Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi … na rok 2017”
______________________________________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA SIERADZA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017”

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała

_______________________________________________________________________________
Sieradz, luty 2018

1

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi … na rok 2017”
______________________________________________________________________________________________________________________

WPROWADZENIE
„Program Współpracy Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" jest dokumentem, który
określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu miasta i organizacji
pozarządowych. Uchwalony został zgodnie z zapisem art. 5a, ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program został przyjęty
Uchwałą Nr XXX/192/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24.11.2016 r.
Sprawozdanie jest wypełnieniem zapisu wynikającego z art. 5a, ust. 3 cyt. Ustawy i odnosi się 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 o
samorządzie gminnym, 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 I NA RZECZ ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Współpraca Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi realizowana była
poprzez powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych z jednoczesnym przekazaniem
środków finansowych na ten cel.

I. Zlecanie zadań publicznych odbywało się zgodnie z regulacjami ustawy 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 2017 r. oraz powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Na realizację zadań publicznych w 2017 r. z budżetu Miasta przekazano kwotę 931.533,00 zł,
natomiast organizacje pozarządowe zaangażowały w realizację zadań publicznych z udziałem
dotacji Urzędu Miasta środki finansowe własne w kwocie 102.011,06 zł.
Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków publicznych Miasta Sieradza pozyskano
środki finansowe z innych źródeł w wysokości jedynie 17.615,- zł. Wkład osobowy wyceniono
na kwotę 52.547,90 zł.








liczba zadań, na które ogłoszono otwarty konkurs ofert – 20
liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – 94
liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych – 80
liczba ofert odrzuconych w trakcie postępowania konkursowego ze wzg. formalnych – 11
liczba ofert odrzuconych w trakcie postęp. konkursowego ze wzg. merytorycznych – 3
liczba beneficjentów realizowanych zadań – blisko 19.000 osób
liczba organizacji pozarz. realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje – 37

Udzielone dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert w poszczególnych zadaniach:
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Wakacyjne imprezy profilaktyczno - rekreacyjne
Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe
Wzbogacanie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy o charakterze środowiskowym,
lokalnym i ponadlokalnym
Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej
Organizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w koszykówce i siatkówce
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach walki
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych
Zajęcia sportowe szkolne
Organizacja imprez sportowych
Organizacja imprez rekreacyjnych
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień
Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu
Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień
Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa
Kompleksowe usługi opiekuńcze
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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 45 dzieci w Bukowcu (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)
 Kolonie dla 70 dzieci w Bartkowej k. Gródka nad Dunajcem (Polski Komitet Pomocy Społecznej)
W ramach zadania - Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza wsparto
realizację następujących przedsięwzięć:
 Wydanie publikacji „Sieradz – miasto stołeczne województwa sieradzkiego”. Etap I – przygotowanie
do druku (Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury Miasta Sieradza)
 Wydanie drukiem drugiego Zeszytu z serii HISTORIA SIERDZKIEGO SPORTU – „SIATKÓWKA”
(Towarzystwo Przyjaciół Sieradza)
W ramach zadania - Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy 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” (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych AB OVO)
 Przedstawienie teatralne Nauczyciele – Dzieciom „Pszczółka Maja i przyjaciele” (Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU)
 „BIBLIOTEKA – dla dzieci i dorosłych” – spotkania autorskie (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Oddział w Sieradzu)
 Koncert charytatywny na rzecz PTSM O/Sieradz połączony z 10-leciem Stowarzyszenia (Sieradzki
Oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego)
 II GALA KAPEL PODWÓRKOWYCH – Sieradz 2017 (Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu –
Woźnikach)
 „Średniowieczny Sieradz” (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”)
W ramach zadania - Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej wsparto realizację
następujących przedsięwzięć:
 „Sieradzkie Spotkania z Kultura Ludową” (Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury Miasta Sieradza)
 Konkurs „Barwny Świat Wycinanki Sieradzkiej” (Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury Miasta
Sieradza)
 XVI Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od Kujawiaka do oberka” (Fundacja Wspierania
Rozwoju Kultury Miasta Sieradza)
W ramach zadania - Organizacja projektów kulturalnych związanych z obchodami Dni Sieradza wsparto
realizację następującego przedsięwzięcia:
 Koncert Muzyki Filmowej (Towarzystwo Muzyczne FERMATA)
W ramach zadania – Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w piłce nożnej wsparto realizację
następujących przedsięwzięć:
 Zajęcia sportowe – piłka nożna (Klub Sportowy SIERADZ WARTA jr)
 Zajęcia sportowe – piłka nożna kobiet (ULKS MOSiR Sieradz)
 Zajęcia sportowe – piłka nożna (Klub Sportowy WARTA)
 Zajęcia sportowe – piłka nożna (Klub Sportowy INTER Sieradz Woźniki)
 Zajęcia sportowe – piłka nożna (Klub Sportowy UNIA Sieradz Męka)
W ramach zadania – Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w koszykówce i siatkówce wsparto realizację
następujących przedsięwzięć:
 Zajęcia sportowe – piłka siatkowa (MULKS MOSiR Sieradz)
 Zajęcia sportowe – koszykówka (LUKS TRÓJKA)
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W ramach zadania – Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sportach walki wsparto realizację
następujących przedsięwzięć:
 Zajęcia sportowe – karate kyokushin (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai)
 Zajęcia sportowe – zapasy (Ludowy Klub Sportowy PIAST)
W ramach zadania – Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych wsparto
realizację następujących przedsięwzięć:
 Zajęcia sportowe – lekkoatletyka (Klub Sportowy ŻEGLINA)
 Zajęcia sportowe – lekkoatletyka (MULKS MOS)
 Zajęcia sportowe – tenis (Sieradzki Klub Tenisowy)
 Zajęcia sportowe – kajakarstwo (Kajakowy Klub Sportowy Sieradz)
W ramach zadania – Zajęcia sportowe szkolne wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
 Zajęcia sportowe – piłka nożna (UKS „4”)
 Zajęcia sportowe – szachy (UKS „Dziewiątka”)
W ramach zadania - Organizacja imprez sportowych wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
 Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu turniejów i imprez tenisowych (Sieradzki Klub Tenisowy)
 Zawody sportowe kajakarskie i na ergometrach kajakowych (Kajakowy Klub Sportowy Sieradz)
 Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików (LUKS TRÓJKA)
 XXII Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt (LUKS TRÓJKA)
 Organizacja imprez sportowych w ramach Woj. Ligi Koszykówki (LUKS TRÓJKA)
 57. Biegi Ulicami Sieradza (Klub Sportowy ŻEGLINA)
 Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie” (LKS PIAST)
 Ogólnopolski Turniej Brydża Sportowego „Grand Prix Ziemi Łódzkiej” (LKS PIAST)
 Mecze i turnieje piłki siatkowej (MULKS MOSiR Sieradz)
 Orlikowa Liga Mistrzów w piłce nożnej „ORLIK 2017” (UKS „4”)
 Orlikowa Liga Mistrzów w piłce siatkowej „ORLIK 2017” (UKS „4”)
 Turnieje szachowe – (UKS „Dziewiątka”)
 Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Siłowaniu na Rękę (Sieradzkie Stow. Sportowe WSPÓLNOTA)
 Sieradz OPEN 2017 – Cykl 12 Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej: roczniki 2002-2010 (KS WARTA
Sieradz jr)
 Mecze Liga Okręgowa i Wojewódzka 2017 (KS WARTA Sieradz jr)
 Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet (MULKS MOSiR Sieradz)
 Mistrzostwa Woj. Łódzkiego w piłce nożnej Drużyn OSP (Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe
WSPÓLNOTA)
 Organizacja meczów piłki nożnej drużyn (KS WARTA)
 Sieradzki Pomarańczowy Dzień Sportu (KS „Rajsport Sieradz ACTIVE TEAM”)
 Mecze Piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i Puchar Polski prow. Przez OZPN (KS INTER Sieradz
Woźniki)
 Zawody sportowo-obronne w strzelaniu (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy)
W ramach zadania - Organizacja imprez rekreacyjnych wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
 II Piknik Integracyjny z Mini spartakiadą (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Sieradz)
 Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych (Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe WSPÓLNOTA)
 Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie (Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU)
 Powitanie Lata na sportowo ((Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU)
 Piknik Rekreacyjny z Mini spartakiadą (Sieradzki Klub Amazonka)
 Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka (Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych AB OVO)
 Organizacja spotkań z nauką gry w warcaby (Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w
Sieradzu)
 Majowy Piknik Familijny (Sieradzkie Stowarzyszenie LUDZIE Z PASJĄ)
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W ramach zadania - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży wsparto realizację następującego
przedsięwzięcia:
 Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej (Miejski Szkolny Związek Sportowy w
Sieradzu)
W ramach zadania – Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień wsparto
realizację następujących przedsięwzięć:
 Prowadzenie świetlicy środowiskowej – Stare Miasto (Zgrom. S.S. Urszulanek SJK)
 Prowadzenie świetlicy środowiskowej – Polna-Północ (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)
 Prowadzenie świetlicy środowiskowej – (Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
UŚMIECH DZIECKA przy SPI nr 8 )
 Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci niepełnosprawnych – (Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU)
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 współuzależnionych
wsparto realizację następującego przedsięwzięcia:
 Organizacja obozu terapeutycznego (Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości PRZYJAŹŃ,
Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSTAŃ)
W ramach zadania – Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień wsparto realizację następującego
przedsięwzięcia:
 Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień (Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości PRZYJAŹŃ,
Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSTAŃ)
W ramach zadania - Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wsparto realizację następujących
przedsięwzięć:
 Wydanie dwóch numerów Kwartalnika „Na sieradzkich szlakach” (PTTK)
 Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem (PTTK)
 Niedzielny spacerek po Sieradzu z Przewodnikiem (PTTK)
 Spływy kajakowe 2017 (Kajakowy Klub Sportowy Sieradz)
 Wiosenny rajd rowerowy po sieradzkich parkach, placach i skwerach (PTTK)
 Rajd rowerowy po sieradzkich obiektach sakralnych (PTTK)
 Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa (ZHP, Hufiec Sieradz)
 Wycieczka edukacyjno-krajoznawcza (Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnospr. AB OVO)
W ramach zadania - Kompleksowe usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla mieszkańców miasta
Sieradza doświadczających sytuacji kryzysowych, w domach niepełnosprawnych klientów pomocy
społecznej, obłożnie chorych, starszych, z niedołężnościami powierzono realizację następującego
przedsięwzięcia:
 Kompleksowe usługi opiekuńcze (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Amicus”)
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II. Kolejną formą finansowego wsparcia działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające
w obszarze sportu 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 w roku 2017
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Nazwa klubu sportowego
KS „WARTA”
ULKS ”MOSiR Sieradz” – piłka siatkowa
UKS „WARTA SIERADZ jr”
Sieradzki Klub Karate KYOKUSHINKAI
Kajakowy Klub Sportowy Sieradz
MULKS MOS Sieradz – LA
MULKS „ŻEROMSKI”
LUKS „TRÓJKA”
ULKS „MOSiR Sieradz” – piłka nożna kobiet
KS „ŻEGLINA”
LKS „Piast” – brydż sportowy
LKS „Piast” – zapasy
KS „AKADEMIA SPORTU”
Sieradzki Klub Tenisowy
KS Inter Sieradz Woźniki
KS UNIA Sieradz - Męka
KS „Rajsport Sieradz Active Team”
RAZEM
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Kwota dotacji
208.000,46.500,40.000,37.000,29.000,27.000,21.000,20.000,12.000,12.000,11.500,8.000,7.000,7.000,7.000,4.000,3.000,500.000,-
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III.

Kluby sportowe działające na terenie miasta Sieradza prowadzą swoją działalność w oparciu o
bazę sportową będącą w dyspozycji MOSiR w Sieradzu. Koszty utrzymania obiektów obciążają
budżet miasta, a kluby sportowe nie ponoszą z tego tytułu kosztów korzystania z bazy sportowej.
Należy zatem uznać korzystanie z obiektów sportowych przez kluby sportowe jako kolejną formę
pomocy Samorządu Miasta Sieradza na rzecz organizacji pozarządowych.
Poniższa tabela przedstawia roczny koszt ponoszony przez Samorząd Miasta Sieradza, który stanowi
finansowy aspekt wsparcia klubów sportowych poprzez nieodpłatne korzystanie z bazy sportowej
będącej w dyspozycji MOSiR w Sieradzu.
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa klubu sportowego

Dyscyplina sportowa

Klub Sportowy WARTA SIERADZ jr
ULKS ŻEROMSKI
Klub Sportowy ŻEGLINA
MULKS MOS
Klub Sportowy WARTA
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai
LUKS TRÓJKA
Sieradzki Klub Tenisowy
Ludowy Klub Sportowy PIAST
Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU
Klub Tenisa Stołowego
ULKS MOSiR
Kajakowy Klub Sportowy Sieradz
Uczniowski Klub Sportowy DAN
Klub Sportowy INTER Sieradz Woźniki
ULKS MOSiR
Sieradzki Klub Bokserski
Klub Sportowy UNIA Sieradz - Męka

piłka nożna
lekkoatletyka
lekkoatletyka
lekkoatletyka
piłka nożna
karate
koszykówka
tenis
zapasy
futsal - piłka nożna
tenis stołowy
piłka nożna
kajakarstwo
judo
piłka nożna
piłka siatkowa
boks
piłka nożna

Roczne koszty ponoszone
przez Samorząd Miasta

150.010,85.680,73.200,69.840,54.495,38.880,35.680,34.650,27.960,20.920,19.425,19.325,16.380,8.160,7.300,5.800,4.250,3.150,-

675.105,Wyceniono koszty korzystania z boiska, hali sportowej przy ul. Sportowej, hali sportowa przy ul.
Łokietka, hali sportowej przy ul. Mickiewicza, siłowni, sauny.
Powyższa tabela nie zawiera kosztów dotyczących nieodpłatnego korzystania przez:
 Kajakowy Klub Sportowy Sieradz z budynku Przystani Kajakowej. W roku 2017 koszt ten został
wyceniony na kwotę – 45.000 zł i dotyczy budynku o powierzchni 468,5 m².
 Klub Sportowy WARTA SIERADZ jr z hali sportowej przy Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu, gdzie
koszty wynajmu pokrywa MOSiR. W 2017 roku była to kwota 40.000 zł.
Obok obiektów MOSiR kluby korzystają nieodpłatnie z obiektów sportowych szkół. Były to:
 LUKS TRÓJKA korzystał z obiektów sportowych w byłym Gimnazjum nr 3;
 Sieradzki Klub Tenisowy – 2 godz. tygodniowo od X 2017 r. w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8
Kluby korzystały odpłatnie z niektórych obiektów sportowych szkół:
 Sportowy Klub Taekwon-do Silla Active Łukasz Chmielewski z Kalisza w Szkole Podstawowej nr 1 – 8
godzin tygodniowo
 Klub Sportowy WARTA SIERADZ jr od XI 2017 r. – 2,5 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej
Integracyjnej nr 8 i w miesiącach I-III 2017 r. 1 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej nr 10
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DAN – 2 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej nr 10.
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IV.

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sieradza w obszarze kultury, sportu,
rekreacji, promocji miasta, zdrowia i profilaktyki oraz ekologii otrzymały także dodatkowe wsparcie
rzeczowe i finansowe:
W zakresie kultury:
 Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ruchu Drogowego – 28 marca;
 Spotkanie integracyjne i szkolenie druhów zrzeszonych w jednostkach OSP – 23 września;
 XXV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym – 27 października;
 Jubileusz 15-lecia działalności Koła Literackiego ANIMA – 24 listopada;
 Współfinansowanie transportu harcerzy do Zakopanego, którzy przywieźli do Sieradza „Światełko
Betlejemskie”.
W zakresie sportu i rekreacji:
 Turniej Teamów w Brydżu Sportowym – 27 stycznia – LKS „Piast”;
 Zawody Sportowo-Wędkarskie dla Dzieci – 03 czerwca – Koło Pol. Zw. Wędkarskiego;
 Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn Młodzieżowych– 16 września – Ochotnicza Straż Pożarna;
 Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt – 24 listopada – Sieradzki Szkolny
Związek Sportowy;
W zakresie promocji miasta:
 Wsparcie Artura Kozłowskiego – maratończyka, olimpijczyka, lekkoatletę, zawodnika MULKS MOS
Sieradz – umowa promocyjna –5.500,- zł;
 Stowarzyszenia Alebabki – Dekoracja Stołów Wielkanocnych – 500,- zł;
 Sieradz Biega - Regionalnego Weekendu Sportu - 7.700,- zł;
 Sieradz Biega - Cross Towarzyski - 4.509,30 zł;
 Polski Związek Niewidomych O/Sieradz – organizacja warsztatów brajla podczas Sieradzkich Wrót
Czasu – zakup materiałów - 150,- zł;
 ZHP Hufiec Sieradz - przeprowadzenie warsztatów ekologicznych - 1.000,- zł;
 Okręgowego Związku Piłki Nożnej – 25. Halowy Turniej Piłki Nożnej - 99,- zł;
 Bractwa Kurkowego - 474,90 zł;
 Stowarzyszenia Rajsport Active – Pomarańczowy Dzień Sportu – 225,- zł;
 Stowarzyszenia Ratowników Sieradzkich, Zawody Pierwszej Pomocy, Bezpieczne Wakacje 150,- zł;
 Fundacji Centrum Rozwoju Sztuki, I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sieradzka Jesień
Organowa - 1.500,- zł;
 Sieradzkiej Grupy Poetyckiej DESANT – Ogólnopol. Konkurs Poetycki Noc Poezji i Muzyki 2.000,- zł.
W zakresie zdrowia i profilaktyki:
 Koncert profilaktyczny pod hasłem: ”Uzależnienie niszczy każde marzenie” podczas Ogólnopolskiego
Dnia Trzeźwości;
 Organizacja spektaklu pod nazwą „Gwiazdy leśnej estrady” - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem;
W zakresie ekologii:
 Współpraca ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w kwestii dokarmiania zwierząt i w
związku z tą współpracą wydatkowano na karmę kwotę 4.994,14 zł.
 Zakupiono 12 szt. dwupoziomowych 4-wejściowych domków dla kotów wolno żyjących z terenu
miasta Sieradza, które powierzono w opiekę kocim mamom, jako osobom odpowiedzialnym za
prawidłowe ich funkcjonowanie i utrzymanie porządku wokół nich. Koszt zakupu domków wyniósł
5.166,- zł.
 Miasto Sieradz na wniosek Stowarzyszenia na Psią Łapę-Sercem Psa działającego m.in. na terenie
miasta Sieradza, zakupiło czytnik czipu za kwotę 971,70 zł, który następnie umową użyczenia
przekazała ww. organizacji. Czytnik był dla Stowarzyszenia niezbędny w celu ustalenia ewentualnego
właściciela błąkającego się po terenie miasta Sieradza psa, zanim zostanie on wyłapany i przekazany
do schroniska.
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V.

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sieradza prowadzą swoją działalność w
wielu przypadkach w oparciu o bazę lokalową Miasta, wynajmując lokale użytkowe
stowarzyszeniom na prowadzenie ich działalności statutowej. W większości przypadków w/w
najemcy zwolnieni są z naliczanego czynszu najmu za lokal, ponoszą jedynie opłaty z tytułu
utrzymania lokalu, czy też zwolnieni są ustawowo z opłacania podatku od nieruchomości.
Poniższa tabela przedstawia roczny koszt ponoszony przez Samorząd Miasta Sieradza, który stanowi
finansowy aspekt wsparcia organizacji pozarządowych poprzez nieodpłatne użyczenie lokali
użytkowych, które są w zasobach komunalnych.

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa organizacji pozarządowej

Siedziba

Związek Sybiraków w Sieradzu
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów –
Zarząd Oddziału Okręgowego w Sieradzu
Polski Związek Niewidomych
Stowarzyszenie Sieradzki Klub AMAZONKA
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Polski Związek Wędkarski
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich
PRO FUTURO
Polski Komitet Pomocy Społecznej
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
Sekcja w Sieradzu
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III
Rzeszę
Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy KWP
Oddział Sieradz
Polska Federacja Kynologiczna
Krajowa Rada Stowarzyszeń Abstynenckich
Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSTAŃ

Roczne koszty
ponoszone przez
Samorząd Miasta

ul. Kościuszki 5
ul. Kościuszki 5

1.277,1.198,-

ul. Kościuszki 5
ul. Kościuszki 5
ul. Kościuszki 5

966,966,966,696,432,-

ul. Warszawska 12
ul.Pogorzelskiego7
Pl. Wojewódzki 1
ul. Lokajskiego 1

38.519,368,-

ul. Lokajskiego 1

830,-

ul. Lokajskiego 1

415,-

ul. Lokajskiego 1
ul. Lokajskiego 1
ul. Lokajskiego 1

830,415,4.007,51.885,-

Ponadto Miasto Sieradz udostępniło z zasobów komunalnych pomieszczenia użytkowe na
prowadzenie działalności statutowej na zasadach komercyjnych następującym organizacjom
pozarządowym:
 Towarzystwo Przyjaciół Sieradza – ul. Kościuszki 5
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału – ul. Kościuszki 5
 Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich PRO FUTURO – ul. Kościuszki 5
W roku 2017 na wniosek organizacji pozarządowej decyzją Prezydenta Miasta Sieradza została
umorzona zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla:
 Stowarzyszenia Abstynentów PRZYSTAŃ w kwocie 1.214,- zł.
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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 AMAZONKA w Sieradzu Urząd Miasta realizował Program
profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania (nauka samobadania
piersi). W programie uczestniczyło 110 dziewcząt z klas III gimnazjów. Na to zadanie przeznaczono 1.680,00 zł.
We współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, Oddział w Sieradzu Urząd Miasta w Sieradzu
realizował Program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę.
W programie uczestniczyło 371 osób z klas I gimnazjów. Na to zadanie przeznaczono 2.985,00 zł.

2. Realizacja obowiązkowego zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej
Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. Miasto Sieradz w roku 2017 ponosiło koszty
utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, a także zapewniło
umundurowanie bojowe i ubezpieczenie jej członków. Urząd Miasta Sieradza współpracuje w tym zakresie z
6 jednostkami OSP w dzielnicach: Sieradz, Męka, Męcka Wola, Monice, Woźniki i Zapusta Wielka. Jednostka
OSP Sieradz włączona jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Łącznie na to zadanie przeznaczono
z budżetu Miasta Sieradza w 2017 r. kwotę 268.459,31 zł.

3. Pomoc bezdomnym
W zakresie udzielenia schronienia osobom bezdomnym, samotnym i doznającym przemocy w rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z podmiotami spoza Sieradza.
Było to: Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Schronisko im. bł. Franciszka
Drzewieckiego w Henrykowie, Caritas Diecezji kaliskiej Schronisko „Dom św. Franciszka w Ostrowie
Wielkopolskim, Caritas Diecezji kaliskiej Schronisko „Dom Bartymeusza” w Domaniewie, Fundacja
Metamorfoza Schronisko dla Osób Bezdomnych „Metamorfoza” w Feliksowie, Bełchatowskie Centrum
Pomocy Bliźniemu Monar - Markot, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w
Chełmie, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w
Łodzi, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie we Wrocławiu Schronisko w Szczodrem.
Schronienie otrzymały 32 osoby. Na zadanie to przeznaczono 101.390,- zł.

4. Dodatkowa działalność MOSiR na rzecz organizacji pozarządowych
Istotną częścią współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu z organizacjami pozarządowymi
było wsparcie organizacyjno-techniczne przy prowadzonych przedsięwzięciach takich jak Mistrzostwa
Województwa Łódzkiego drużyn OSP w Piłce Nożnej, Otwartych Mistrzostw w Siłowaniu na Rękę oraz cyklu
Familiad organizowanych z Sieradzkim Stowarzyszeniem Sportowym WSPÓLNOTA, Rajdu Samochodowego
organizowanego z Sieradzkim Towarzystwem Trzeźwości „Przyjaźń” oraz pomoc w organizacji pikniku „Święto
Latawca” ze Stowarzyszeniem Abstynentów „Przystań”, Rajdu „Sieradzkiego Szwędaczka” – Szlakiem Walk nad
Wartą 1939 r. organizowanego przez PTTK i maratonu pływackiego i Mistrzostw Szkół w Biegach Przełajowych
ze Stowarzyszeniem Rajsport Sieradz Active Team”. W ramach Regionalnego Weekendu Sportu organizowano
wspólnie ze Stowarzyszeniem Grupy Biegowej „Sieradz biega” Sieradzki Cross Towarzyski.
W okresie zimowym oraz podczas wakacji organizowane były zawody i turnieje sportowe przy współudziale
Sieradzkiego Klubu Tenisa Stołowego, Sieradzkiego Klubu Tenisowego, LUKS TRÓJKA, Sieradzki Klub Karate
Kyokushinkai, LKS PIAST, KS ŻEGLINA, Sieradzkiego Klubu Kajakowego, Szkolnego Związku Sportowego, KS
Warta Sieradz, KS Warta Sieradz jr, KS Akademia Sportu, KS Unia Męka, KS Inter Woźniki.

5. Finansowanie opieki nad zabytkami
Z budżetu Miasta Sieradza udzielone były dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub roboty budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
położonych na terenie miasta Sieradza.
O udzielenie dotacji mogą ubiegać się m.in. jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.
Tego typu wsparcie ma na celu zachowanie substancji lub przywrócenie jego zabytkowego charakteru. W
roku 2017 z tej formy pomocy skorzystały dwie instytucje kościelne i jedno stowarzyszenie – OSP Sieradz. Na
to zadanie przeznaczono z budżetu Miasta Sieradza kwotę 308.600,- 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 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 następujące formy współpracy:
Mikrogranty
W ramach wsparcia partycypacji społecznej Miasto Sieradz przystąpiło w roku 2017 po raz pierwszy
do programu Mikrograntów, w ramach którego mieszkańcy mogli ubiegać się o dofinansowanie
realizacji swoich pomysłów. Mikrogranty to dotacje przeznaczone na realizację pomysłów organizacji
pozarządowych lub nieformalnych grup społecznych złożonych z mieszkańców miasta. Z dotacji
można zrealizować zarówno działania o charakterze sportowym, rekreacyjnym, rozrywkowym,
edukacyjnym, ale także infrastrukturalnym, np. zagospodarować teren zielony, postawić ławki.
Na mikrodotacje miasto pozyskało 55 tys. zł, przy własnym zaangażowaniu finansowym na poziomie
36.900 zł. . W sumie zrealizowano 13 projektów powstałych z inicjatywy mieszkańców miasta.
Wykaz zrealizowanych i dofinansowanych działań:
1. Na Psią Łapę – Sercem Psa -mikrodotacja – 5000,- zł;
2. OSP w Sieradzu Woźnikach/Kapela Pożarniki - mikrodotacja - 3800,- zł;
3. Stowarzyszenie Alebabki - mikrodotacja - 5000,- zł;
4. Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz / Sieradzki Klub Kolekcjonera Hobbysty – mikrod. - 2850,- zł;
5. Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz/ Szydełkowe Kwadraty - mikrodotacja - 5000,- zł;
6. Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa Sieradzanie - mikrodotacja - 4000,- zł;
7. Stowarzyszenie PTSR O.Sieradz / Grupa Nieformalna „Dla Sieradza” - mikrodotacja - 4150,- zł;
8. Fundacja Centrum Wspierania Rozwoju Semafor - mikrodotacja - 4700,- zł;
9. Grupa nieformalna Sieradzki Badminton z Operatorem - mikrodotacja - 4960,- zł;
10. PTSR o. Sieradz / Grupa z Pasją Dla Sieradza - mikrodotacja - 4750,- zł;
11. Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz/ Grupa Nieformalna Retro - mikrodotacja - 4000,- zł;
12. ZHP/ Grupa Dla Dzieciaków - mikrodotacja - 5000,- zł;
13. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich o. Sieradz/ Grupa Poetycka Desant – mikrod. - 1790,- zł.
W ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji użyto technik i narzędzi partycypacyjnych
oraz działań aktywizacyjnych zmierzających do aktywnego włączenia mieszkańców oraz organizacje
pozarządowe. Zorganizowano w sumie 25 spotkań (wydarzeń, spotkań roboczych, spacerów
badawczych, warsztatów), w tym 6 o charakterze happeningu/pikniku. W proces tworzenia LPR-u
zaangażowano lokalnych partnerów, w tym m.in. organizacje pozarządowe. Organizacje
pozarządowe i niezrzeszone osoby zgłaszały swoje pomysły, które następnie zostały wpisane do
Lokalnego Programu Rewitalizacji.
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Patronat Prezydenta Miasta Sieradza
Prezydent Miasta Sieradza doceniając zaangażowanie i trud ludzi pracujących w organizacjach
pozarządowych w 2017 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.
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.
Upowszechnianie idei wolontariatu
Prezydent Miasta Sieradza za pracę w 2017 r. uhonorował tytułem „Sieradzki Wolontariusz Roku
2017” 17 społeczników i osób bezinteresownie pomagających drugiemu człowiekowi, 1 osobę
uhonorował tytułem „Honorowy Wolontariusz” – za całokształt działalności na rzecz innych.
Klasy sportowe
We współpracy z klubami sportowymi Samorząd Miasta Sieradza prowadzi klasy sportowe o profilu
piłka nożna chłopców i koszykówka dziewcząt na poziomie oddziałów gimnazjalnych, a od września
2017 r. przeprowadzono nabór do klasy I szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Marii
Konopnickiej. Środowisko sportowe wspiera Samorząd Miasta fachową kadrą i profesjonalnie
prowadzonym cyklem szkolenia młodych sportowców.
Stypendia sportowe
Obok różnych form pomocy na rzecz działań prowadzonych przez kluby sportowe, Samorząd Miasta
Sieradza premiuje także uzdolnionych zawodników zrzeszonych w tychże klubach przyznając im
stypendia sportowe. Wspierając zawodników w tej formie Samorząd promuje także kluby sportowe,
które zawodnicy reprezentują. W roku 2017 przyznano stypendia dla 20 zawodników na łączną
kwotę 39.600,- zł.
Propagowanie zdrowego stylu życia
We współpracy ze stowarzyszeniami podczas licznych imprez i spotkań organizowano bezpłatne
badanie poziomu cukru, poziom ciśnienia tętniczego, upowszechniano ulotki dotyczące zdrowego
stylu życia, prowadzono pogadanki.
W tym zakresie współpracowano ze SPR AMICUS, Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, Polskim
Związkiem Niewidomych, Stowarzyszeniem Sieradzki Klub AMAZONKA, Stowarzyszeniem
Abstynentów PRZYSTAŃ, Sieradzkim Towarzystwem Trzeźwości PRZYJAŹŃ, Polskim Towarzystwem
Stwardnienia Rozsianego, Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU,
Polskim Związkiem Głuchych.
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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 (zakwalifikowano 457
rodzin, w tym 984 osoby), a także w formie odzieży ( wydano 119 skierowań) oraz żywności
dystrybuowanej akcyjnie (wydano 510 skierowań).
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
W MOPS udostępniono salę ćwiczeń wraz ze sprzętem i prowadzone były bezpłatne zajęcia
rehabilitacyjne dla członkiń Sieradzkiego Stowarzyszenia AMAZONKA.
Współorganizowano liczne spotkania na rzecz osób niepełnosprawnych przyczyniając się do
integracji ze środowiskiem lokalnym.
Niepełnosprawni członkowie stowarzyszeń mogli bezpłatnie korzystać z miejskiego basenu.
Działania na rzecz uzależnionych
Samorząd Miasta Sieradza był w stałym kontakcie z towarzystwami pracującymi z osobami
uzależnionymi. Przedstawiciele tych organizacji pracowali w Miejskiej Komisji Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca ze stowarzyszeniami abstynencki była
prowadzona w celu podejmowania terapii przez osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu.
MOPS współpracował także z jednostkami MONAR spoza Sieradza w zakresie podjęcia leczenia i
terapii przez osoby uzależnione od narkotyków i leków.
Organizacja uroczystości patriotycznych
Samorząd Miasta Sieradza współpracował z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sieradzu oraz
środowiskiem kombatanckim w zakresie uświetniania uroczystości o charakterze patriotycznym czy
religijnym.
Organizacja wydarzeń promocyjnych
Referat Promocji Urzędu Miasta Sieradza współpracował z ZHP przy organizacji Dnia Flagi i
wieczoru przy ognisku z młodzieżą z Trójstronnego Tygodnia Młodzieży Sieradz 2017, w ramach
Sieradzkich Wrót Czasu z Opolskim Bractwem Rycerskim, z Kapelą Pożarniki przy organizacji imprezy
p.t. „Do widzenia Bazarku”.
Pomoc doraźna
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu instytucji działających w trzecim sektorze, wspierano je
poprzez między innymi:
 umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń o organizowanych imprezach,
 pomoc w zakresie przygotowywania dokumentów składanych w UM Sieradz,
 przekazywanie materiałów promocyjnych,
 użyczanie sprzętu, przygotowywanie posiłków, wsparcie w organizacji spotkań, doradztwo,
ekspozycja plakatów, informatorów i ulotek wśród klientów MOPS.
 Referat Funduszy Zewnętrznych UM Sieradza przekazywał informacje organizacjom
pozarządowym nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje ich
projektów (m.in. za pośrednictwem strony interentowej www.sieradz.eu). W 2017 roku
informacje te dotyczyły 11 programów, gdzie OPP mogły ubiegać się o środki zewnętrzne.
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Ciekawe inicjatywy
Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspierają
organizacje pozarządowe poprzez aktywne włączenie się w przygotowanie imprez, które mają duże
znaczenie dla środowiska lokalnego. Przykładem takich przedsięwzięć są:
 Konferencja z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia
było Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSTAŃ;
 VIII Piknik Informacyjno – Promocyjny „MOPS i Partnerzy”;
 Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz organizacja Rodzinnego Pikniku Integracyjnego;
 Udział uczestników dziennych form zajęć realizowanych przez MOPS w przeglądach twórczości
artystycznej oraz organizacja Wieczoru Kolęd;
 Organizacja, współudział i współorganizacja spotkań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich integracji
w środowisku lokalnym, m.in. z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych czy promowanie
i realizacja działań mających na celu zapobieganie izolacji i marginalizacji społecznej – m.in. poprzez
zorganizowanie Wigilii dla samotnych mieszkańców miasta (wskazanych również przez organizacje),
promowanie aktywności seniorów poprzez udział w zajęciach Domu Dziennego Pobytu MOPS;
 Organizacja Wieczoru Kolęd dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, członków organizacji
pozarządowych;
 Współpraca ze Wspólnotą „Wiara i Światło” przy 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;
 współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przyszłości PROGRESS w ramach realizacji projektu „NOWY
START” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014
– 2020. Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności
społecznej i zawodowej 100 osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w tym 10 osób z niepełnosprawnością poprzez realizację instrumentów aktywizacji
społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej. Realizacja projektu zaplanowana jest do 31.12.2018 r.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Dzięki realizacji zadań podjętych w ramach otwartego konkursu ofert i innych przedsięwzięć
wykonanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi działaniami objęto blisko ponad 20 tys.
uczestników. Byli oni beneficjentami przedsięwzięć realizowanych w bardzo różnorodnym
zakresie i o różnym charakterze. W grupie tej mieszczą się różnorodne grupy mieszkańców naszego
miasta, działacze organizacji pozarządowych i wolontariusze, lokalni liderzy.
Poprzez dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań w drodze konkursu i pomoc rzeczową
Samorząd Miasta Sieradza wspierał działania, mające na celu wzmocnienie aktywnych społeczności
i mieszkańców Sieradza, wsparcie grup wykluczonych, dotarcie do ludzi młodych proponując im
alternatywne formy spędzania wolnego czasu i propagując zdrowy styl życia.
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.
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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 2017" jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Analizując przedstawione w sprawozdaniu dane dotyczące współpracy nie sposób nie zauważyć,
że Samorząd Miasta Sieradza przeznaczył na realizację zadań publicznych w formie dotacji w roku
2017 środki finansowe na wysokim poziomie i przy tendencji mocno wzrostowej przez ostatnie
lata. Ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w formie dotacji
wyniosła w roku 2013 - 803.223 zł, w roku 2014 - 1.021.617 zł, w roku 2015 - 1.064.724 zł, w roku
2016 - 1.203.627 zł, a w roku 2017 była to kwota 1.431.533 zł.
Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w poszczególnych latach

2013

2014

2015

2016

2017

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 niekiedy przy mniejszym nakładzie finansowym, niż może uczynić to
samorząd. Niestety wciąż na bardzo niskim poziomie jest pozyskiwanie środków finansowych z
innych źródeł poza Samorządem Miasta Sieradza.
Kontynuowana była w roku 2017 współpraca pozafinansowa. Sprawdzone formy tej współpracy
przyczyniały się do powstania wielu ciekawych, wartościowych dla społeczności lokalnej
przedsięwzięć, były okazją do wzrostu aktywności wśród różnych grup społecznych naszego miasta.
Wspomaganie organizacji pozarządowych w formie informacyjnej, doradczej, organizacyjnej czy
technicznej stanowiło ważny element tej współpracy.
Niniejsze sprawozdanie jest formą ewaluacji realizacji programu współpracy dokonaną przez
Samorząd Miasta Sieradza.
Opr. J. Maciejewska

16

