UCHWAŁA NR XXXVII/281/2014
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2013"
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i poz.1318) oraz art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz.
654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378; z 2014 r. poz.
223) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje

się

sprawozdanie

z realizacji

"Programu

współpracy

Samorządu

Miasta

Sieradza

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2013", w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu
Tomasz Olejnik
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/281/2014
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 3 kwietnia 2014 r.

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA SIERADZA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2013”

Prezydent Miasta Sieradza
Jacek Walczak

_______________________________________________________________________________

Sieradz, marzec 2014
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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”

WPROWADZENIE
„Program Współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013" jest
dokumentem, który określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy
samorządu miasta i organizacji pozarządowych. Uchwalany został zgodnie z zapisem art. 5a,
ust 1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. | 2
1536 z późn. zm.). Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w
Sieradzu z dnia 27.11.2012 r.
Sprawozdanie jest wypełnieniem zapisu wynikającego z art. 5a, ust. 3 cyt. Ustawy i odnosi sie
do kluczowych kwestii w zakresie realizowanej współpracy Samorządu Miasta Sieradza z
różnymi organizacjami o charakterze społecznym działających na rzecz środowiska
lokalnego.
REALIZACJA CELÓW WSPÓŁPRACY
Głównym założeniem Programu było określenie form udziału organizacji pozarządowych w
realizacji działań w sferze zadań publicznych miasta określonych w art. 4 w/w ustawy.
Program daje możliwości włączenia podmiotów Programu na zasadzie partnerstwa do
działalności społecznie użytecznej i tak też uczyniono w przypadku Samorządu Miasta
Sieradza.
Cel nadrzędny współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego to lepsze zaspokajanie
potrzeb społecznych.
Dla realizacji celu nadrzędnego wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich:
1/ Odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań
2/ Poszerzenie działań miasta w zakresie nie objętym przez jego struktury
3/ Upowszechnianie nowatorskich i efektywnych działań obejmujących potrzeby społeczne
4/ Aktywizacja społeczności lokalnej
Współpraca z podmiotami Programu dotyczyła zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a
w szczególności zadań własnych gminy w następujących obszarach:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
• ochrony i promocji zdrowia;
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
• wypoczynku dzieci i młodzieży;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
• turystyki i krajoznawstwa;
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
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REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH SAMORZĄDU WE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZADOWYMI I W OPARCIU O UDZIELONE DOTACJE
Współpraca Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi realizowana
była poprzez powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych z jednoczesnym
przekazaniem środków finansowych na ten cel.
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I. Zlecanie zadań publicznych odbywało się zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w trybie otwartego konkursu
ofert. Dodatkowo dla ujednolicenia trybu postępowania przy przyznawaniu dotacji we
wszystkich wymienionych obszarach oraz ułatwienia oferentom prawidłowego
przygotowania ofert konkursowych Prezydent Miasta Sieradza wydał zarządzenie w sprawie
regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. oraz
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Na realizację zadań publicznych w 2013 r. z budżetu Miasta przeznaczono kwotę
643.223,- zł, natomiast organizacje pozarządowe zaangażowały w realizację zadań
publicznych z udziałem dotacji Urzędu Miasta środki finansowe własne i z innych źródeł
w kwocie nieco ponad 100.000,- zł. Wkład osobowy wyceniono na kwotę 48.313,- zł.








liczba zadań, na które ogłoszono otwarty konkurs ofert – 14
liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert - 99
liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych – 87
liczba ofert odrzuconych w trakcie postępowania konkursowego ze wzg. formalnych – 7
liczba ofert odrzuconych w trakcie postęp. konkursowego ze wzg. merytorycznych – 5
liczba beneficjentów realizowanych zadań – ponad 28.000 osób
liczba organizacji pozarz. realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje – 37

Udzielone dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert w poszczególnych zadaniach:
ZADANIA
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe
Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym
Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
Organizacja imprez sportowych
Integracja przez sport i zabawę
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa
Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień
Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu
Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależn.
Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień
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Szczegółowy wykaz zadań realizowanych i dotowanych ze środków budżetu Miasta
W ramach zadania – Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
powierzono realizację następujących przedsięwzięć:
• Kolonie dla 40 dzieci w Głazach (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)
• Kolonie dla 74 dzieci w Sulejowie (Polski Komitet Pomocy Społecznej)
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W ramach zadania - Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe
Sieradza wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
• Wydanie drukiem książki pt. „Sieradzcy Zakładnicy” wyd. II popr. (Towarzystwo
Przyjaciół Sieradza)
• Wydanie drukiem książki p.t. „Zamek Królewski w Sieradzu – dzieje – źródła – badania”
(Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz)
• Tworzenie komputerowego katalogu zbiorów regionalnych na podstawie „Szkatuła
Piórem Rzeźbiona” Jana Matusiaka (Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury Miasta
Sieradza)
W ramach zadania - Imprezy kulturalne o charakterze środowiskowym, lokalnym i
ponadlokalnym wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
• Cykl imprez kulturalnych „MUZYCZNY SIERADZ” (Towarzystwo Muzyczne FERMATA)
• Przegląd Kulturalny „W krainie baśni, pieśni i tańca” MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ
(Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO”)
• Przedstawienie teatralne Nauczyciele – Dzieciom „Księżniczka na ziarnku grochu”
(Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU”)
• II Sieradzki Pchli Targ (Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz)
• Cykl koncertów o charakterze patriotycznym i okolicznościowym (Towarzystwo
Śpiewacze „Cantate Deo”)
• „Kreatywna Biblioteka” (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Sieradzu)
W ramach zadania - Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej wsparto
realizację następujących przedsięwzięć:
• „Sieradzkie Spotkania z Kultura Ludową” (Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury
Miasta Sieradza)
• XII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka – autentyzm i
inspiracje (Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury Miasta Sieradza)
W ramach zadania – Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach
sportowych wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
• Zajęcia sportowe – lekka atletyka (Klub Sportowy „ŻEGLINA”)
• Zajęcia sportowe – lekka atletyka (MULKS MOS )
• Zajęcia sportowe – lekka atletyka (ULKS „ŻEROMSKI”)
• Zajęcia sportowe – tenis ziemny (Sieradzki Klub Tenisowy)
• Zajęcia sportowe – tenis stołowy (Klub Tenisa Stołowego)
• Zajęcia sportowe – piłka siatkowa (MULKS MOS)
• Zajęcia sportowe – piłka siatkowa (ULKS „ŻEROMSKI”)
• Zajęcia sportowe – koszykówka (UKS „TRÓJKA”)
• Zajęcia sportowe – karate kyokushin (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai)
• Zajęcia sportowe – kajakarstwo (Kajakowy Klub Sportowy Sieradz)
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Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe
JEDYNKA”)
• Zajęcia sportowe
• Zajęcia sportowe
Męka)
•
•
•
•
•
•
•
•

– szachy (Ludowy Klub Sportowy „PIAST”)
– zapasy (Ludowy Klub Sportowy „PIAST”)
– boks (Ludowy Klub Sportowy „PIAST”)
– futsal i piłka nożna (Klub Sportowy „Akademia Sportu”)
– piłka nożna (Klub Sportowy INTER Sieradz Woźniki)
– piłka nożna (UKS „4”)
– piłka nożna (ULKS „MOSiR Sieradz)
– siatkówka, koszykówka, piłka ręczna (UKS „SPORTOWA
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– rózne dyscypliny sportowe (UKS „DZIESIĄTKA”)
– aktywność ruchowa dla dzieci i młodzieży (KS UNIA Sieradz -

W ramach zadania - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych wsparto realizację
następujących przedsięwzięć:
• XII Mistrzostwa Wojew. Łódzkiego w Tenisie Ziemnym Amatorów (Sieradzki Klub
Tenisowy)
• Otwarte Mistrzostwa Sieradza w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Sieradza
(Sieradzki Klub Tenisowy)
• Otwarte Mistrzostwa Sieradza w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza
dla dzieci i młodzieży (Sieradzki Klub Tenisowy)
• Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza (Sieradzki
Klub Tenisowy)
• Organizowanie comiesięcznych otwartych turniejów tenisa stołowego (Klub Tenisa
Stołowego)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regaty Kajakowe 2013 (Kajakowy Klub Sportowy Sieradz)
Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików (LUKS „TRÓJKA”)
Organizacja imprez sportowych w ramach Woj. Ligi Koszykówki (LUKS „TRÓJKA”)
Ogólnopolski XVIII Mikołajkowy Turniej Piłki Koszykowej Młodzików (LUKS
„TRÓJKA”)
XVIII Otwarte Mistrzostwa Sieradza w pływaniu (UKS „DZIESIĄTKA”)
Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego (Klub Sportowy „ŻEGLINA”)
53. Biegi Ulicami Sieradza (Klub Sportowy „ŻEGLINA”)
Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie” (LKS „PIAST”)
Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego „Grand Prix Ziemi Łódzkiej” (LKS „PIAST”)
Turniej z okazji Święta Niepodległości w szachach (LKS „PIAST”)
Turniej z okazji Konstytucji 3 Maja w szachach (LKS „PIAST”)
Turniej z okazji Święta Edukacji narodowej w szachach (LKS „PIAST”)
Organizacja imprez sportowych w piłkę siatkową (MULKS MOS)
Organizacja imprez sportowych w piłkę siatkową (MULKS ŻEROMSKI)
Orlikowa Liga Mistrzów w piłce nożnej „ORLIK 2013” (UKS „4”)
Orlikowa Liga Mistrzów w piłce siatkowej „ORLIK 2013” (UKS „4”)
Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin
(Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai)
Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate Kyokushin oraz Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai)
Turniej Młode Orły CUP (Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU”)
Rajsport Sieradz Legea Cup (KS „WARTA Sieradz jr”)
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•
•
•
•
•

Turniej Piłki Nożnej „Sieradz Open Hair 2002” (KS „WARTA Sieradz jr”)
Turniej Piłkarski „Sieradz Open Hair 2006” (KS „WARTA Sieradz jr”)
Futboliada (KS „WARTA Sieradz jr”)
Mecze Piłki Nożnej – Liga Okręgowa i Wojewódzka (KS „WARTA Sieradz jr”)
Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza „Sieradz Cup 2013” (KS
„WARTA Sieradz jr”)

|6

W ramach zadania - Integracja poprzez sport i zabawę wsparto realizację następujących
przedsięwzięć:
• Dzień Dziecka w Królestwie Maciusia (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych „AB OVO”)
• Powitanie lata na sportowo (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
DARY LOSU)
• Regionalny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej w ramach obchodów Europejskiego Dnia
Godności Osoby Upośledzonej Umysłowo (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych DARY LOSU)
• Organizacja dwóch cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych (Klub Sportowy Inter Sieradz
•
•

Woźniki)
Spotkanie rekreacyjno-sportowe w Gospodarstwie Agroturystycznym w Dzierlinie (Polskie
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Sieradz)
Piknik dla rodzin strażackich, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców miasta Sieradza (OSP Sieradz – Męka)

W ramach zadania - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży wsparto realizację
następujących przedsięwzięć:
 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej (Sieradzki Szkolny Związek
Sportowy w Sieradzu i Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu)
W ramach zadania - Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wsparto realizację
następujących przedsięwzięć:
• XXXVIII Rajd Powstańców 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza”(PTTK)
• Wydanie dwóch numerów Kwartalnika „Na sieradzkich szlakach” (PTTK)
• Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem (PTTK)
• Spływy kajakowe 2013 (Kajakowy Klub Sportowy Sieradz)
W ramach zadania – Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu
uzależnień wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
• Prowadzenie świetlicy środowiskowej – Stare Miasto (Zgromadzenie S.S. Urszulanek
SJK)
• Prowadzenie świetlicy środowiskowej – Polna-Północ (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)
• Prowadzenie świetlicy środowiskowej – Jaworowe (Parafia Rzymskokatolicka NSJ)
• Prowadzenie świetlicy środowiskowej – Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8
(Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” przy SPI
nr 8 )
• Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci niepełnosprawnych –
(Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”)
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W ramach zadnia – Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu wsparto
realizację następującego przedsięwzięcia:
• Terapia i
rehabilitacja
osób
uzależnionych od alkoholu (Stowarzyszenie
Abstynentów „Przystań” oraz Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń”)
W ramach zadania – Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i
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współuzależnionych wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
• Organizacja obozu terapeutycznego (Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń”,
Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”)
W ramach zadania – Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień wsparto realizację
następujących przedsięwzięć:
• Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień (Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości
„Przyjaźń”, Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”)

II.

Kolejną formą finansowego wsparcia działań podejmowanych przez organizacje
pozarządowe było udzielanie dotacji zgodnie z regulacjami Uchwały Nr VII/40/2011 Rady
Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Sieradza.
Wspieranie finansowe rozwoju sportu następowało w formie dotacji celowej, przyznawanej
klubom sportowym na warunkach i w trybie określonym w uchwale.
Warunkiem ubiegania się i przyznania dotacji jest realizacja celu publicznego z zakresu
sportu, który Miasto Sieradz zamierza osiągnąć. Poprzez udzielanie dotacji Samorząd
przyczynił się do stworzenia warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych
dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach
sportowych oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej
prowadzonej przez kluby sportowe.
Przyznane dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu na terenie Miasta Sieradza
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa klubu sportowego
Klub Sportowy „ŻEGLINA”
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai
MULKS MOS - lekka atletyka
MULKS MOS - piłka siatkowa
Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”
Ludowy Klub Sportowy „PIAST” - boks
Ludowy Klub Sportowy „PIAST” - zapasy
Kajakowy Klub Sportowy Sieradz
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz”
MULKS „ŻEROMSKI” - lekka atletyka
MULKS „ŻEROMSKI” - piłka siatkowa
LUKS „TRÓJKA”
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REALIZACJA INNYCH ZADAŃ SAMORZĄDU PRZY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
1. Realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej
We współpracy z Sieradzkim Stowarzyszeniem Klubu „Amazonki” w Sieradzu Urząd Miasta
realizował Program profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie
dojrzewania (nauka samobadania piersi). W programie uczestniczyło 161 dziewcząt z klas III
gimnazjów. Na to zadanie przeznaczono 1.960 zł.

|8

We współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, Oddział w Sieradzu Urząd Miasta w
Sieradzu realizował Program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na
cukrzycę. W programie uczestniczyło 291 osób z klas I gimnazjów.
Na to zadanie przeznaczono 2.364,65 zł.
2. Realizacja usług opiekuńczych
Pomoc osobom będącym w podeszłym wielu, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować,
organizowana była poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a realizatorem tego zadania
było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Amicus”. Z tej formy pomocy skorzystały 42 osoby.
Na zadanie to przeznaczono 112.739 zł.
3. Pomoc bezdomnym
W zakresie udzielenia schronienia osobom bezdomnym i doznającym przemocy w rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował ze Schroniskiem im. Franciszka
Drzewieckiego w Henrykowie, Bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu i Poddębickim
Centrum Pomocy Bliźniemu.
Dzięki tej współpracy schronienie otrzymało 18 osób.
Na zadanie to przeznaczono 44.104 zł.
4. Wydanie publikacji z zakresu dziejów miasta
Urząd Miasta Sieradza współpracując z Towarzystwem Historycznym Oddział w Łodzi
realizuje zadanie związane z opracowaniem i publikacją monografii miasta Sieradza „Sieradz –
dzieje miasta”. Na zadanie to w roku 2013 przeznaczono 80.487,80 zł.
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INNE FORMY WSPÓŁPRACY
Współpraca ta polegała w szczególności na:
•
•
•

wspólnej realizacji niektórych zadań i projektów partnerskich na rzecz
społeczności lokalnej
wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i | 9
współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków
udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z
samorządem Miasta Sieradza, a ubiegającym się o dofinansowanie z innych źródeł

Wyróżnić należy niektóre formy współpracy:
Patronat Prezydenta Miasta Sieradza
Prezydent Miasta Sieradza doceniając zaangażowanie i trud ludzi pracujących w
organizacjach pozarządowych w 2013 roku objął honorowym patronatem wiele ciekawych
inicjatyw, m. in. konkursy, zawody sportowe, imprezy rekreacyjne, plenery artystyczne
podnosząc przez to rangę imprez, niejednokrotnie także przez osobiste uczestnictwo.
Strona Internetowa Miasta
Samorząd Miasta Sieradza prowadzi link na stronie internetowej, gdzie zamieszczane są
wszelkie istotne informacje związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. Znaleźć
na niej można aktualny program współpracy, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert,
informacje o przebiegu postępowania konkursowego oraz rozstrzygnięcia konkursów.
Zamieszczone są również akty prawne dotyczące wzajemnej współpracy oraz regulacje
obowiązujące przy ocenie ofert w otwartych konkursach, jak również przydatne w tym
zakresie formularze i instrukcje. Ponadto znajduje się wykaz organizacji pozarządowych
działających na terenie naszego miasta i współpracujących z Samorządem Miasta Sieradza.
Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej
realizując program pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc
ta jest realizowana w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD. Rodziny
mają także możliwość korzystania pomocy w formie odzieży. Działania te przyczyniają się do
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
W MOPS udostępniono salę ćwiczeń wraz ze sprzętem i prowadzone były bezpłatne zajęcia
rehabilitacyjne dla członkiń Sieradzkiego Stowarzyszenia „Amazonki”.
Współorganizowano liczne spotkania na rzecz osób niepełnosprawnych przyczyniając się do
integracji ze środowiskiem lokalnym.
Kampania społeczna 1% dla organizacji pozarządowych
Plakaty i ulotki promujące akcję przekazywania 1 % dla organizacji pozarządowych były
umieszczane w siedzibie Urzędu Miasta i w samorządowych jednostkach organizacyjnych. Na
stronie internetowej miasta propagowano ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz
organizacji pozarządowych działających w Sieradzu i na rzecz naszego miasta.
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Propagowanie zdrowego stylu życia
We współpracy ze stowarzyszeniami organizowano podczas licznych imprez i spotkań
bezpłatne badanie poziomu cukru, poziom ciśnienia tętniczego, upowszechniano ulotki
dotyczące zdrowego stylu życia, prowadzono pogadanki. Jednocześnie niepełnosprawni
członkowie stowarzyszeń mogli bezpłatnie korzystać z miejskiego basenu.
| 10
Działania na rzecz uzależnionych
Samorząd Miasta Sieradza pozostawał w stałym kontakcie z towarzystwami
współpracującymi z osobami uzależnionymi. Przedstawiciele tych organizacji pracowali w
Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Klasy sportowe
We współpracy z klubami sportowymi Samorząd Miasta Sieradza prowadzi klasy sportowe o
profilu piłka nożna chłopców i koszykówka dziewcząt w Gimnazjum nr 3 im. Unii
Europejskiej. Środowisko sportowe wspiera Samorząd Miasta fachową kadrą i profesjonalnie
prowadzonym cyklem szkolenia młodych sportowców.
Organizacja uroczystości patriotycznych
Od wielu lat Samorząd Miasta Sieradza współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sieradzu
w zakresie uświetniania uroczystości o charakterze patriotycznym czy religijnym poprzez
udział w tych uroczystościach orkiestry strażackiej.
Należy podkreślić duży udział w organizacji uroczystości patriotycznych środowiska
kombatanckiego.
Kontakty bieżące
We wszystkich obszarach mówić można o współpracy polegającej na wzmacnianiu
merytorycznym organizacji pozarządowych m. in. poprzez użyczanie sprzętu, prowadzenie
konsultacji i doradztwa w zakresie przygotowywania dokumentów: ofert konkursowych,
sprawozdań, rozliczeń. Kontakty te były zarówno bezpośrednie jak i telefoniczne.
Upowszechnianie idei wolontariatu
Prezydent Miasta Sieradza za pracę w 2013 r. uhonorował tytułem „Wolontariusz Roku
2013” 7 społeczników i osób bezinteresownie pomagających drugiemu człowiekowi, a 1
osobę uhonorował tytułem „Sieradzki Wolontariusz – za całokształt działalności na rzecz
innych”.
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych
Miasto Sieradz wynajmuje lokale użytkowe stowarzyszeniom (działającym na rzecz
mieszkańców miasta) na prowadzenie działalności statutowej. W większości przypadków
w/w najemcy zwolnieni są z naliczanego czynszu najmu za lokal, ponoszą jedynie opłaty z
tytułu utrzymania lokalu, czy tez zwolnienie są z opłacania podatku od nieruchomości.
Pomoc doraźna
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu instytucji działających w trzecim sektorze,
wspierano je poprzez np.:
• umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń o imprezach organizowanych przez
organizacje pożytku publicznego,
• pomoc w zakresie przygotowywania dokumentów składanych w UM Sieradz,
• projekt i druk ulotek, folderów, zaproszeń, dyplomów,
• przekazanie materiałów promocyjnych.
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Ciekawe inicjatywy
Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera organizacje pozarządowe
poprzez aktywne włączenie się w przygotowanie imprez, które mają duże znaczenie dla
środowiska lokalnego. Przykładem takiej imprezy są:
• Konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. Głównym organizatorem
tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”;
• Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem tego | 11
przedsięwzięcia był Zarząd Oddziału Miejskiego OSP;
• IV Piknik Informacyjno – Promocyjny „MOPS i Partnerzy”;
• Spotkanie świąteczne organizowane dla dzieci niepełnosprawnych, gdzie Urząd
Miasta Sieradza przekazał 50 paczek. Głównym organizatorem tego
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary
Losu”;
• Organizacja punktów profilaktyki zdrowia podczas imprez i spotkań, w tym m.in.
bezpłatne badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego, broszury, ulotki,
pogadanki;
• Bezpłatne prowadzenie w MOPS zajęć rehabilitacyjnych i udostępnienie sali oraz
sprzętu członkiniom SSK „AMAZONKA”;
• Organizacja Wieczoru Kolęd głównie dla osób z niepełnosprawnościami –
członków organizacji pozarządowych;
• Współpraca z Wspólnotą „Wiara i Światło” w zakresie organizacji „Rodzinnego
Turnusu Wypoczynkowego”;
• Współpraca m.in. z organizacjami pozarządowymi w ramach Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, do zadań
którego należy m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach
zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Dzięki realizacji zadań wspartych
w ramach otwartego konkursu ofert i innych
przedsięwzięć podejmowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi działaniami
objęto ponad 28 tys. uczestników. Byli oni beneficjentami przedsięwzięć w bardzo
różnorodnym zakresie i o różnym charakterze. W grupie tej mieszczą się mieszkańcy naszego
miasta, działacze organizacji pozarządowych i wolontariusze, liderzy lokalni.
Poprzez dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań w drodze konkursu i pomoc
rzeczową Samorząd Miasta Sieradza wspierał działania, mające na celu wzmocnienie
aktywnych społeczności i mieszkańców Miasta Sieradza, wsparcie grup wykluczonych,
dotarcie do ludzi młodych proponując im alternatywne formy spędzania wolnego czasu i
propagując zdrowy styl życia.
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PODSUMOWANIE
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2013" jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność
| 12
pożytku publicznego.
Analizując przedstawione w nim dane dotyczące współpracy nie sposób nie zauważyć, że jak
w latach poprzednich także i w roku 2013 Samorząd Miasta Sieradza przeznacza na realizację
zadań publicznych w formie dotacji środki finansowe na podobnym wysokim poziomie.
Ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w formie dotacji w
roku 2011 – 837.749 zł, w roku 2012 - 825.893 zł, a w roku 2013 jest to kwota 803.223 zł.
Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w poszczególnych latach

Wykorzystując środki z dotacji organizacje pozarządowe realizują zadania Samorządu Miasta.
Działając na co dzień w swoich lokalnych środowiskach często najlepiej znają potrzeby
mieszkańców. Ponadto korzystając często z pracy wolontariuszy i zdobywając środki z innych
źródeł mogą realizować zadania przy mniejszym nakładzie finansowym, niż uczynił by to
samorząd.
W 2013 r. kontynuowana była współpraca pozafinansowa. Sprawdzone formy tej współpracy
to prowadzenie na stronie internetowej linku dla organizacji pozarządowych, spotkania z
przedstawicielami organizacji pozarządowych, wydawanie rekomendacji dla organizacji
współpracujących z samorządem, obejmowanie przez Prezydenta Miasta Sieradza
honorowym patronatem inicjatyw podejmowanych przez organizacje.
Niniejsze sprawozdanie jest formą ewaluacji realizacji programu współpracy dokonaną przez
Samorząd Miasta Sieradza.
Opr. J. Maciejewska
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