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WPROWADZENIE
„Program Współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 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 XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2017 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 2018 r. oraz powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Na realizację zadań publicznych w 2018 r. z budżetu Miasta przekazano kwotę 802.029,50 zł,
natomiast organizacje pozarządowe zaangażowały w realizację zadań publicznych z udziałem
dotacji Urzędu Miasta środki finansowe własne w kwocie 81.575,20 zł.
Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków publicznych Miasta Sieradza pozyskano
środki finansowe z innych źródeł w wysokości jedynie 12.197,60 zł. Wkład osobowy
wyceniono na kwotę 34.410,- zł.








liczba zadań, na które ogłoszono otwarty konkurs ofert – 16
liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – 66
liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych – 61
liczba ofert odrzuconych w trakcie postępowania konkursowego ze wzg. formalnych – 2
liczba ofert odrzuconych w trakcie postęp. konkursowego ze wzg. merytorycznych – 3
liczba beneficjentów realizowanych zadań – ponad 13.000 osób
liczba organizacji pozarz. realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje – 38

Udzielone dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert w poszczególnych zadaniach:
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe
Wzbogacanie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy o charakterze
środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym
Zajęcia sportowe szkolne
Organizacja imprez sportowych
Organizacja imprez rekreacyjnych
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień
Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień
Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa
Świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych
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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
następującego przedsięwzięcia:
 Kolonie dla 100 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 - albumu „Znalazłem światło w Sieradzu. Malarstwo Kasjana Farbisza” (Fundacja
Wspierania Rozwoju Kultury Miasta Sieradza)
 Wydanie publikacji „Sieradz – miasto stołeczne województwa sieradzkiego”. Etap II – skład i druk
(Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury Miasta Sieradza)
 Wydanie drukiem trzeciego Zeszytu z serii HISTORIA SIERDZKIEGO SPORTU – „ZAPASY”
(Towarzystwo Przyjaciół Sieradza)
 Wydanie książki „Sieradzanie i Wielunianie na drodze do Niepodległej” (PTTK)
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)
 Gala i koncert 100-lecia ZHP w Sieradzu dla mieszkańców Sieradza (ZHP)
 „BIBLIOTEKA CZEKA” – spotkania autorskie (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
 VIII Ogólnopolski Festiwal „Noc poezji i muzyki” (Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz)
 III GALA KAPEL PODWÓRKOWYCH – Sieradz 2018 (OSP w Sieradzu – Woźnikach)
W ramach zadania – Zajęcia sportowe szkolne wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
 Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego (MULKS ŻEROMSKI)
 Popularyzacja piłki nożnej (UKS „4”)
W ramach zadania - Organizacja imprez sportowych wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
 Cykl 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)
 XXIII Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt (LUKS TRÓJKA)
 Organizacja imprez sportowych w ramach Woj. Ligi Koszykówki (LUKS TRÓJKA)
 Mecze i turnieje piłki siatkowej (MULKS MOSiR Sieradz)
 Orlikowa Liga Mistrzów w piłce nożnej i piłce siatkowej „ORLIK 2018” (UKS „4”)
 Mecze i turnieje tenisa stołowego – (Klub Tenisa Stołowego)
 Sieradz OPEN 2018 – Cykl 12 Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej (KS WARTA Sieradz jr)
 Mecze Liga Okręgowa i Wojewódzka 2018 (KS WARTA Sieradz jr)
 Mecze i turnieje piłki nożnej kobiet (MULKS MOSiR Sieradz)
 Międzynarodowy Puchar Prezydenta M. Sieradza w karate kyokushin (Sieradzki Klub Karate
Kyokushinkai)
 Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „LATO SIERADZKIE” (Ludowy Klub Sportowy PIAST)
 Grand PRIX Ziemi Łódzkiej w brydżu sportowym (Ludowy Klub Sportowy PIAST)
 VI Mistrzostwa Woj. Łódz. o w piłce nożnej Drużyn OSP (Sieradzkie Stow. Sportowe WSPÓLNOTA)
 VI Otwarte Mistrzostwa Sieradza w siłowaniu na rękę (Sieradzkie Stow. Sportowe WSPÓLNOTA)
 Organizacja meczów piłki nożnej drużyn (KS WARTA)
 Pomarańczowa Pętla (Stowarzyszenie „Rajsport ACTIVE”)
 Mecze Piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i Puchar Polski (KS INTER Sieradz Woźniki)
 „100 na 100” – cykl zawodów sportowych w strzelaniu (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego)
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W ramach zadania - Organizacja imprez rekreacyjnych wsparto realizację następujących przedsięwzięć:
 III Piknik Integracyjny z minispartakiadą (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O/Sieradz)
 Osiedlowe Familiady Rodzinne (Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe WSPÓLNOTA)
 Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie (Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU)
 Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka (Stow. Wspierania Rozwoju Osób Niepełnospr. AB OVO)
 Festyn sportowo-rekreacyjny (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy w Sieradzu)
 Festyn rekreacyjny „Integracja poprzez sport i zabawę” (KS INTER Sieradz-Woźniki)
 Zakończenie „Babiego Lata 2018” (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych K/Sieradz)
W ramach zadania - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży wsparto realizację następującego
przedsięwzięcia:
 Regionalne Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Miejski Szkolny Związek Sportowy)
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 – (Stow. Na Rzecz Dzieci Niepełnospr. UŚMIECH DZIECKA)
 Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci niepełnosprawnych – (Stow. DARY LOSU)
W ramach zadnia – Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych 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 kwartalnika „Na sieradzkich szlakach” (PTTK)
 Spacerkiem po Sieradzu z przewodnikiem (PTTK)
 Niedzielny spacerek po Sieradzu z Przewodnikiem (PTTK)
 43 Rajd „Śladami Łuki Bakowicza” (PTTK)
 Rajd rowerowy do miejsc związanych z twórczością nowoczesnej kosmonautyki „Wizjoner z
Sieradza – Ary Sternfeld” (PTTK)
 Rajd rowerowy do miejsc związanych z 15. SBWD „Wojsko Polskie w Sieradzu” (PTTK)
 I Rajd Emerytów Służb Mundurowych i Uniwersytetu III wieku – wędrówka szlakiem zabytków
Miasta Sieradza (Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota”)
 Wycieczka po Sieradzu dla dzieci i młodzieży (ZHP)
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 2018
L.p.
1

Nazwa klubu sportowego
KS „WARTA”

2

ULKS ”MOSiR Sieradz” – piłka siatkowa

77.000,-

3

UKS „WARTA SIERADZ jr”

67.000,-

4

Kajakowy Klub Sportowy Sieradz

43.000,-

5

Sieradzki Klub Karate KYOKUSHINKAI

37.000,-

6

MULKS MOS Sieradz – LA

34.000,-

7

LUKS „TRÓJKA”

27.000,-

8

ULKS „MOSiR Sieradz” – piłka nożna kobiet

25.000,-

9

MULKS „ŻEROMSKI”

23.000,-

10

KS „ŻEGLINA”

23.000,-

11

LKS „Piast” – zapasy

18.000,-

12

Sieradzki Klub Tenisowy

15.000,-

13

KS Inter Sieradz Woźniki

10.000,-

14

LKS „Piast” – brydż sportowy

8.000,-

15

KS „AKADEMIA SPORTU”

5.000,-

16

KS UNIA Sieradz - Męka

5.000,-

17

Klub Tenisa Stołowego

5.000,RAZEM

Kwota dotacji
248.000,-

670.000,-
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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 Miasto Sieradz, 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.

Nazwa klubu sportowego

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

Dyscyplina sportowa

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

Roczne koszty ponoszone
przez Miasto

216.357,99.000,56.200,49.540,48.800,42.500,39.100,36.600,31.000,28.800,22.400,17.200,16.700,13.660,10.300,9.500,9.300,-

746.957,Wyceniono koszty korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią, boisko z naturalną murawą,
boisko przy SP 10, hali sportowej przy ul. Sportowej, hali sportowej przy ul. Łokietka, hali sportowej
przy ul. Mickiewicza, hali sportowej przy SP 10, hali sportowej przy ul. Krakowskie Przedmieście,
siłowni, sauny.
Powyższa tabela nie zawiera kosztów dotyczących nieodpłatnego korzystania przez:
 Kajakowy Klub Sportowy Sieradz z budynku Przystani Kajakowej. W roku 2018 koszt ten został
wyceniony na kwotę – 20.000 zł i dotyczy budynku o powierzchni 468,5 m².
Obok obiektów MOSiR kluby korzystają nieodpłatnie z obiektów sportowych szkół. Były to:
 ULKS MOSiR Sieradz, UKS Warta Sieradz jr, KS Warta, Akademia Sportu – w Szkole Podst. nr 10
 Sieradzki Klub Tenisowy – 2 godz. tygodniowo 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
 ULKS MOSiR Sieradz – 2,5 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8 i 2 x w miesiącu
na odbycie meczy ligowych w Szkole Podstawowej nr 10
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DAN – 2 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej nr 10.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu wypełniając swoje zadania statutowe współuczestniczył w
organizowanych przez organizacje pozarządowe liczne imprezy, często z wykorzystaniem obiektów
miejskich. Poniższy wykaz prezentuje imprezy, które odbyły się w 2018 roku przy zaangażowaniu miejskiej
placówki:
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06.01.2018 r. Halowy Turniej Piłki Nożnej – Akademia Sportu w Sieradzu
20.01.2018 r. Halowy Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo OZPN w Sieradzu
10.02.2018 r. Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci - Akademia Sportu
17.02.2018 r. Halowy Turniej Tenisa
14,16.03.2018 r. Piłka Siatkowa – licealiada chłopcy – Szkolny Związek Sportowy
25.03.2018r. Halowy Turniej Tenisa
19.04.2018 r. Piłka Nożna – licealiada chłopcy – Szkolny Związek Sportowy
06-08.04.2018 r. Wojewódzki Turniej Finałowy o Mistrzostwo III Ligi w Piłce Siatkowej
15.04.2018 r. Halowy Turniej Tenisa gra podwójna
01-02.05.2018 r. Turniej Otwarcia Sezonu Tenisowego o Puchar Prezydenta
01.05.2018 r. VI Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Drużyn OSP w Piłce Nożnej
01.05.2018 r. Turniej Tenisa Stołowego
10.05.2018 r. Indywidualne Mistrzostwa Młodzików LA – gimnazjada - Szkolny Związek Sportowy
11.05.2018 r. Indywidualne Mistrzostwa Dzieci LA – podstawówki Szkolny Związek Sportowy
12.05.2018 r. Turniej Piłki Nożnej UKS Warta Jr.
15.05.2018 r. Czwórbój - Szkolny Związek Sportowy
22.05.2018 r. Liga LA – gimnazjada - Szkolny Związek Sportowy
25.05.2018 r. Finał Wojewódzki w Piłce Nożnej - Szkolny Związek Sportowy
26.05.2018 r. Familiada na osiedlu Za szpitalem
27.05.2018 r. Sieradzki Cross Towarzyski
28.05.2018 r. Liga LA – gimnazjada - Szkolny Związek Sportowy
30.05.2018 r. Piłka Plażowa dziewcząt - licealiada - Szkolny Związek Sportowy
02-03.06.2018 r. XVII Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Amatorów w Tenisie „AVES CUP" pod
Patronatem Prezydenta Miasta Sieradza
08-10.06.2018 r. Mistrzostwa Polski w Tenisie „Służb więziennych"
12.06.2018 r. Finał Wojewódzki Piłki Plażowej dziewcząt i chłopców – licealiada – Szk. Zw. Sportowy
13.06.2018 r. Puchar Polski w Piłce Nożnej
16.06.2018 r. Turniej Piłki Nożnej rocznika 2008
16-17.06.2018 r. Turniej Tenisowy Makowski CUP II
17.06.2018 r. Turniej Piłki Nożnej rocznika 2010
23.06.2018 r. Finał Pucharu Polski w Piłce Nożnej
23.06.2018 r. Turniej Piłki Nożnej rocznik 2009
13.08-17.08.2018 r. Zajęcia z nauki pływania
20,22,24.08.2018 r. Letnia Akademia Karate
15.09.2018 r. Turniej Piłki Nożnej z okazji otwarcia boiska „Za Szpitalem"
15.09.2018 r. Rajd Rowerowy Orient Akcja
16.09.2018 r. Zawody Zapaśnicze „Sieradzkie Lato" Memoriał J. Szymańskiego i K. Zielińskiego
21.09.2018 r. Biegi Przełajowe w trzech kategoriach wiekowych – Szkolny Związek Sportowy
23.09.2018 r. mecz MOSiR Sieradz – Gwiazdy Siatkówki (zakończ. kariery sport. R. Szymczaka)
29.09.2018 r. Ogólnopolski Mityng Weteranów i Osób Niepełnosprawnych
29.09.2018 r. Rodzinny Turniej Badmintona
30.09.2018 r. Mecz Ligowy Tenisa Stołowego
05.10.2018 r. Liga LA – Szkolny Związek Sportowy
06.09.2018 r. Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushinkai o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza
08.10.2018 r. Sztafetowe Biegi Przełajowe – Szkolny Związek Sportowy
09.10.2018 r. Rozgrywki w Piłce Nożnej Chłopców – Szkolny Związek Sportowy
11.10.2018 r. Liga LA - Finał Województwa Łódzkiego Szkolny Związek Sportowy
18.10.2018 r. Rozgrywki piłki nożnej Szkolnego Związku Sportowego
19.10.2018 r. Eliminacje turnieju piłki nożnej „O Puchar Tymbarku"
20.10.2018 r. Mecz ligowy tenisa stołowego
23.10.2018 r. Rozgrywki piłki nożnej Szkolnego Związku Sportowego
30.10.2018 r. Finały powiatowe turnieju piłki nożnej „O Puchar Tymbarku"
10 i 24. 11.2018 r. Marszałkowski Turniej Piłki Nożnej – OZPN
20.10.2018 r. Spartakiada Emerytowanych Służb Mundurowych
15. 12.2018 r. Halowy Turniej Piłki Nożnej – AK Sportu
15.12.2018 r. Mecz IV Ligi Tenisa Stołowego
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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:
 Noworoczne spotkanie strażaków OSP Sieradz – Zapusta.
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" – 21 marca – Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i ZO Pow. Zw. OSP RP,
 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 25 kwietnia - Kom. Powiatowa Policji,
 XIX Przegląd Orkiestr Dętych OSP – 10 czerwca – ZOP OSP,
W zakresie sportu i rekreacji:
 Turniej Teamów w Brydżu Sportowym – 20 stycznia – LKS „Piast”,
 Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Okręgu Sieradzkiego – 20 stycznia – PZPN w Sieradzu,
 IV Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Strażaków OSP w Halowej Piłce Nożnej – 18 lutego – Oddz.
Woj. Związku OSP RP,
 Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko - 7/8 lipca – Klub Turystyki Wodnej PTTK w Warcie;
 Ćwiczenia pożarnicze na zbiorniku Jeziorsko – 15 września – ZOM OSP RP;
 Zawody Wędkarsko-Spławikowe dla Dzieci – 30 września – Koło Pol. Zw. Wędkarskiego.
W zakresie promocji miasta:
 W maju wspólnie ze Stowarzyszeniem „Sieradz biega” zorganizowano na terenie Parku
A. Mickiewicza w Sieradzu – Sieradzki Cross Towarzyski, w którym wzięło udział 250 biegaczy.
 W lipcu 2018 roku w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad rzeką Wartą
w rejonie ul. Portowej w Sieradzu” w programie „Pytanie na śniadanie”, realizowanym na żywo znad
brzegu rzeki Warty, wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Alebabki oraz Rowerowego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także Sieradzkiego Klubu Kajakowego.
 W grudniu 2018 roku Fundacja „Dr.Clown” zorganizowała dla mieszkańców Sieradza animacje i
warsztaty świąteczne.
 Podczas Sieradzkich Wrót Czasu, a także Jarmarku Adwentowego podjęto współpracę z ZHP Hufiec
Sieradz. Harcerze włączyli się także w organizacje wydarzeń związanych z cyklem imprez
uświetniających 100-lecie niepodległości.
 Z Towarzystwem Muzycznym Fermata na bieżąco prowadzono współpracę przy propagowaniu
przedsięwzięć organizowanych przez Towarzystwo.
W zakresie zdrowia i profilaktyki:
 Koncert profilaktyczny pod hasłem: ”Włącz myślenie – wyłącz uzależnienie” podczas Ogólnopolskiego
Dnia Trzeźwości;
 Organizacja spektaklu pod nazwą „Brakujący element” - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem;
W zakresie ekologii:
 Referat Ekologii i Ochrony Środowiska współpracował ze Stowarzyszeniem na Psią Łapę – Sercem Psa
w zakresie ustalenia ewentualnego właściciela błąkającego się po terenie miasta Sieradza psa, zanim
zostanie on wyłapany i przekazany do schroniska;
 Przeprowadzono kontrolę prawidłowości sprawowania opieki nad zwierzętami właścicielskimi. Przy
współudziale stowarzyszenia przeprowadzono 2 takie kontrole.
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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 Miasto Sieradz, 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.

Nazwa organizacji pozarządowej

Siedziba

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów –
Zarząd Oddziału Okręgowego w Sieradzu
Polski Związek Niewidomych
Stowarzyszenie Sieradzki Klub AMAZONKA
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Polski Związek Wędkarski
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
Związek Sybiraków w Sieradzu

Roczne koszty
ponoszone przez
Miasto Sieradz

ul. Kościuszki 5

1.305,60

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

940,80
940,80
940,80
696,00
48.019,20
367,92

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

830,40

ul. Lokajskiego 1

415,20

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

830,40
415,20
4.006,80
415,20
60.124,32

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
W roku 2018 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 254 dziewcząt z klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjum. Na to zadanie
przeznaczono 3.920,00 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 350 osób z klas VIII szkół podstawowych. Na to zadanie przeznaczono 2.325,00 zł.

2. Realizacja obowiązkowego zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej
Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. Miasto Sieradz w roku 2018 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.
W 2018 roku cztery jednostki otrzymały z budżetu miasta dotację na różne prace związane z remontami
strażnic, w tym na termomodernizację budynków, wymianę pokrycia dachowego czy też wykonanie wjazdu
do garażu. Były to: OSP Męka – 34.000,- zł, OSP Woźniki – 15.000,- zł, OSP Męcka Wola – 22.000,- zł i OSP
Zapusta Wielka – 33.000,- zł.
Łącznie na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Sieradzu przeznaczono w 2018 roku z budżetu
Miasta Sieradza kwotę 305.295,60 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 Bartymeusza” w Domaniewie,
Fundacja Metamorfoza Schronisko dla Osób Bezdomnych „Metamorfoza” w Feliksowie, Stowarzyszenie
MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Bełchatowie, Stowarzyszenie Centrum Pomocy
„PANACEUM” Schronisko dla Osób Bezdomnych w Radomsku, Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla Osób
Bezdomnych MARKOT w Chełmie, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie we
Wrocławiu Schronisko w Szczodrem.
Schronienie otrzymały 25 osób. Na zadanie to przeznaczono 100.536,29 zł.

4. 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.
Tego typu wsparcie ma na celu zachowanie substancji lub przywrócenie jego zabytkowego charakteru. W
roku 2018 z tej formy pomocy skorzystały dwie instytucje kościelne i jedno stowarzyszenie – OSP Sieradz.
Instytucje te na to zadanie otrzymały z budżetu Miasta Sieradza kwotę 293.116,83 zł. (nie uwzględniono
osoby fizycznej).
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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:

Patronat Prezydenta Miasta Sieradza
Prezydent Miasta Sieradza doceniając zaangażowanie i trud ludzi pracujących w organizacjach
pozarządowych w 2018 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 prowadził 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 2018 r. uhonorował tytułem „Sieradzki Wolontariusz Roku 2018” 20
społeczników i osób bezinteresownie pomagających drugiemu człowiekowi, 2 grupy wolontariuszy i 1 osobę
uhonorował tytułem „Honorowy Wolontariusz” – za całokształt działalności na rzecz innych.

Klasy sportowe
We współpracy z klubami sportowymi Miasto Sieradz prowadzi klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 4
o profilu piłka nożna chłopców i koszykówka dziewcząt w kl. III gimnazjum oraz w kl. I i II szkoły podstawowej,
a od września 2018 r. przeprowadzono nabór do klasy I szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej nr 10.
Środowisko sportowe wspiera Samorząd Miasta fachową kadrą i profesjonalnie prowadzonym cyklem
szkolenia młodych sportowców.

Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia
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,
nagrody pieniężne i wyróżnienia. W roku 2018 przyznano stypendia dla 7 zawodników, nagrody dla 3 i dla 3
wyróżnienia. Łączna kwota tego zadania to 31.100,- zł.
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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.

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 543 rodziny, w tym 1145
osób), a także w formie odzieży (wydano 100 skierowań) oraz żywności dystrybuowanej akcyjnie (wydano
499 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 ze stowarzyszeniami pracującymi z osobami
uzależnionymi. Przedstawiciele tych organizacji pracowali w Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi 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 w zakresie uświetniania
uroczystości o charakterze patriotycznym czy religijnym.

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,
 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 2018 roku informacje te dotyczyły 14
konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych. Konkursy przewidywały wsparcie
finansowe dla NGO z zakresu m.in. kultury, edukacji, kompetencji cyfrowych, inicjatyw
prospołecznych.
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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;


IX 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. Projekt realizowany był do 31.12.2018 r.



W styczniu 2018 roku wraz z Młodzieżową Radą Miejską Referat Promocji Urzędu Miasta Sieradza
zorganizował 26. Finał WOŚP, współpracując przy tej okazji z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.



W grudniu 2018 r. Referat Promocji Urzędu Miasta Sieradza nawiązał współpracę w Sieradzkim Alarmem
Smogowym (nie posiada jeszcze sformalizowanych struktur, niemniej jest oddolną inicjatywą
mieszkańców miasta) na rzecz działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Sieradzu.



W Szkole Podstawowej nr 1 realizowany był we współpracy z KS Żeglina program finansowany ze środków
ministerialnych – „Lekkoatletyka dla każdego”, a w Szkole Podstawowej nr 4 we współpracy z Polskim
Związkiem Koszykówki program „SMOK”.
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Mikrogranty
Miasto Sieradz było także otwarte na propozycje działań i inicjatywy, które wypływały z różnych środowisk.
Najciekawsze przedsięwzięcia otrzymały wsparcie finansowe w formie mikrograntów.
W ramach „PROGRAMU MIKROGRANTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU INICJATYW LOKALNYCH”
przeprowadzono 2 edycje konkursu w marcu i we wrześniu 2018 roku.
W ramach I edycji wpłynęło 35 wniosków, przekazano 10 projektów na łączną kwotę – 41.998,- zł.
W II edycji do konkursu wpłynęło 16 wniosków organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Z tej puli do
dofinansowania zostało przeznaczonych 13 działań. Łączna kwota wsparcia 53.000,- zł.
Łączna kwota wsparcia w obu edycjach wyniosła: 94.998,- zł na realizacje 23 inicjatyw.
Bezpośredni udział w działaniach Programu wzięło ponad półtora tysiąca mieszkańców Sieradza.
Zestawienie dofinansowanych projektów z przyznanymi i wydatkowanymi środkami:
1. Grupa nieformalna NA PLUSIE – opieka Stowarzyszenie Alebabki. Organizacja spotkań bezpośrednio
związanych z życiem seniorów. Oprócz udziału w spotkaniach, wybrani seniorzy zostaną również poddani
specjalnemu treningowi oraz metamorfozie. Dotacja: 3.900,- zł.
2. Stowarzyszenie Na Psią Łapę, Sercem Psa. Zwiększanie świadomości wśród dzieci i młodzieży w zakresie
opieki nad zwierzętami oraz wynikających z tego tytułu obowiązków - zwiększenie świadomości
dorosłych w zakresie możliwości przeprowadzania adopcji zwierząt przebywających w schroniskach.
Uczestnictwo mieszkańców Sieradza w warsztatach " zrozumieć psa" pomoże lepiej móc sprawować nad
nim opiekę. Dotacja: 5.000,- zł.
3. WOPR Zduńska Wola. Nauka pływania oraz waterpolo dla 40 sieradzkich dzieci i młodzieży na terenie
plaży miejskiej. Dotacja 4.000,- zł.
4. UKS 10 Sieradz. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej dzieci i młodzieży, mającego na celu uczczenie 100
rocznicy odzyskania niepodległości. Dotacja 4.998,- zł.
5. Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz. Edukacja historyczna - wybudowanie za pomocą wypożyczonych
zestawów klocków lego makiety zabytków Sieradza przez uczniów szkół podstawowych z terenu
miasta. Dotacja 3.200,- zł.
6. Grupa nieformalna Desant Warsztaty – opiekun Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zorganizowanie
3 spotkań autorskich dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych, połączonych z
warsztatami pisania wierszy. Dotacja: 5.000,- zł.
7. Towarzystwo Śpiewacze Cantate Deo. Przeprowadzenie warsztatów z emisji głosu dla 30 osób oraz
zorganizowanie otwartego przeglądu chórów z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Dotacja
5.000,- zł.
8. Grupa nieformalna Sercem Psa – opiekun Stowarzyszenie na Psią Łapę Sercem Psa. Działania
informacyjno-promocyjne mające na celu poszerzenie świadomości dzieci i młodzieży z Sieradza w
zakresie opieki nad zwierzętami i adopcji psów przebywających w schroniskach. Dotacja 2.000,- zł.
9. Polska Federacja Kynologiczna. Zorganizowanie w Sieradzu wystawy psów rasowych. Dotacja 5.000,- zł.
10. Stowarzyszenie Motocyklistów „Sieradzanie”. Zorganizowanie III Sieradzkiego Pikniku Motocyklowego
pod hasłem „Motocykliście dzieciom – wychowanie w trzeźwości”. Dotacja 3.900,- zł.
11. Klimatyczne Klawisze – Opieka Towarzystwo Muzyczne Fermata. Mikrodotacja - 3745,- zł, Wydatkowano
3.745,- zł. Klimatyczne klawisze to projekt koncertowo – edukacyjny zapoczątkowany przez angielską
pianistkę i kompozytorkę, Lolę Perrin. Ideą artystki było zorganizowanie serii recitali fortepianowych,
połączonych z mową znawcy w temacie globalnego ocieplenia. Autorski pomysł spotkał się z
niesłychanym entuzjazmem i tak oto Perrin postanowiła do swojej akcji włączyć pianistów z całego
świata. Klimatyczne Klawisze w Sieradzu, jednorazowe wydarzenie muzyczno-edukacyjne, zaplanowane
jest według poniższego schematu: • 30 minut muzyki • 15 minut wykładu na temat globalnego
ocieplenia • 20 minut otwartej dyskusji • 5 minut muzyki.
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12. Święto 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia - Stowarzyszenie 15 SBWD,
Mikrodotacja
- 4000,-zł. Projekt upamiętniał rocznicę powstania 15 SBWD. Poprzez organizację Dnia Otwartych
Koszar miał pokazać mieszkańcom Sieradza historię wojska w Sieradzu oraz bieżące funkcjonowanie
Brygady.
13. Sieradzkie wzory – wycinanka i haft. Opieka Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, Mikrodotacja
- 3280,- zł. W ramach projektu przeprowadzono bezpłatne warsztaty dla mieszkańców Sieradza z
wycinanki, filcowania i haftu z odniesieniem we wzorach do tradycji regionu sieradzkiego.
14. Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz/ Haft Sieradzki, Mikrodotacja - 4000,- zł. Projekt dotyczył zachęcenia
mieszkańców Sieradza do kultywowania regionalnej tradycji rękodzielniczej, ze szczególnym
uwzględnieniem haftu sieradzkiego. Uczestnicy nauczyli się techniki tego haftu. Pośrednim celem była
integracja mieszkańców wokół tradycji i kultury lokalnej.
15. Sieradz Trendy – bądź zdrowa i trendy – Opieka Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, Mikrodotacja 3000,- zł. Projekt miał na celu doradztwo i przeprowadzenie analizy sylwetki kobiet, typy urody,
konsultacje dotyczące dbania o urodę, zdrowy styl życia i kształtowanie wizerunku.
16. Stowarzyszenie Na Psią Łapę – Sercem Psa, Mikrodotacja - 5000,- zł. Projekt dotyczył przeprowadzenia
w szkołach i przedszkolach na terenie Sieradza warsztatów związanych ze świadomą adopcją zwierząt
oraz działaniami na rzecz ochrony zwierząt.
17. Capstrzyk Niepodległości w Sieradzu – ZHP Hufiec Sieradz, Mikrodotacja - 4000,- zł. Odbiorcami
wydarzenia byli dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Sieradza oraz powiatu sieradzkiego. Działanie
odpowiadało na potrzebę wspólnego celebrowania przez społeczność miasta Sieradza jak i społeczności
gmin powiatu sieradzkiego obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
18. Sieradzieje się! – Mamy triki na zdrowe nawyki – opieka Katolickie Stowarzyszenie Rodzina,
Mikrodotacja - 4000,- zł. Projekt dotyczył wsparcia edukacyjnego oraz integrację środowiska młodych
mam z Sieradza. Poprzez wspólne warsztaty, wymianę poglądów i doświadczeń mogły lepiej przygotować
się i realizować w roli mamy.
19. XXXX lat mostu podwieszanego w Seradzu – Opieka Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, Mikrodotacja 4000,- zł. Projekt miał na celu promocję podwieszanego mostu w Sieradzu poprzez jego prezentację,
przygotowanie informatora oraz widokówek. Do działania zostali włączeni wszyscy zainteresowani
mieszkańcy Sieradza.
20. Spartakiada Sportowa Emerytowanych Pracowników Służb Mundurowych – Opieka Sieradzki
Stowarzyszenie Sportowe „Wspólnota”, Mikrodotacja - 4000,- zł. Projekt polegał na organizacji
Spartakiady, w której rywalizowano w kilku konkurencjach, jak: piłka nożna, tor przeszkód, rzutki,
przeciąganie liny. Głównymi odbiorcami byli mieszkańcy Sieradza, a szczególnie pracownicy służb
mundurowych i ich rodziny.
21. Fundacja ROPR, Mikrodotacja - 4975,- zł. W ramach projektu zorganizowano Dzień Ratownictwa. Był to
cykl działań pokazowych z zakresu ratownictwa drogowego i pokaz zachowań prewencyjnych w
wykonaniu służb mundurowych.
22. Warsztaty artystyczne – Kochana, pamiętaj o sobie! – Opieka Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz,
Mikrodotacja - 4000,- zł. Projekt skierowany do grupy 30 kobiet po 40 roku życia. W ramach cyklu spotkań
kobiety miały możliwość uczestnictwa w warsztatach z rysunku, malarstwa i rzeźby.
23. Stowarzyszenie zwykłe Sieradzanki, Mikrodotacja - 5000,- zł. Projekt zakładał warsztaty praktyczne z
zakresu fundraisingu w celu podniesienia wiedzy kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz osób
zainteresowanych daną tematyką na rzecz merytorycznego rozwoju młodej organizacji. Zaplanowano
także doposażenie organizacji w potrzebny sprzęt biurowy.
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OSIĄGNIĘTE REZULTATY
Dzięki realizacji zadań podjętych w ramach otwartego konkursu ofert i innych przedsięwzięć wykonanych we
współpracy z organizacjami pozarządowymi działaniami objęto ponad 14 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 gminy Miasto Sieradz z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2018" jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Analizując przedstawione w sprawozdaniu dane dotyczące działań realizowanych we współpracy
z organizacjami pozarządowymi, nie sposób nie zauważyć, że Miasto Sieradz przeznaczyło na
realizację zadań publicznych w formie dotacji w roku 2018 środki finansowe na wysokim poziomie
i przy tendencji mocno wzrostowej przez ostatnie lata. Ogólna kwota środków przeznaczonych na
realizację zadań publicznych w formie dotacji (wraz z mikrograntami) 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, w
roku 2017 - 1.468.433 zł, a w roku 2018 była to kwota 1.567.027 zł.
Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w poszczególnych latach

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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 2018 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
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