PM.0057.1.2022
Informacja międzysesyjna
z działalności Prezydenta Miasta Zduńska Wola
za okres od dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia 19 stycznia 2022 r.
OGÓŁEM W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM WYDANO 37 ZARZĄDZEŃ.
Na XLV sesję Rady Miasta zwołaną na dzień 20 stycznia br. skierowano nw. projekty
uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 2/22 z dnia
14.01.2022 r.);
2) w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 3/22 z dnia
12.01.2022 r.);
3) w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 4/22 z dnia
12.01.2022 r. oraz z dnia 19.01.2022 r.);
4) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Zduńska Wola (druk nr 5/22 z dnia 14.01.2022 r.);
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (druk nr 10/22
z dnia 17.01.2022 r.);
6) zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie
inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy
ul. S. Okrzei” (druk nr 11/22 z dnia 17.01.2022 r.);
7) zmieniającej uchwałę w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie
Miasta Zduńska Wola (druk nr 7/22 z dnia 12.01.2022 r.);
8) w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu (druk nr 6/22
z dnia 12.01.2022 r.);
9) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania
dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła
ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania (druk
nr 8/22 z dnia 12.01.2022 r.);
10) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola oraz określenia granic ich obwodów (druk
nr 1/22 z dnia 04.01.2022 r.);
11) w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum
Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego (druk nr 9/22 z dnia
12.01.2022 r.).
Ponadto, na sesję przedłożono informację dotyczącą ewaluacji wdrażania budżetu
obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2022 rok.
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Ważne spotkania:
Lp.

Data spotkania

1.

28 grudnia
2021 r.

2.

29 grudnia
2021 r.

3.

11 stycznia
2022 r.

4.

17 stycznia
2022 r.

5.

19 stycznia
2022 r.

Ważne wydarzenia:
Data
Lp.
wydarzenia
6 stycznia
1.
2022 r.
2.

7 stycznia
2022 r.

Tematyka
Udział Prezydenta Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta w spotkaniu
w sprawie dodatku osłonowego, który ma zapewnić wsparcie finansowe
osobom o niskich dochodach oraz zapobiec ubóstwu energetycznemu.
Udział Prezydenta Miasta w spotkaniu z przedstawicielami Rady Sportu
w Zduńskiej Woli oraz organizacji i instytucji krzewiących w Mieście
kulturę fizyczną w sprawie projektu budżetu na 2022 rok w części
dotyczącej kultury fizycznej.
Udział Prezydenta Miasta w spotkaniu z Wójtem Gminy Sieradz
Jarosławem Kazimierczakiem w sprawie linii autobusowej do Sieradza.
Udział Prezydenta Miasta w spotkaniu z Adamem Dziedzicem Prezesem
firmy Unapoland w sprawie raportu opublikowanego przez United
Nations Association Poland pod nazwą: „Zrównoważony rozwój miast
od teorii do praktyki”. Celem raportu było pokazanie, jak polskie miasta
realizują 11 cel ONZ-owskiej Agendy 2030.
Udział Prezydenta Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta w spotkaniu
z Wójtem Gminy Zapolice Witoldem Oleszczykiem oraz Wójtem Gminy
Zduńska Wola Henrykiem Staniuchą dot. spraw bieżących.

Tematyka
Udział Prezydenta Miasta w Orszaku Trzech Króli.
Złożenie kwiatów przez Prezydenta Miasta z okazji 128.
rocznicy urodzin Maksymiliana Marii Kolbego pod tablicą pamiątkową
przy Muzeum – Domu urodzin Maksymiliana Marii Kolbego.

Ważne sprawy:
W dniu 23 grudnia 2021 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa
1.
ul. Bałtyckiej – sięgacz”.
W dniu 27 grudnia 2021 r. podpisano umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej w Zduńskiej Woli Sp. z o. o., ul. Sieradzka 67/70, 98-220 Zduńska Wola
2.
na zadanie pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz PSZOK w latach 2022-2023”.
W dniu 29 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Zduńska Wola odbyło się Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
3. w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podjęcie przez Zgromadzenie
Wspólników uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 2.322.000,00 zł –
wykonanie uchwały nr XLIV/728/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 grudnia 2021 r.
W dniu 30 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta Zduńska Wola odbyło się Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały w sprawie
4.
podwyższenia kapitału zakładowego o 2.324,677,00 zł – wykonanie uchwały nr V/71/19
Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 stycznia 2019 r., zmienionej uchwałą nr XLII/716/21
Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2021 r.
W dniu 31 grudnia 2021 r. podpisano umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie
5. zadania pn. „Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy
ul. S. Okrzei”.
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

W dniu 12 stycznia br. ogłoszono zamówienie o wartości podprogowej poniżej 130.000,00 zł
netto pn. „Wycinka, dostawa i sadzenie oraz pielęgnacja drzew na terenach miejskich
w Zduńskiej Woli w roku 2022”. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 18 stycznia br.
W dniu 12 stycznia br. dokonano otwarcia ofert na zadanie pn. „Biblioteka XXI wieku
w Zduńskiej Woli”. Złożono 1 ofertę na kwotę 2.508.700,00 zł. Środki zabezpieczone na ten
cel: 2.226.000 zł. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż oferta przekraczała zakładane
finansowanie przedsięwzięcia. Postępowanie zostanie powtórzone.
W dniu 3 stycznia br. podpisano porozumienie o współpracy w ramach programu pn. „Plan
działań dla miast. Modelowa lokalność”.
W dniu 19 stycznia br. podpisano akt notarialny przeniesienia własności z warunkowej
umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Lipowej nr 55 (kompleks II).
W ramach zawartego w dniu 15.07.2021 r. porozumienia pomiędzy Miastem Zduńska Wola,
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie
promocji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”:
od 15 lipca do 31 grudnia 2021 r. mieszkańcy złożyli łącznie 100 wniosków, w tym:
- 55 wniosków o dofinansowanie,
- 45 wniosków o płatność;
od 1 do 19 stycznia br. mieszkańcy złożyli 14 wniosków, w tym:
- 8 wniosków o dofinansowanie,
- 6 wniosków o płatność.
W 2021 r. Miasto Zduńska Wola zabezpieczyło w budżecie kwotę 1.150.000,00 zł na dotację
dla 230 inwestorów na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania.
W ramach zabezpieczonych środków Miasto Zduńska Wola udzieliło 219 dotacji na łączną
kwotę 851.400,34 zł. Najczęściej instalowane źródła ekologiczne:
 108 przyłączeń do sieci cieplnych,
 79 przyłączy do sieci gazowej,
 28 kotłów nowej generacji opalanych biomasą,
 3 kotły na gaz płynny,
 1 ogrzewanie elektryczne.
Od 1 lipca 2021 r. właściciele/współwłaściciele oraz zarządcy nieruchomości mają
obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na dzień 31 grudnia 2021 r. mieszkańcy
złożyli 582 deklaracje A dla budynków mieszkalnych i 53 deklaracje B dla budynków
niemieszkalnych.
Od 1 do 14 stycznia br. mieszkańcy złożyli 157 deklaracji A dla budynków mieszkalnych
i 26 deklaracji B dla budynków niemieszkalnych.
W dniu 30 grudnia 2021 r. Miasto Zduńska Wola podpisało umowę z firmą Absiskey Polska
Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 16b, 02-092 Warszawa, o udostępnieniu głównej stacji
meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz na korzystanie z usług
serwisu internetowego PolAir dla Miasta Zduńska Wola.
Kontynuowane były prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej związane z tworzeniem list
osób zakwalifikowanych na 2022 r, do oddania lokali w najem socjalny i lokali oddanych
w najem na czas nieoznaczony. Zakończony został etap polegający na sporządzeniu
projektów list.
Kontynuowana była procedura oddania w najem w drodze konkursów lokali w bloku przy
ul. Jana Kilińskiego 37 m. 5 oraz lokali w budynkach poddanych termomodernizacji przy
ul. Łaskiej 2 m. 22, przy ul. Łaskiej 6 m. 1 i przy ul. Łaskiej 6 m. 24. W dniu 29 grudnia
2021 r. upłynął termin składania ofert, które obecnie podlegają ocenie przez Komisję.
Wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci
gazowej gazu ziemnego średniego ciśnienia Ø 63 i Ø 40 PE wraz z przyłączami na terenie
położonym w Zduńskiej Woli w ul. Laskowej.
Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Zduńska Wola, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
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18.
19.
20.

Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli, wydano w 7 przypadkach zgodę na zawieszenie
zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzenie nauczania w formie zdalnej lub hybrydowej
z powodu wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u uczniów i/lub nauczycieli.
Trwa kontrola inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.
Zakończono kontrolę w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego
w Zduńskiej Woli.
Zakończono kontrolę w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
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