40 tys. zł pozyskano dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł ze środków 

Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. 

W minionym roku, we wrześniu, wraz z Fundacją Otylii Jędrzejczak, na krytej pływalni oraz  

w Szkole Podstawowej nr 5 zrealizowano projekt pod nazwą „Otylia Swim Tour”. Były to jednodniowe 

warsztaty, w których osobiście udział wzięła mistrzyni olimpijska - Otylia Jędrzejczak, a także 

wykwalifikowani trenerzy pływania oraz wykładowcy z zakresu psychologii i dietetyki. Zajęcia w ramach 

programu były bezpłatne i dedykowane 120 uczestnikom w wieku 9-15 lat. W projekcie wzięły udział 

również Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice oraz Gmina i Miasto Szadek. Dodatkowo, pod koniec 

grudnia 2021 roku Fundacja Otylii Jędrzejczak zaprosiła zduńskowolan na spotkanie on-line  

pt. „Śniadanie Mistrzyń – Sport jest Kobietą”. Otylia Jędrzejczak, Aneta Górska-Kot - ordynator 
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Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie 

oraz Agnieszka Kobus–Zawojska i Oktawia Nowacka - medalistki igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata 

i Europy poruszyły temat rozpowszechniającej się wśród różnych grup wiekowych depresji, a także 

zaproponowały sposoby na prowadzenie zdrowego stylu życia.  

W grudniu 2021 roku Miasto wraz ze Zduńskowolskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym współrealizowało wydarzenie połączone z realizacją programu działań profilaktycznych 

w zakresie uzależnień dla dzieci i dorosłych w kompleksie Zduńska Woda.  

MOSiR zrealizował w 2021 roku wiele wydarzeń sportowych, jednak najbardziej 

spektakularnym była „Sportowa Kępina” zorganizowana w ramach budżetu obywatelskiego, która 

odbyła się na Kępinie. Mieszkańcy mogli skorzystać z szeregu atrakcji, również wodnych. 

Dla miasta Zduńska Wola bardzo ważnym obszarem aktywności mieszkańców jest również 

rekreacja ruchowa. Dlatego do wydatków 2021 roku poniesionych na sport również dodać należy 

wydatki związane z zagospodarowaniem infrastruktury wokół zbiornika Kępina, czyli około  

1,5 mln zł. Wybudowano i oddano do użytku strefę rekreacyjno-sportową, w tym plac zabaw wraz  

z ogrodzeniem, ścieżkę edukacyjną „bioróżnorodność” oraz siłownię zewnętrzną typu street workout 

wraz z otaczającymi teren elementami małej architektury, takimi jak: altanka ogrodowa, ławki oraz 

kosze na śmieci. Dodatkowo dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, a także zamontowano 

dodatkowe oświetlenie.  
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INSTYTUCJE KULTURY 
 

Rok 2021 był kolejnym rokiem wyzwań dla instytucji kultury w atmosferze niepewności związanej  

z panującymi obostrzeniami. Wszystkie instytucje kultury były objęte całkowitym lockdownami 

dwukrotnie w ciągu roku - od 1 stycznia do 11 lutego oraz od 20 marca do 20 maja. O pewnej 

stabilizacji można mówić dopiero od września. 

 

 W 2021 rok Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli wszedł w stan całkowitego lockdownu. 

Decyzje rządu spowodowały, że ferie zimowe skumulowano w całym kraju w jednym terminie i trwały 

przez pierwsze dwa tygodnie stycznia. W tym czasie MDK zorganizował zajęcia on-line oraz w formie 

hybrydowej dla dzieci. Po analizie przepisów i na życzenie uczestników MDK postanowił przywrócić 

zdecydowaną większość zajęć w formie stacjonarnej. Odbywały się one w formule prób artystycznych 

oraz przygotowań do wystaw i konkursów. Spowodowało to powrót uczestników do zajęć oraz 

nieznaczną stabilizację tej sfery działalności domu kultury. Mimo wszystko nie udało się uniknąć 

odpływu uczestników w pierwszej połowie 2021 roku. O swego rodzaju stabilizacji można mówić od 

września, kiedy  przywrócono wszystkie formy edukacji kulturowej w trybie stacjonarnym, 

wprowadzając również nowe rodzaje zajęć. Spowodowało to, że liczba uczestników w porównaniu  

z początkiem roku znacznie wzrosła - z 219 na początku roku do 349 na koniec roku. Organizacja 

wydarzeń, szczególnie tych z udziałem publiczności, była uzależniona od ograniczeń pandemicznych, 

które w ciągu roku były łagodzone lub zaostrzane. W okresie łagodzenia obostrzeń Miejski Dom Kultury 

musiał stosować się do narzucanych przez rząd limitów miejsc (30%, 50%), w drugiej połowie roku do 

limitów nie wliczano osób zaszczepionych. W 2021 roku MDK Zduńska Wola organizował więc 

wydarzenia w dwojakiej formule: tylko i wyłącznie on-line (transmisje wydarzeń „na żywo”)  

i stacjonarnie w reżimie sanitarnym. Zdobyte w pierwszym roku pandemii doświadczenie pozwoliło na 

zorganizowanie 24 wydarzeń on-line, które dotarły do ponad 93 tys. odbiorców. Zorganizowano też 

118 wydarzeń z fizycznym udziałem publiczności, w których wzięło udział prawie 33 tys. osób. Po raz 

kolejny nie odbyły się Dni Zduńskiej Woli, ale we wrześniu udało się zorganizować wydarzenie 

plenerowe w nowej formule wykorzystującej sztuki uliczne w samym centrum miasta  - trzydniowy 

Festiwal Kultury Miejskiej. Kontynuowano także spotkania w ramach Letniego Festiwalu „Leżaki”. 

Dziewięć wydarzeń muzycznych i teatralnych obyło się m.in. w Parku Miejskim, na Kępinie oraz na 

osiedlu Karsznice. W lipcu udało się zorganizować Święto Kwiatów na osiedlu Karsznice. 

Większość zajęć prowadzonych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozostało 

zawieszonych. W okresach łagodzenia obostrzeń prowadzone były zajęcia na świeżym powietrzu (m.in. 

nordic walking). MDK podtrzymywał kontakt ze słuchaczami drogą internetową oraz za pośrednictwem 

sms. Odbywały się również regularne posiedzenia zarządu UTW. W czerwcu zorganizowano spotkanie 
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integracyjne połączone z ogniskiem, które było symbolicznym zamknięciem roku akademickiego.  

W październiku powrócono do zajęć stacjonarnych w reżimie sanitarnym, co przyczyniło się do 

ponownego wzrostu zainteresowania seniorów UTW. Po spadku liczby słuchaczy w poprzednim roku 

akademickim odnotowano ponowny wzrost do liczby sprzed pandemii. Na koniec 2021 roku  

w działaniach zduńskowolskiego UTW uczestniczyło 190 słuchaczy. 

W lipcu 2021 roku wygasła umowa z dotychczasowym operatorem Kina Ratusz – 

Stowarzyszeniem Łódź Filmowa. Kino zostało przejęte przez Miejski Dom Kultury i zyskało status 

samorządowego, zachowując swój charakter i pozostając w sieci kin studyjnych. Od lipca do grudnia 

kino funkcjonowało w jednej sali. Dzięki pozyskaniu przez MDK środków z Państwowego Instytutu 

Sztuki Filmowej i wsparciu Miasta udało się zakupić wyposażenie kinowe do sali kameralnej: 

nowoczesny projektor, nagłośnienie i ekran. Pozwoliło to na  uruchomienie drugiej sali z końcem roku. 

Rok 2021 był ponownie czasem regresu w całej branży kinowej. Nawet częściowe odmrożenie 

działalności w różnych okresach nie poprawiło sytuacji. Te względy oraz polityka dystrybutorów, którzy 

w obliczu niepewnej sytuacji po raz kolejny przekładali premiery filmowe wpłynął na frekwencję na 

salach kinowych. Sytuacja Kina Ratusz w 2021 roku była odbiciem tego co w branży działo się w całym 

kraju. Liczba widzów w 2021 roku była zbliżona do wyniku w pierwszym roku pandemii i wynosiła 

ponad 32 tys. Kino Ratusz sprzedało w roku 2021 więcej biletów, o ponad 500 w stosunku do roku 

2020. Liczba wyświetlanych filmów wzrosła o prawie 95% - z 813 w 2020 roku do 1 583 w 2021 roku. 

 

Liczba sprzedanych biletów do Kina Ratusz w latach 2019-2021 

 

 

 Pomimo trudności związanych ze stanem epidemii Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli 

zrealizował kilka projektów, między innymi: dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego projekt pn. „Kryminalna sprawka, czyli jak pisać bez zbrodni językowych”, dofinansowany 
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przez Fundację Orlen projekt pn. „Co w ulu piszczy” czy dofinansowany w europejskim programie 

realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury projekt pn. „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. 

Wsparcie szkoleniowe dotyczące pracy w trybie on-line oraz zakup sprzętu audio-video realizowane 

będą w 2022 roku.  

 Po pandemicznej przerwie MDK zrealizował także zaległe zadania z budżetu obywatelskiego: 

Dzień Seniora z koncertem Stanisławy Celińskiej, pokaz filmowy i koncert Leszka Możdżera w ramach 

projekt „Między obrazami” oraz Eksperyment Festiwal. 

 W trakcie roku podejmowano również współpracę z działającymi w mieście i regionie 

organizacjami pozarządowymi oraz prowadzono działania diagnostyczne z lokalną społecznością (cykl 

spotkań z mieszkańcami osiedla Nowe Miasto). Na koniec grudnia 2021 roku MDK zatrudniał 41 osób.  

  

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola odnotowało w 2021 roku wzrost liczby osób 

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

ul. Kolejowej. W 2021 roku muzeum odwiedziło łącznie 12 594 osoby, czyli o 2 988 osób więcej, niż  

w 2020 roku. To wzrost o prawie 24%. Stan zbiorów muzealnych powiększył się w stosunku do roku 

2020 o ponad 1 000 sztuk. Ogółem na koniec 2021 roku liczył 20 785 sztuk. Zdigitalizowano kolejne  

520 obiektów. 

 Przy Skansenie Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Karsznicach wybudowano parking. 

Znacznie uatrakcyjniło to otoczenie skansenu poprzez poprawę estetyki, bezpieczeństwa i wygody dla 

odwiedzających. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 50 tys. zł. Ponadto w maju oddano do użytku 

nowoczesny pawilon wystawienniczy o wartości 390 tys. zł z kolejową makietą o powierzchni 16 m2, 

która przedstawia zakłady kolejowe, wraz z halą czołową, fragmentem węzła kolejowego, torowiskiem 

oraz przyległymi blokami mieszkalnymi. 

 

Makieta fragmentu Karsznic w Skansenie Lokomotyw i Urządzeń Technicznych 
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Mimo obostrzeń w 2021 roku MHM zorganizowało szereg wystaw, zarówno w formule 

stacjonarnej, jak i on-line, spotkań i konkursów o tematyce historycznej, imprez plenerowych, a także 

lekcje i warsztaty muzealne. Na koniec 2021 roku MHM zatrudniało 13 osób. 

 

W roku 2021 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli 

wzbogaciła się o 3 507 woluminów oraz 219 audiobooków. Kupiła 2 118 książek, a 1 389 otrzymała  

w darze.  

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 biblioteka 

otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad  

17 tys. zł, co pozwoliło na powiększenie zbiorów o 730 woluminów.  

W czerwcu 2021 roku poszerzono zakres usług biblioteki umożliwiając czytelnikom stały dostęp 

do oferty e-booków i audiobooków, poprzez wykupienie dostępu do publikacji elektronicznych na 

platformie Legimi. Z bezpłatnej, internetowej wypożyczalni oferującej ponad 70 tys. tytułów skorzystać 

mógł czytelnik posiadający ważną kartę biblioteczną. Miesięcznie przekazywano czytelnikom  

30 kodów do aplikacji. Do 31 grudnia 2021 roku użytkownicy wypożyczyli w tej formie 2 214 książek. 

 Ponad 2,1 tys. nowych lub podarowanych książek to literatura piękna dla dorosłych, 713 to 

literatura popularnonaukowa, a 645 to książki dla dzieci i młodzieży. Biblioteka udostępniała również 

książki z dużą czcionką, są to pozycje dla osób słabowidzących. Na koniec 2021 roku zbiór ten liczył  

184 pozycje. Ogółem na koniec 2021 roku biblioteczne zbiory, na które składają się książki, czasopisma 

oprawne i zbiory specjalne, w tym audiobooki, liczyły blisko 102,5 tys. pozycji, w tym 100,5 tys. książek, 

435 czasopism oprawnych oraz 1 383 zbiory specjalne, również audiobooki. 

Liczba czytelników spadła w stosunku do roku 2020 o 96 osób, co w porównaniu do spadku 

pomiędzy rokiem 2019 a 2020 wielkości 1 440 świadczy o wyhamowaniu procesu.  

 

Liczba czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w latach 2019-2021 
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 Czytelnicy wypożyczyli więcej książek niż w 2020 roku, co napawa optymizmem - jeżeli 

tendencja wzrostowa się utrzyma, poziom czytelnictwa wróci do tego sprzed pandemii.   

 

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w latach 2019-2021 

 

 

 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. Liczba pracowników Miejskiej Biblioteki 

Publicznej na koniec 2021 roku wynosiła 20 osób.  

Biblioteka kontynuowała w 2021 roku współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Larix”. W roku 2021 Stowarzyszenie przekazało nieodpłatnie 342 tytuły cyfrowej 

książki mówionej, nagranych w postaci plików audio. Na koniec 2021 roku biblioteka dysponowała 

łącznie 2 848 tytułami do odsłuchania poprzez Czytak. W 2021 roku kontynuowano również 

współpracę z Fundacją Edukacji Nowoczesnej, która przekazała nieodpłatnie 75 audiobooków oraz 

Fundacją „Klucz”, która z kolei przekazała nieodpłatnie 63 audiobooki.  Fundacja Pomocy 

Niepełnosprawnym przekazała 10 audiobooków. Dla osób z dysfunkcją wzroku udostępniane były 

czasopisma.  

Filia dla dzieci po raz trzeci brała udział w ogólnopolskiej akcji „Mała książka - wielki człowiek”, 

której celem było zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. 

We wrześniu i w październiku 2021 roku MBP wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Kinder Mleczna 
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Kanapka „Przerwa na czytanie”. Dzięki aktywności czytelników, mieszkańców biblioteka zajęła  

II miejsce.  

W listopadzie 2021 roku biblioteka obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia. W ramach 

obchodów odbył się koncert Kuby Michalskiego. Pozostałą ofertę kulturalną i edukacyjną biblioteka 

realizowała w formie tradycyjnej oraz on-line. 

W 2021 roku Miasto Zduńska Wola pozyskało środki w wysokości ponad 1,5 mln zł 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 na realizację projektu pn. 

„Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”. Dzięki pozyskanym środkom, w partnerstwie z Gminą Zduńska 

Wola i Powiatem Zduńskowolskim, zostanie gruntownie zmodernizowany budynek biblioteki, 

zamontowana zostanie winda zewnętrzna , a sama biblioteka doposażona. Dzięki temu będzie mogła 

poszerzyć swoją ofertę kulturalną, a także istotnie zwiększy się dostępność dla osób 

niepełnosprawnych.  
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PRZEDSIĘBIORCY 
 

Drugi rok trwania pandemii miał wpływ na decyzje zduńskowolskich przedsiębiorców i kondycje ich 

biznesów. W minionym roku pogłębiła się tendencja spadkowa w kwestii nowych wpisów do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.   

Rok 2021 był bardzo trudną próbą dla bardzo wielu zduńskowolskich przedsiębiorców, a wielu 

z nich miało problem z faktyczną oceną sytuacji swoich firm związaną z negatywnym wpływem 

pandemii i wahań gospodarki. Dodatkowym negatywnym czynnikiem była rosnąca inflacja oraz duży 

wzrost cen energii i paliw.  W wielu branżach pojawiły się sytuacje kryzysowe, bowiem skutki pandemii 

w 2020 roku istotnie część przedsiębiorców odczuła w roku 2021, dodatkowo funkcjonując  

w niekorzystnym otoczeniu gospodarczym. Dotyczyło to w szczególności niektórych przedsiębiorstw            

i firm, które dotychczas były wspierane programami rządowymi i korzystały z wcześniejszych 

oszczędności, a które nie mogły w ten sposób funkcjonować na dłuższą metę. Część nieco lepiej 

oceniała swoją sytuację w porównaniu z rokiem poprzednim, przede wszystkim w branży produkującej 

materiały budowlane. 

 O założeniu swojej firmy w roku 2021 postanowiło 196 zduńskowolan, to  mniej niż w roku 

poprzednim, gdzie złożono  231 wniosków. Najczęściej rejestrowano działalności związane z branżą 

remontowo-budowlaną. Przedsiębiorcy często dokonywali również zmian we wpisach do CEIDG, 

zmieniając przedmiot działalności gospodarczej, a co za tym idzie symbole PKD. Zmian zanotowano 

764, to jest o 86 mniej niż w roku 2020. 

 

Liczba osób fizycznych zakładających, wznawiających, zmieniających, wykreślających i zawieszających 

działalność gospodarczą w latach 2019-2021  

 

 

274 osoby zawiesiły swoją działalność, najwięcej w listopadzie i w grudniu, było to 

odpowiednio 31 i 39 osób. Najwięcej nowych firm powstało w czerwcu i lipcu, 51 zduńskowolan 
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zdecydowało się wówczas na założenie działalności gospodarczej, a w kwietniu 24 ją wznowiło i to 

również było najwięcej w ciągu całego roku.  

Ostatecznie liczba prowadzących działalność gospodarczą na koniec 2021 roku to 4 246 osób. 

 

Liczba osób fizycznych zakładających, wznawiających, wykreślających i zawieszających działalność 

gospodarczą w kolejnych miesiącach 2021 r.  
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Rok 2021 okazał się rokiem, w którym liczba dni ze średniodobowym stężeniem pyłu PM10 powyżej 

50 μg/m3 wyniosła łącznie w skali roku 54 dni. Przyczyn należy upatrywać  

w zmianach klimatycznych, zmniejszeniu ilości dni wietrznych oraz ilości opadów. W 2021 roku 

odnotowano cztery powiadomienia dotyczące ryzyka wystąpienia przekroczenia ilości pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu przekazane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.  

  

 Miasto nieustannie monitoruje stan zanieczyszczenia powietrza. W ciągu całego 2021 roku 

działało w Zduńskiej Woli siedem czujników badania jakości powietrza zintegrowanych z główną stacją 

meteorologiczną, zainstalowaną na budynku Ratusza oraz z serwisem internetowym PolAir. Czujniki 

mierzą stężenie pyłu PM 1, PM 2,5 oraz PM 10, a zamontowane są na budynku świetlicy Wspólnoty 

Lokalnej Osiedla Nowe Miasto, mieszczącej się przy ul. Świerkowej, Publicznym Przedszkolu nr 6 przy 

ul. Żytniej, na Szkołach Podstawowych nr 6, 7 i 13 oraz Zespole Szkół przy ul. Stefana Okrzei, a także na 

budynku Ratusza.  

W serwisie internetowym 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 latach 2019-2021 

 

 

Od drugiego półrocza 2021 roku w Urzędzie Miasta funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-

Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W tym okresie mieszkańcy za 
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pośrednictwem punktu złożyli do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi łącznie 100 wniosków, w tym 55 wniosków  o dofinansowanie i 45 wniosków rozliczeniowych.  

  Miasto Zduńska Wola wybudowało w 2021 roku blisko 1,2 km nowej sieci ciepłowniczej oraz 

0,7 km nowych przyłączy. Dodatkowo na osiedlu Karsznice Miejskie Sieci Cieple w Zduńskiej Woli  

Sp. z o.o.  wybudowały w ubiegłym roku 0,3 km sieci cieplnej i przyłączyły do sieci  pięć wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych oraz budynek Szkoły Podstawowej Nr 13. Do ciepła systemowego 

podłączonych zostało kolejnych 12 budynków w centrum miasta przy ulicy Łaskiej, Sieradzkiej i Placu 

Wolności,  dzięki czemu zdemontowano tam 130 starych węglowych źródeł ogrzewania. 

W ramach miejskiego programu STOP SMOG Miasto Zduńska Wola udzieliło mieszkańcom 

dotacji na łączną kwotę ponad 841 tys. zł na wymianę 219 starych pieców węglowych. 108 posesji 

zostało przyłączonych do miejskiej sieci cieplnej, 79 właścicieli nieruchomości wybrało jako ogrzewanie 

gaz ziemny, pozostali  biomasę, gaz płynny oraz  ogrzewanie elektryczne.  

 

Popularność ekologicznych źródeł ogrzewania przy wymianie starych pieców węglowych w roku 2021  

  

 

W wyborze optymalnego ekologicznego źródła ogrzewania mieszkańcom pomaga internetowa 

aplikacja stopsmog.zdunskawola.pl, która 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 dotację z miejskiego programu. Jej bardzo ważną częścią jest promocja 

proekologicznych wyborów i zachowań mieszkańców. W 2021 roku ze strony skorzystało  

1 496 użytkowników, odnotowano 7 635 wejść na podstrony i 2 191 użyć kalkulatora pozwalającego 

na wybranie optymalnego ekologicznie źródła ogrzewania.  
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Aplikacja została wypracowana w listopadzie 2020 roku i  wdrożona na początku roku 2021 

dzięki udziałowi miasta w projekcie Polskiego Funduszu Rozwoju „Hackhaton dla Miast”. 

Ważną proekologiczną inwestycją miejską 2021 roku była wymiana niemal trzech tysięcy 

starych sodowych lamp oświetlenia ulicznego. Pod koniec 2020 roku rozpoczęła się ich wymiana na 

energooszczędne świetlówki LED. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej po zakończeniu inwestycji 

szacowane jest na około 70%. To wymierny efekt ekologiczny - mniejsza emisja dwutlenku węgla, 

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

Liczba mieszkańców płacących w roku 2021 za odbiór odpadów komunalnych wyniosła  

33,6 tys., jest to o 608 osób mniej niż roku 2020. W analizowanym roku stawka za odbiór odpadów 

segregowanych wynosiła 28 zł. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zgodnie z przepisami obowiązkowo naliczana 

była podwójna stawka. W 2021 roku podwyższonej opłaty 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 

13,7 tys.  ton odpadów odebranych od mieszkańców Zduńskiej Woli przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w 2021 roku, tylko 5,5 tys. ton to odpady segregowane. W 2021 roku                    

w Zduńskiej Woli nie stwierdzono dzikich wysypisk. 

 Łączne przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły ponad 11,3 mln zł. 

Wydatki, jakie miasto poniosło w związku z ich odbiorem i zagospodarowaniem wyniosły prawie             

13 mln zł, zatem do opłat, które wnieśli mieszkańcy miasto musiało dołożyć prawie 1,7 mln zł.  

Wysokie koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, 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.  Głównym zadaniem MPGK  jest  

odbiór odpadów od mieszkańców Zduńskiej Woli i ich transport na wskazane instalacje przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

Ilość odprowadzonych w 2021 roku z terenu Zduńskiej Woli ścieków wyniosła 1,7 mln m3.  

Z sieci kanalizacji sanitarnej korzystało około 97% mieszkańców. W roku 2021 wybudowano 3,7 km 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz 173 nowych przyłączy. Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej położono  

w ulicach: Wrzosowej, Stanisława  Staszica, Laskowej, Lnianej, Cyprysowej i Czeremchy, sieci 

wodociągowej w ul. Nowomiejskiej, a kanalizacji deszczowej w ulicach: Władysława Jagiełły, 

Olimpijskiej, Prostej i Kaczej. 

Na terenie miasta były 63 przydomowe oczyszczalnie ścieków (trzy mniej niż w roku 2020),  

721 zbiorniki bezodpływowe (21 mniej niż w roku 2020) oraz jedna stacja zlewna.  
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 27 właścicieli nieruchomości unieszkodliwiło w 2021 roku łącznie ok. 2,5 tys. m2 płyt 

azbestowo-cementowych, czyli blisko 39 ton. Tu również mieszkańcy korzystali  

z dofinansowania publicznego. W sumie od 2016 roku azbest zniknął z blisko 116 zduńskowolskich 

domów i budynków gospodarczych. 

 

Unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Zduńska Wola w latach 2016-2021 

Rok unieszkodliwienia Ilość w m2 Ilość w t Liczba posesji 

2016 1 612 24,18 11 

2017 3 163 47,45 26 

2018 2 939 44,08 25 

2019 1 539 23,09 13 

2020 1 521 22,82 14 

2021 2 578 38,68 27 

Razem 13 353 m2 200,30 t 116 

 

 W 2021 r. na wszystkich terenach należących do miasta zasadzono 158 różnych drzew   

i krzewów, m.in.: brzozy brodawkowate, platany klonolistne, katalpy, lipy drobnolistne czy amfory.                      

Z drugiej strony z terenów miejskich usunięto 68 drzew z powodu ich bardzo złej kondycji zdrowotnej 

lub, w uzasadnionych przypadkach, z powodu kolizji z planowanymi inwestycjami. Miasto Zduńska 

Wola ma 17 drzew uznanych za pomniki przyrody, które podlegają ochronie prawnej. W 2021 roku 

aktualna powierzchnia lasów należąca do Miasta Zduńska Wola wynosiła 4,8 ha. 
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE 
 

W roku 2021 z 2 457 hektarów ogólnej powierzchni miasta Zduńska Wola, objętych miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, pokrytych było 575 hektarów, czyli niespełna  

¼ powierzchni miasta.  

 

Miejscowe plany bezpośrednio dotyczą indywidualnych interesów 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 2021 roku Rada Miasta Zduńska Wola uchwaliła 

zmiany obowiązujących miejscowych planów o łącznej powierzchni ok. 8 ha. Dotyczyły one obszarów 

położonych w rejonie ulic: Stefana Żeromskiego, Jana Kilińskiego, Łaskiej, Spacerowej, Długiej, 

Łódzkiej, Andrzeja Struga, Królewskiej, Zielonej i Przejazd. W ubiegłym roku miasto przystąpiło do 

sporządzenia zmian kolejnych planów w okolicach ulic: Maksymiliana Marii Kolbego, Stefana 

Złotnickiego, Piwnej, Getta Żydowskiego, Wileńskiej, Łódzkiej, Jarosława Dąbrowskiego, Szpitalnej, 

Królewskiej, Paprockiej, Karola Szymanowskiego i Leopolda Staffa. W roku 2021  trwały również prace 

nad kolejnymi czterema dokumentami o łącznej powierzchni blisko 47 ha, z czego 23 ha to zupełnie 

nowe plany. Ich uchwalenie przewidziano na 2022 roku.  

Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał w 2021 roku 87 decyzji o warunkach zabudowy,  

z których najwięcej dotyczyło zabudowy mieszkaniowej. Liczba ta była o 16 mniejsza niż w roku 2020. 

Wydano również 11 decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy oraz pięć o zmianie decyzji  

o warunkach zabudowy. W jednym przypadku wydano decyzję odmowną o wydanie warunków 

zabudowy oraz sześć o umorzeniu postępowania. Odnotowano natomiast niewielki wzrost liczby 

wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 39 w roku 2020 do 40 w 2021. 

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 2019-2021 

 

 

W 2021 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 18 wniosków mieszkańców o sporządzenie lub 

zmianę planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Trwały prace analityczne nad zmianami dokumentów planistycznych pod kątem 

zapowiadanych przez stronę rządową zmian w przepisach dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego. Systemowe zmiany w planowaniu przestrzennym miast są niezbędne, dlatego też 

przez cały rok 2021 Miasto uczestniczyło w dyskusji nad postulowanymi zmianami w przepisach prawa 

oraz przygotowywało się do istotnych zmian własnych dokumentów planistycznych, w tym przede 

wszystkim studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
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SPRAWY ADMINISTRACYJNE 
 

W związku ze stanem epidemii Urząd Miasta Zduńska Wola również w 2021 r. zmuszony był do 

zmiany zasad obsługi interesantów. Dominującymi formami kontaktu urzędników z mieszkańcami 

były: kontakt telefoniczny, mailowy i poprzez platformy internetowe umożliwiające zdalne 

załatwianie spraw urzędowych. 

 

W 2021 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. W Kancelarii 

Urzędu Miasta zostało przygotowane stanowisko do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, 

wyposażone w pętlę indukcyjną, która wzmacnia głos. Ponadto od 2021 roku istnieje możliwość 

skorzystania z bezpłatnej usługi tłumaczenia on-line polskiego języka migowego.  W Urzędzie działał 

także powołany zarządzeniem zespół do spraw dostępności.  

2021 był rokiem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (o czym szerzej   

w rozdziale „Sprawy obywatelskie”).  

W roku 2021 zduńskowolanie złożyli 2 583 wnioski o wydanie dowodu osobistego. To  

o 369 więcej niż w roku 2020. Od listopada wydawane są dowody osobiste zawierające drugą cechę 

biometryczną, jaką są odciski palców. Znacząco wydłużył się więc przeciętny czas, zarówno składania 

samego wniosku, jak i odbioru nowego dokumentu tożsamości. Nowelizacja ustawy o dowodach 

osobistych nałożyła na nasz urząd obowiązek przyjęcia wniosku i skanowania odcisku palców  

w miejscu pobytu osoby z terenu powiatu zduńskowolskiego, która ze względu na stan zdrowia nie 

może pojawić się w urzędzie. Pod koniec 2021 roku pracownicy trzykrotnie odwiedzili chorych ze stacją  

mobilną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wniosków o wydanie dowodu osobistego w latach 2019-2021 
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 W ubiegłym roku pracownicy Urzędu Miasta rozpoczęli jedynie osiem postępowań  

o wymeldowanie z pobytu stałego, co w stosunku do roku 2020 było wyraźnym spadkiem o wartości 

50%. W jednym przypadku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Wszystkie 

postępowania zakończyły się w 2021 roku, a jedna osoba odwołała się od decyzji do Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego, który to utrzymał decyzję w mocy. Najkrótszy czas toczącego się postępowania to 

dwa miesiące. 

Rada Miasta Zduńska Wola wszystkie swoje 15 posiedzeń przeprowadziła on-line. Cztery  

z posiedzeń zwołane były na wniosek Prezydenta Miasta. Również w trybie zdalnym odbyło się  

12 posiedzeń Komisji Rodziny i Spraw Społecznych oraz 12 posiedzeń Komisji Budżetu i Gospodarki 

Miejskiej. W 2021 roku Komisja Rewizyjna odbyła 19 posiedzeń w trybie stacjonarnym. Z kolei Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się na trzech posiedzeniach, również w trybie stacjonarnym. Rada 

Miasta Zduńska Wola w 2021 roku podjęła 214 uchwał. To o 10 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej  

z nich dotyczyło miejskich finansów. Spośród wszystkich uchwał Wojewoda Łódzki wszczął 

postępowanie w stosunku do czterech, przy czym żadna nie została uchylona. We wszystkich 

przypadkach organ nadzoru przyjął wyjaśnienia Prezydenta Miasta. 

 

Tematyka i liczba uchwał podjętych przez Radę Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021 

Tematyka uchwał Liczba uchwał w 2020 r.  Liczba uchwał w 2022 r. 

Gospodarka finansowa 104 114 

Gospodarka nieruchomościami 22 36 

Opieka społeczna 6 7 

Sprawy organizacyjne Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta 2 1 

Sprawy kultury, kultury fizycznej i sportu 5 - 

Oświata 5 - 

Infrastruktura techniczna 1 - 

Gospodarka lokalowa 1 4 

Gospodarka przestrzenna 8 10 

Ochrona środowiska, utrzymanie czystości i porządku 5 8 

Rozwój i inwestycje 3 - 

Współdziałanie, kontakty, porozumienia 5 7 

Skargi, wnioski, petycje 6 5 

Podatki i opłaty 12 9 

Strategie i programy 2 5 

Budżet obywatelski 2 1 

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta 2 2 

Medal „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” 6 - 

Nazwy ulic - 2 

Herb Miasta - 1 

Statuty 7 1 

Sprawy kadrowe - 1 

Razem 206 214 
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W 2021 roku radni Rady Miasta na sesjach oraz w okresie międzysesyjnym złożyli łącznie  

63 interpelacje, zapytania i wnioski, najwięcej w obszarze infrastruktury technicznej i inwestycji.  

W 2021 roku Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał łącznie 488 zarządzeń, o 35 mniej niż  

w roku 2020. Tu również najwięcej z nich dotyczyło finansowej gospodarki miasta. 

 

Tematyka i liczba zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola w latach 2020-2021 

Tematyka zarządzeń  
Liczba zarządzeń w 

2020 r. 
Liczba zarządzeń w 2021 r. 

Gospodarka nieruchomościami 65 77 

Gospodarka finansowa 109 116 

Zamówienia publiczne 77 64 

Sprawy organizacyjne i kadrowe 67 78 

Opieka społeczna i zdrowotna 54 31 

Edukacja i sport 37 23 

Rozwój i inwestycje 18 40 

Infrastruktura techniczna 21 13 

Gospodarka mieszkaniowa 22 17 

Audyt i kontrola 20 25 

Pozostałe 33 4 

Razem 523 488 

 

 Urzędnicy miejscy wydali w ciągu całego 2021 roku ponad 16,9 tys. decyzji administracyjnych. 

Mieszkańcy odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 15 razy, z czego Kolegium  

10 decyzji utrzymało w mocy, cztery uchyliło, a jedną umorzyło. 

W 2021 roku Miasto Zduńska Wola było stroną 57 spraw cywilnych oraz 10 przed sądem 

administracyjnym. Przedmiotem postępowań cywilnych były sprawy spadkowe, o zasiedzenie, 

ogłoszenie upadłości, o wpis do księgi wieczystej oraz o zapłatę. 
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SPÓŁKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I POMOCNICZE 
 

W 2021 roku działało w Zduńskiej Woli pięć spółek komunalnych, 23 miejskie jednostki 

organizacyjne (w tym 19 jednostek budżetowych) oraz trzy jednostki pomocnicze. 

 

Wykaz instytucji miejskich w roku 2021 

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 Woli1 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli2 

Osiem publicznych przedszkoli3 

Osiem szkół podstawowych3 

Jeden zespół szkolno-przedszkolny3 

Jednostki organizacyjne 

Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli4 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli4 

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola4 

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli5 

Jednostki pomocnicze 

Wspólnota Lokalna Osiedla 1000-lecia6 

Wspólnota Lokalna Osiedla Karsznice6 

Wspólnota Lokalna Osiedla Nowe Miasto6 

1 opis działalności w rozdziale „Pomoc społeczna” 
2opis działalności w rozdziale „Sport i rekreacja” 
3opis działalności w rozdziale „Edukacja” 
4opis działalności w rozdziale „Instytucje kultury” 
5opis działalności w rozdziale „Zdrowie” 
6opis działalności w rozdziale „Sprawy obywatelskie” 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zaczęło wywozić odpady od mieszkańców miasta od 2 stycznia 2021 roku. Spółka 

dokonywała odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Zduńskiej Woli 

oraz ich transportu do instalacji komunalnych. Ponadto obsługiwało PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych) prowadzony przez Miasto. Spółka w 2021 roku odebrała w sumie 13,6 tys. 

ton odpadów.  W spółce na koniec  2021 roku zatrudnionych było 38 osób.  

  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością zrealizowało w 2021 roku zadania inwestycyjne za łączną kwotę ponad 1 mln zł. 
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Należały do nich remonty prowadzone w budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Łaskiej 22, 35, 35A 

i 41, Sieradzkiej 31 i 61 oraz przy Placu Wolności 1, 5 i 6. Remonty w zasobie mieszkaniowym  

i użytkowym opiewały na kwotę ponad 400 tys. zł. Zatrudnienie w spółce w 2021 roku wynosiło  

31 osób. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku 

2021 obsłużyło 365 tys. pasażerów, przejeżdżając łącznie 636 tys.km. Przez cały rok trwały prace 

analityczne nad nową siatką połączeń i wprowadzeniem zmian w rozkładach jazdy. Prace będą 

kontynuowane w roku 2022.  W końcu  2021 roku MPK zawarło umowę na zakup czterech autobusów 

z napędem elektrycznym i budowę stacji ładowania, której realizacja nastąpi pod koniec 2022 roku. Na 

to zadanie spółka w 2020 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości około 8,5 mln zł z RPO 

Województwa Łódzkiego 2014-2020. W spółce w 2021 roku pracowało 48 osób.  

 

  Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku 

2021 sprzedały ponad 280 tys. GJ ciepła, natomiast zakupiły od Elektrociepłowni Zduńska Wola Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiednio 331 tys. GJ. Różnicę stanowią energia cieplna 

wykorzystywana na potrzeby własne spółki oraz straty na przesyle, które w 2021 roku sięgnęły 50 tys. 

GJ. W 2021 roku spółka przeprowadziła inwestycję modernizacyjną kotłowni szkolnej na osiedlu 

Karsznice rozpoczynając eksploatację samodzielnego źródła ciepła. Od października 2021 roku zasilane 

są tam obiekty o mocy przyłączeniowej ponad 1,1 MW. Do końca 2021 roku wyprodukowano  

w Karsznicach blisko 1,9 tys. GJ energii cieplnej.  Na koniec 2021 roku do miejskiego systemu 

ciepłowniczego podłączonych było 487 węzłów wymiennikowych, w tym 212 będących własnością 

MSC. System kontroli stanu instalacji alarmowej sieci preizolowanej na koniec roku posiadał 12 pętli 

włączonych do systemu monitoringu i będzie rozwijany w następnych latach. Ogółem długość sieci 

ciepłowniczej wyniosła na koniec 2021 roku  blisko 46,5 km. Spółka posiada koncesje na przesył  

i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem do końca 2030 roku. W spółce zatrudnione były w 2021 roku 

34 osoby. 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością utrzymała w 2021 roku sprzedaż wody i ścieków na zbliżonym poziomie, jak było 

w 2020 r. Spółka sprzedała 1,7 mln m3 wody i odprowadziła 2,1 mln m3 ścieków. 1 czerwca 2021 roku 

MPWiK oddało do użytku krytą pływalnię przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza. Z tego źródła spółka 

osiągała przychody z tytułu wykonywania usług związanych ze sportem i rekreacją, na podstawie 

umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych z Miastem Zduńska Wola. Spółka wybudowała 

w 2021 roku nowe odcinki kanalizacji sanitarnej o długości 3,7 km oraz nowe odcinki sieci 
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wodociągowej o długości 2,2 km, a także odkupiła odcinek wodociągu o długości 0,3 km. W 2021 roku 

w spółce pracowało 117 osób. 
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OBSZARY PRIORYTETOWE – ZADANIA NA KOLEJNE LATA 
 

Rok 2021 przyniósł kolejne wyzwania związane ze skutkami pandemii koronawirusa. 

Odbudowa gospodarcza całego kraju i walka z inflacją będzie najważniejszym celem najbliższych lat. 

Kryzys, zmiany podatkowe oraz wysoka inflacja osłabiły samorządy. Dlatego priorytetem dla 

rządzących krajem powinna być reforma dochodów samorządowych. Poza tym niezmienne pozostają 

najważniejsze priorytety rozwojowe naszego miasta.  

Zahamowanie procesu wyludnienia to wciąż największe z naszych wyzwań. Ubytek kapitału 

społecznego stanowi poważny czynnik antyrozwojowy. Powodów depopulacji jest wiele. Nie wynikają 

tylko z naszej słabości. Wyludniają się bowiem niemal wszystkie małe i średnie miejscowości  

w Polsce. Mieszkańcy są najważniejszymi twórcami i odbioracami przemian miasta. Przed Zduńską 

Wolą stoi szereg wyzwań zmierzajacych do wzrostu liczby mieszkańców. Przyciąganie nowych 

mieszkanców, zahamowanie migracji wewnętrznej, polepszanie przestrzeni oferującej dogodne  

i atrakcyjne warunki do życia, to najważniejsze kierunki działań wpływające na strukturę i skalę zmian 

demograficznch i tendecje społeczno-gospodarcze.   

Nasze działania w obszarze zarządczym konsekwentnie skupiają się na minimalizowaniu 

słabych stron Zduńskiej Woli i identyfikowaniu pojawiających się zagrożeń oraz wzmacnianiu jej stron 

mocnych i wykorzystywaniu szans. Zmiany przestrzeni polegające na systematycznej przebudowie  

i modernizacji sukcesywnie mają podnosić jakość przestrzeni publicznych w naszym mieście, w tym 

również terenów zielonych. Zasadniczym celem jest bezpieczna, cechująca się ładem i estetyką 

przestrzeń służąca aktywnemu spędzaniu wolnego czasu, integrująca i dająca poczucie tożsamości dla 

mieszkańców. 

Wzrost liczby miejsc pracy, poprawa stanu zdrowia, jakości powietrza i środowiska oraz 

poziomu aktywności fizycznej to w dalszym ciągu bardzo ważne kierunki i zadania na kolejne lata.  Do 

zasadniczych wyzwań należy również dalsza poprawa infrastruktury drogowej oraz ulepszenie 

komunikacji publicznej.  

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. 
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