Szanowni Państwo
Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy
Miasto Sieradz”, który jest jednym z dokumentów
strategicznego planowania rozwoju naszego miasta.
Raport to spojrzenie na aktualną, wewnętrzną
i zewnętrzną sytuację Miasta w poszczególnych
dziedzinach jego funkcjonowania. Przygotowany
został także, by wskazać potencjalne wyzwania, jakie
staną przed nim w niedalekiej przyszłości.
Najważniejszym z założeń przygotowanego Raportu jest zaprezentowanie możliwie
pełnego spektrum życia Miasta w oparciu o publicznie udostępniane dane statystyczne
oraz inne informacje pozyskane i przetworzone na potrzeby tego dokumentu. Podkreślić
należy fakt, iż Raport nie jest monografą, opisującą w szczegółach każdą dziedzinę
aktywności Miasta. Ujmuje natomiast najważniejsze i kluczowe aspekty, których analiza,
dostarcza materiał pomocny do podejmowania właściwych decyzji o kierunkach dalszego
rozwoju naszej małej Ojczyzny.
Sieradz to nie tylko historia. Położony w południowo-zachodniej części województwa
łódzkiego, jest jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków tego regionu Polski.
Widać to już przy zjeździe z drogi ekspresowej S8, przy której wyrastają nowe fabryki, czy
wjeżdżając do Sieradza od strony Łodzi, gdzie mijamy zrewitalizowany park Adama
Mickiewicza i oświetlony most wantowy.
Bogactwem Sieradza jest także sama rzeka Warta - na nowo przywracana
mieszkańcom. Jej otoczenie zmienialiśmy w ciągu ostatnich miesięcy, by dziś móc cieszyć
się szeroką plażą, obiektami do rekreacji i wypoczynku, czy odkrytymi basenami.
Zapraszam do lektury „Raportu o stanie Gminy Miasto Sieradz” oraz odwiedzenia
naszego miasta. Wówczas przekonacie się Państwo o jego rzeczywistym pięknie, którego
nie oddadzą żadne cyfry, ani słowa.
.

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała
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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Położenie gminy.
Miasto Sieradz (51°35′43″N 18°43′50″E) leży w centralnej części kraju. Pod względem
fzyczno-geografcznym usytuowane jest na Nizinie Południowowielkopolskiej, pośrodku Kotliny
Sieradzkiej. Wysokość bezwzględna obszaru miasta wynosi od 128 do 160 m n.p.m.
Biorąc pod uwagę podział administracyjny Sieradz usytuowany jest w zachodniej części
województwa łódzkiego. Od 1 stycznia 1999 roku miasto jest siedzibą powiatu ziemskiego,
w skład którego weszły także gminy: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów,
Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew i Złoczew. Graniczy z 2 gminami: od północy, południa
i wschodu z gminą Sieradz, a od zachodu z gminą Wróblew.
Pod względem hydrografcznym obszar miasta Sieradza znajduje się w całości w dorzeczu
rzeki Odry, zlewni rzeki Warty. Sieć rzeczną na terenie miasta tworzą: Warta, płynąca
w granicach miasta na długości około 8.000 m, o uregulowanym korycie, którego szerokość
waha się od 40 do prawie 150 m, a także lewobrzeżne dopływy Warty: Żeglina, Myja, Krasawa
i prawobrzeżny Niniwka. Dolina Warty jest częścią korytarza ekologicznego o znaczeniu
krajowym, dla miasta zaś stanowi potencjał przyrodniczy możliwy do wykorzystania
turystycznego.
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2. Rys historyczny.
Pierwsza wzmianka o Sieradzu pochodzi z Bulli gnieźnieńskiej z roku 1136, gdzie miasto
wymieniane jest jako gród kasztelański, lokowany na prawie magdeburskim. Sieradz uzyskał
prawa miejskie w 1247r. Był stolicą Księstwa Sieradzkiego, a później województwa sieradzkiego
(ostatnio w latach 1875-1998). W czasach rozbiorów miasto znalazło się pod zaborem pruskim.
Podczas II wojny światowej Sieradz był włączony do III Rzeszy (Kraj Warty), a wyzwolony został
23 stycznia 1945r.
Sieradz szczyci się wieloma sławnymi obywatelami spośród, których wymienić trzeba
Cypriana Bazylika (renesansowy kompozytor), Ary Sternfelda (pionier kosmonautyki), Antoniego
Cierplikowskiego (światowej sławy mistrz fryzjerski).
Uroczyste obchody dni miasta rozpoczynają się 29 maja każdego roku, w dniu imienin
patronki miasta Świętej Urszuli Ledóchowskiej.

3. Komunikacja.
Miasto Sieradz posiada dogodne powiązania komunikacyjne z regionem, województwem
i krajem. Zapewniają je przebiegające przez miasto: linia kolejowa nr 14 Łódź – Tuplice, drogi
krajowe nr 12 i nr 83 oraz droga ekspresowa S-8, która stanowi polską część europejskiej trasy
E67 łączącej Europę Środkową z Finlandią. Bezpośrednie sąsiedztwo drogi ekspresowej,
z dwoma węzłami drogowymi, dodatkowo zwiększa konkurencyjność miasta w regionie,
stwarzając nowe możliwości dla jego rozwoju gospodarczego.
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4. Demografa.
Na dzień 31 grudnia 2018r. Miasto Sieradz zamieszkiwało (zameldowanie na pobyt stały)
41.000 mieszkańców, z tego 53,22% stanowiły kobiety (21.821), a 46,78% mężczyźni (19.179).

populacja

Wykres I.4.1. Liczba mieszkańców Sieradza (zameldowania na pobyt stały)
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Obserwowane zmiany liczby ludności miasta są wypadkową dynamiki przyrostu
naturalnego, którą przeanalizowano poniżej oraz ruchów migracyjnych. Przyczyną tych drugich
są natomiast:
1. postępująca suburbanizacja czyli faza rozwoju miasta, polegająca na wyludnianiu się centrum
i rozwoju strefy podmiejskiej, które to zjawisko nasila się wraz ze wzrostem zamożności
mieszkańców;
2. przemieszczanie się ludności w celach edukacyjnych, zarobkowych itp.
Urodzenia
W roku 2018 w mieście Sieradzu urodziło się ogółem 407 dzieci, w tym 194 dziewczynki
(47,67%) i 213 chłopców (52,33%). Charakterystykę ilościowo-strukturalną urodzeń żywych z lat
poprzednich obrazuje wykres poniżej.
Wykres I.4.2. Urodzenia w mieście Sieradzu
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Zgony
W roku 2018 zmarło ogółem 487 mieszkańców miasta, w tym 229 kobiet (47,02%)
i 258 mężczyzn (52,98%). Charakterystykę ilościowo-strukturalną zgonów z lat poprzednich
zawiera wykres poniżej.
Wykres I.4.3. Zgony w mieście Sieradzu
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W mieście Sieradzu w roku 2018 zanotowało ujemny przyrost naturalny wynoszący:
–80 mieszkańców (407 urodzeń i 487 zgonów). Charakterystykę przyrostu naturalnego z lat
poprzednich zawiera wykres poniżej.
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5. Charakterystyka gminy.
Miasto zajmuje obszar o powierzchni 5.122ha (3,82% całkowitej powierzchni powiatu
sieradzkiego). Około 70% powierzchni Sieradza zajmują użytki rolne. Stąd ważnym działem
gospodarki Sieradza jest rolnictwo.
Rolnictwo
Bazę surowców rolniczych tworzą głównie zboża i ziemniaki. Użytki rolne występują
w trzech zwartych kompleksach przestrzennych: w obszarze na wschód od rzek Warty i Żegliny
(Męka-Woźniki), w zachodnim i południowo-zachodnim obrzeżu miasta (Zapusta) oraz
południowym, w trójkącie, którego wierzchołki znajdują się w skrzyżowaniu ulic Krakowskiego
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Przedmieścia i Oksińskiego na północy, wsi Jeziory i granicy miasta w Monicach. Uzupełniają
je działki rolnicze oraz ogrody działkowe zlokalizowane w zurbanizowanej części miasta.
Struktura użytkowania ziemi obejmuje w około 67% grunty orne, pozostała część
to użytki zielone (łąki i pastwiska) i sady. Niemal 86% ogółu użytków rolnych w Sieradzu,
tj. 3.316ha (dane na rok 2002 ze spisu rolnego) znajduje się we władaniu gospodarstw
indywidualnych. W zakresie struktury obszarowej przeważają gospodarstwa małe o areale
do 5ha (83% ogółu gospodarstw), uprawiające około 46% całej powierzchni użytków rolnych
miasta. Gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych od 5 do 10 ha stanowią 13,8%,
w przedziale od 10 do 15 ha – 3,3%, gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha stanowią
zaledwie 1,5% wszystkich gospodarstw rolnych.
Działalność gospodarcza
Zgodnie z danymi statystycznymi GUS, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. ilość
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia
działalności w gminie Miasto Sieradz wyniosła 4.297, w tym w sektorze publicznym 3,8%
i w sektorze prywatnym 96,2%.
Podmioty działające w sektorze prywatnym to w przeważającej części, prowadzące
działalność gospodarczą, osoby fzyczne. Na terenie miasta Sieradza funkcjonowało ich w roku
2018 ogółem 3.265. Resztę stanowiły podmioty zorganizowane w formie spółek, spółdzielni,
fundacji i stowarzyszeń.
Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: handel (24,1%), usługi ogólnobudowlane
(13,38%), działalność naukową i techniczną (11,58% tj. usługi prawnne, doradztwo podatkowe
i techniczne, badania naukowe, reklama itp.), opiekę zdrowotną (11,03% tj. prywatne praktyki
lekarskie, stomatologiczne, gabinety fzjoterapeutyczne itp.), przetwórstwo przemysłowe (8,7%),
transport (6,92%). Szczegółowy podział na branże przedstawia zamieszczony poniżej wykres.
Wykres I.4.1. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fzyczne
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6. Władze gminy.
Funkcję Prezydenta miasta Sieradza w kadencji 2014-2018 sprawował Pan Paweł
Osiewała. W ostatnich wyborach do władz samorządowych mieszkańcy miasta ponownie
powierzyli mu mandat do sprawowania tego zaszczytnego urzędu, na kolejną 5 letnią kadencję.
Władzę ustawodawczą w gminie sprawuje Rada Miejska w Sieradzu, która liczy
21 Radnych. Jej Przewodniczącym w kadencji 2014-2018 był Radny Mirosław Antoni Owczarek.
Radni prowadzili bieżące prace w komisjach stałych, czyli pomocniczych organach Rady.
W ramach tych gremiów radni omawiali i wypracowywali rozwiązania istotnych zagadnień
dotyczących działania i rozwoju gminy oraz procedowali ostateczne kształty uchwał.
Na podstawie art. 18 a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Miejska
w Sieradzu w kadencji 2014 – 2018 powołała 5 Komisji stałych tj.:
1) Komisję Rewizyjną,
2) Komisję Budżetową,
3) Komisję Rozwoju,
4) Komisję Społeczną,
5) Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.
Ustalono następujące zakresy pracy, poszczególnych Komisji:
1) Komisja Rewizyjna – do właściwości, której należą m.in. opiniowanie wykonania budżetu
gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Prezydentowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę
w zakresie kontroli.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1) Pietrus Jolanta – Przewodnicząca Komisji
2) Miśkiewicz Zbigniew,
3) Męcfal Karol,
4) Czapnik Andrzej,
5) Góraj Arkadiusz.
2) Komisja Budżetowa – do właściwości, której należą sprawy związane między innymi
z opiniowaniem projektu budżetu i nadzorem nad wykonaniem budżetu, zmianami w budżecie,
opłatami, podatkami lokalnymi, zaciąganiem kredytów, pożyczek i innych zobowiązań,
wykorzystaniem mienia gminnego.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1) Miśkiewicz Zbigniew – Przewodniczący Komisji
2) Góra Mariusz – Wiceprzewodniczący Komisji
3) Olejnik Tomasz,
4) Męcfal Karol
5) Góraj Arkadiusz.
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3) Komisja Rozwoju – do właściwości, której należą sprawy związane między innymi
z perspektywami, kierunkami i programami rozwoju gospodarczego, inwestycjami,
zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką gruntami, działalnością gospodarczą,
oczyszczaniem miasta, stanem czystości i infrastrukturą techniczną, ekologią i ochroną
środowiska naturalnego.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1) Chlebicz Krzysztof - Przewodniczący
2) Kamola Marzanna,
3) Słupińska Magdalena,
4) Siercha Iwona,
5) Czernow Aleksander,
6) Kaczmarek Stanisław.
4) Komisja Społeczna – do właściwości, której należą sprawy związane między innymi
z kreowaniem samorządowej polityki prorodzinnej, bezpieczeństwem, problematyką
mieszkaniową, zdrowiem i opieką społeczną.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1) Czernow Aleksander - Przewodniczący
2) Żywica Elżbieta,
3) Owczarek Mirosław Antoni,
4) Perka Ryszard,
5) Kamola Marzanna,
6) Siercha Iwona,
7) Kaczmarek Stanisław.
5) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – do właściwości, której należą sprawy związane między
innymi z działalnością oświatowo – wychowawczą, a także sprawy dotyczące upowszechniania
kultury i sztuki, nazewnictwa ulic i placów, upowszechniania kultury fzycznej, turystyki, rekreacji
i wypoczynku, organizacji czasu wolnego.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1) Krawczyk Andrzej - Przewodniczący
2) Słupińska Magdalena,
3) Jacyszyn Beata,
4) Góra Mariusz,
5) Rozmarynowska Urszula,
6) Perka Ryszard,
7) Owczarek Mirosław.
W obecnej kadencji 2018 – 2023 Rada Miejska w Sieradzu powołała kolejną stałą
Komisję ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz dokonała podziału dotychczasowej Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu na dwie odrębne Komisje, tj.: Komisję Oświaty oraz Komisję Kultury i Sportu.
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II. INFORMACJE FINANSOWE
1. Stan fnansów miasta Sieradza
Budżet Miasta Sieradza na 2018r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu
11 grudnia 2017 roku (Uchwała Nr XLV/297/2017) w następujących kwotach:
1. dochody 172.057.618,13 zł
2. wydatki 181.492.111,13 zł
Różnica między dochodami i wydatkami wynikała z:
1. przychodów w kwocie 15.500.000,00 zł – planowana emisja obligacji,
2. rozchodów w kwocie 6.065.507,00 zł - planowana spłata pożyczek i kredytów oraz wykup
obligacji.
W roku 2018 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak
i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:
1. dochody 182 453 720,69 zł oraz przychody w wysokości 25 099 573,96 zł
2. wydatki 201 487 787,65 zł oraz rozchody w wysokości 6 065 507,00 zł.
Struktura dochodów
Dochody wykonane w 2018 roku wyniosły 180 823 032,76 zł, co oznacza, że zrealizowano
je na poziomie 99,11 % w stosunku do planu rocznego.
Z ogólnej kwoty dochodów na poszczególne pozycje przypada:
Wykonanie
Wyszczególnienie:
Plan roczny
za 2018 r.
- dochody bieżące
155 709 870,72
159 055 569,41
- dochody majątkowe
26 743 849,97
21 767 463,35
Razem
182 453 720,69
180 823 032,76
Wykres II.1.1. Struktura rodzajowa dochodów gminy
21 767 463,35 zł
12,04%

159 055 569,41 zł
87,96%

dochody bieżące
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dochody majątkowe

% wykonania
planu rocznego
102,15
81,39
99,11

W 2018 roku udział dochodów na zadania własne (144.679.401,21 zł) w dochodach
ogółem (180 823 032,76 zł) wyniósł 80,01 %. Dochody na zadania zlecone wyniosły
36.143.631,55 zł, co stanowi 19,99 % wszystkich dochodów.
Z ogólnej kwoty dochodów około 25,98 % realizowane było bezpośrednio przez Miasto
Sieradz. Około 3,27 % dochodów wykonane było przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku
dochodowym od osób fzycznych oraz subwencja, która przekazywana jest bezpośrednio przez
Ministerstwo Finansów stanowiła około 38,36 %. Natomiast około 32,53% stanowiły dotacje
i środki zewnętrzne.
Wykres II.1.2. Struktura dochodów gminy wg źródeł pozyskania
25,98%

32,39%

Miasto Sieradz
Urzędy Skarbowe
Udział w podatku dochodowym od
osób fzycznych oraz subwencja

3,27%

38,36%

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wydatki Gminy Miasta Sieradza za rok 2018 wyniosły 179.249.370,34 zł co stanowi 88,96 %
w stosunku do planu. Z ogólnej kwoty wydatków wyszczególniono następujące:
Wykonanie
% wykonania
za 2018 r.
planu rocznego
- wydatki bieżące
156 602 318,59
140 935 207,79
90,00
- wydatki majątkowe
44 885 469,06
38 314 162,55
85,36
Razem
201 487 787,65
179 249 370,34
88,96
Wydatki majątkowe stanowiły 21,37 % wydatków zrealizowanych przez Gminę Miasto Sieradz
w 2018 roku.
Wyszczególnienie:

Plan roczny

Wykres II.1.3. Struktura dochodów gminy wg źródeł pozyskania

38 314 162,55 zł
21,37%
140 935 207,79 zł
78,63%

wydatki bieżące
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Zadłużenie ogółem
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Miasto Sieradz posiadała następujące zadłużenie z tytułu
zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych :
L.p.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Racjonalizacja
zużycia energii w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sieradzu”

16 747,00

2.

Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej Kasie
Oszczędności Bank Polski

23 500 000,00

3.

Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa
Krajowego

10 000 000,00

Razem

33 516 747,00

1.

Wykres II.1.4. Struktura zadłużenia gminy
16 747,00 zł
0,05%

10 000 000,00 zł
29,84%

23 500 000,00 zł
70,11%

pożyczka z WFOŚiGW

obligacje komunalne w PKO BP

obligacje komunalne w BGK

Poziom wolnych środków
W 2018 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fnansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 534) osiągnęły kwotę w wysokości 14.655.780,21 zł.
Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2018 uruchomiono kwotę
9.599.573,96 zł.

RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz
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2. Wykonanie budżetu miasta
W 2018 roku na dochody Miasta Sieradza składały się: dochody o charakterze
podatkowym (podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach z podatków państwowych,
tj. podatków dochodowych), transfery z budżetu państwa (subwencje ogólne i dotacje) orazinne
dochody (o charakterze majątkowym). Ponadto miasto pozyskało dochody nadzwyczajne,
do których zaliczamy środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
Wykonanie dochodów w układzie źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.
1
I
II
III
a)
b)

c)

IV
a)
b)
V
VI

VII
a)
c)
VIII
a)
b)
IX

Treść

Plan uchwalony
3
27 071 615,00
9 044 700,00
11 018 000,00
5 023 000,00

2018
Plan po zmianach
4
26 217 615,00
9 048 200,00
11 018 000,00
5 023 000,00

%
Wykonanie

2
5
Wpływy z podatków
27 245 781,09
Wpływy z opłat
8 870 444,25
Dochody z majątku gminy
10 235 324,10
najem i dzierżawa
4 922 977,87
przekształcenia prawa użytkowania
130 000,00
130 000,00
54 218,12
wieczystego
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości
oraz prawa użytkowania
5 865 000,00
5 865 000,00
5 258 128,11
wieczystego nieruchomości +
sprzedaż mienia
Dochody gminy z udziałów
w podatkach stanowiących
42 415 490,00 43 215 490,00 46 089 298,13
dochód budżetu państwa
udział w podatku dochodowym od
1 700 000,00
2 500 000,00
2 786 398,13
osób prawnych
udział w podatku dochodowym od
40 715 490,00 40 715 490,00 43 302 900,00
osób fzycznych
Pozostałe dochody
2 204 816,00
2 867 266,89
3 497 817,53
Subwencja
25 872 219,00 26 056 488,00 26 056 488,00
w tym: oświatowa
25 872 219,00 26 056 488,00 26 056 488,00
dochody bez dotacji
117 626 840,00 118 423 059,89 121 995 153,10
Dotacje celowe
37 823 189,00 42 320 487,40 41 836 272,13
201, 206 i 634-zadania zlecone
34 501 520,00 36 613 040,40 36 143 631,55
z budżetu państwa
203 - zadania własne - z budżetu
3 321 669,00
5 702 447,00
5 692 640,58
państwa i 204
Dotacja z funduszy celowych
12 184 988,26 12 413 877,34 10 618 854,98
z Narodowego i Wojewódzkiego
11 484 988,26 12 283 494,24 10 491 697,30
FOŚiGW
inne
700 000,00
130 383,10
127 157,68
Pozostałe dotacje i
4 422 600,87
9 232 826,14
6 122 277,85
dofnansowanie

RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz
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5:3

5: 4

6
100,64%
98,07%
92,90%
98,01%

7
103,92%
98,04%
92,90%
98,01%

41,71%

41,71%

89,65%

89,65%

108,66%

106,65%

163,91%

111,46%

106,35%

106,35%

158,64%
100,71%
100,71%
103,71%
110,61%

121,99%
100,00%
100,00%
103,02%
98,86%

104,76%

98,72%

171,38%

99,83%

87,15%

85,54%

91,35%

85,41%

18,17%

97,53%

138,43%

66,31%

Dotacje i środki na fnansowanie
zadań fnansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2,3 ust. o fnansach
publicznych (środki europejskie)
dofnansowanie projektów inne
źródła
otrzymane z gmin na podstawie
porozumień
Razem dochody

a)

b)
c)

3 811 100,87

7 585 208,25

4 679 474,84

122,79%

61,69%

0,00

1 081 587,81

1 081 587,81

611 500,00

629 500,00

611 689,90

100,03%

97,17%

172 057 618,13 182 453 720,69 180 823 032,76

105,09%

99,11%

100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w układach według działów przedstawiają poniższe tabele
i wykresy.

2.1 Dochody
Dział

Dochody uzyskane w roku 2018 przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie

1
010
150
600
630
700
710
750

2

751

Rolnictwo i łowiectwo
Przetwórstwo przemysłowe
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

755

Wymiar sprawiedliwości
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura fizyczna

756
758
801
851
852
854
855
900
926

OGÓŁEM:
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Dochody ogółem
Dochody ogółem Dochody ogółem
(plan na 1
(plan po zmianach) (wykonanie)
stycznia)
3
4
5
0,00
58 433,40
58 433,40
215 000,00
215 000,00
350 631,90
613 600,00
3 678 442,98
2 576 119,93
2 089 756,00
2 089 756,00
2 004 283,33
11 726 700,00
12 808 287,81
12 280 190,40
0,00
5 000,00
0,00
1 690 452,50
2 191 233,00
1 487 135,43
8 736,00

261 522,00

255 876,94

65 000,00

83 000,00

62 971,47

0,00

30 383,10

27 157,68

70 571 505,00

70 571 505,00

74 431 610,41

26 082 219,00
2 678 206,37
850 000,00
2 212 892,00
0,00
34 335 263,00
17 722 988,26
1 195 300,00

26 861 386,89
3 241 566,68
850 000,00
3 034 732,23
45 978,00
35 581 110,45
20 251 083,15
595 300,00

26 914 741,65
3 449 500,64
930 110,07
2 961 770,34
45 709,50
35 102 368,45
17 250 469,30
633 951,92

172 057 618,13

182 453 720,69

180 823 032,76

Wykres II.2.1. Struktura dochodów gminy wg działów klasyfkacji budżetowej

Różne rozliczenia; 14,68%
Bezpieczeństwo publiczne; 0,03%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska; 9,41%
Rodzina; 19,15%
Administracja publiczna; 0,81%
Gospodarka mieszkaniowa; 6,70%

Oświata i wychowanie; 1,88%
Pomoc społeczna; 1,62%
Transport i łączność; 1,41%
Turystyka; 1,09%
Pozostałe; 2,10%
Ochrona zdrowia; 0,51%

Dochody wykonane
w roku 2018
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2.2 Wydatki

Dział

Środki budżetowe roku 2018 wydatkowano następująco (zestawienie w układzie działów
klasyfkacji budżetowej):

Wyszczególnienie

1

2

010

Rolnictwo i łowiectwo

150

Przetwórstwo przemysłowe

600

Transport i łączność

630

Wydatki ogółem Wydatki ogółem (plan
(plan na 1 stycznia)
po zmianach)
3

4

Wydatki ogółem
(wykonanie)
5

3 715,60

63 649,00

62 922,23

217 000,00

217 000,00

171 942,98

14 170 000,00

20 570 620,63

17 893 351,81

Turystyka

3 250 000,00

3 530 433,00

3 470 192,08

700

Gospodarka mieszkaniowa

7 185 000,00

9 246 099,00

7 728 627,60

710

Działalność usługowa

191 000,00

234 000,00

188 649,29

750

15 428 943,50

16 594 544,19

14 968 123,18

8 736,00

261 522,00

255 876,94

1 318 325,00

1 555 515,00

1 484 365,65

757

Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego

3 827 825,26

3 737 825,26

766 927,68

758

Różne rozliczenia

2 000 000,00

1 826 128,85

0,00

801

Oświata i wychowanie

49 963 087,86

50 959 366,82

45 912 226,72

851

Ochrona zdrowia

909 000,00

1 273 473,36

775 372,55

852

Pomoc społeczna

8 276 081,00

9 067 921,23

8 661 679,94

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

960 348,00

1 054 636,00

892 289,91

855

Rodzina

35 066 708,00

36 438 820,45

35 863 104,94

900
921

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30 397 498,91
2 830 000,00

34 286 390,86
3 673 260,00

29 926 137,50
3 567 994,91

926

Kultura fizyczna

5 488 842,00

6 896 582,00

6 659 584,43

181 492 111,13

201 487 787,65

179 249 370,34

751
754

OGÓŁEM:
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Wykres II.2.2. Struktura wydatków gminy wg działów klasyfkacji budżetowej

Rodzina; 20,05%
Gospodarka mieszkaniowa;
4,32%

Wydatki wykonane
w roku 2018

Urzędy naczelnych organów
władzy; 0,14%

Oświata i wychowanie; 25,67%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska; 16,73%

Ochrona zdrowia; 0,43%
Kultura; 2,00%
Bezpieczeństwo publiczne;
0,83%
Kultura fizyczna; 3,72%
Obsługa długu publicznego;
0,43%

Edukacyjna opieka wychowawcza; 0,50%
Pomoc społeczna; 4,84%

Transport i łączność; 10,01%
Turystyka; 1,94%

Administracja publiczna; 8,37%

Wynik budżetu (nadwyżka / defcyt)
W 2018 rok Gmina Miasto Sieradz uzyskała 1.573.662,42 zł nadwyżki budżetowej w wyniku
realizacji dochodów w wysokości 180.823.032,76 zł i wydatków w wysokości 179.249.370,34 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych / majątkowych
W 2018 r. wydatki inwestycyjne w Gminie Miasto Sieradz wyniosły 38.314.162,55zł w stosunku
do planu 44.885.469,06 zł, co stanowi 85,36 % planu.
Udział wydatków inwestycyjnych w całkowitej kwocie wydatków wyniósł 21,37 %.

Inwestycje zrealizowane w roku 2018 zostały przedstawione w tabeli poniżej:
RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz
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Dział

Rozdział

§

600
60016
6050

60095
6050

Transport i łączność

9 808 075,68

Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Bohaterów Września
Budowa ul. Żabiej
Budowa ul. Zielonej
Dokumentacja projektowa dróg miejskich
Parkingi w os. Polna-Północ
Przebudowa parkingu przy ul. Portowej
Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do
ul. Brzozowej
Pozostała działalność

9 349 156,31
9 349 156,31
659 720,53
3 250 219,00
1 877 203,65
213 472,30
2 498 849,07
309 955,36
539 736,40
458 919,37

3 449 759,08

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Aktywna Dolina Rzeki Warty
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Aktywna Dolina Rzeki Warty
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Aktywna Dolina Rzeki Warty
Gospodarka mieszkaniowa

3 449 759,08
4 688,61
4 688,61
2 233 445,49
2 233 445,49
1 211 624,98
1 211 624,98
2 209 816,69

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 209 816,69

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna

2 209 816,69
2 209 816,69
1 072 798,06

6050

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza

1 072 798,06
266 355,89
266 355,89

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

91 526,14

Zakupy inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakupy inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakupy inwestycyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji

91 526,14
494 047,66
494 047,66
220 868,37
220 868,37
160 001,76
14 239,99

6069

630
63003
6050
6057
6059
700
70005
6060
750
75023

6067
6069

75404

Wykonanie

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 480 i nr 482 oraz
drogi gminnej - ulicy 3-go Maja w Sieradzu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez
rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy
inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez
rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - zakupy
inwestycyjne
Turystyka

6067

754

Treść
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71 770,00
71 770,00
266 655,71
266 655,71
120 493,66
120 493,66

6170

75412

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na fnansowanie lub
dofnansowanie zadań inwestycyjnych
Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup
sprzętu komputerowego do Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu
Ochotnicze straże pożarne

6060

6230

75416
6060
801
80101
6050

6060
80104
6060
851
85111
6220

900
90001
6050

6230

90002
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakupy inwestycyjne
Dotacje celowe z budżetu na fnansowanie lub dofnansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora fnansów publicznych
Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Straż gminna (miejska)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 239,99
14 239,99
140 829,47
36 829,47
36 829,47
104 000,00
104 000,00
4 932,30
4 932,30

Wydatki na zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie

4 932,30
695 841,10

Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8
Modernizacja parkingu przyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 10
Przebudowa łącznika na potrzeby sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej
nr 6
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku
głównego Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wejściem do obiektu

656 453,10
644 453,10
99 087,57
215 455,53
314 960,00
14 950,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne
Przedszkola

12 000,00
39 388,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

39 388,00

Zakupy inwestycyjne
Ochrona zdrowia

39 388,00
57 240,00

Szpitale ogólne

57 240,00

Dotacje celowe z budżetu na fnansowanie lub dofnansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora fnansów publicznych
Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard.
St. Wyszyńskiego w Sieradzu - SOR - na sfnansowanie urządzenia do
automatycznego masażu klatki piersiowej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

57 240,00

57 240,00
18 280 258,63

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych
Dotacje celowe z budżetu na fnansowanie lub dofnansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora fnansów publicznych
Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

27 700,35
11 070,00
11 070,00

Gospodarka odpadami

41 260,92

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
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16 630,35
16 630,35
2 829,00

6230

90004
6050

90005
6060

6230

Zakupy inwestycyjne
Dotacje celowe z budżetu na fnansowanie lub dofnansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora fnansów publicznych
Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę zieleni miejskiej
w Sieradzu
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6050

90080
6050

90095
6050

6057

38 431,92
38 431,92
63 147,60
63 147,60
63 147,60
1 213 355,18

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 632,00

Zakupy inwestycyjne
Dotacje celowe z budżetu na fnansowanie lub dofnansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora fnansów publicznych
Dotacja na podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej
Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej
emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła - edycja II - dotacja
inwestycyjna

22 632,00

Poprawa jakości powietrza w Sieradzu poprzez ograniczenie niskiej
emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła -dotacja inwestycyjna
90015

2 829,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do
ul. Sikorskiego
Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego
Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna, Przyjazna
Budowa oświetlenia ul. Radziminowska
Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza
Działalność badawczo-rozwojowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie
miasta Sieradza
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja
Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów
Odnawialne Źródła Energii
Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola
Dzierlińska
Otwarte stefy aktywności w Sieradzu
Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego
Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną
infrastrukturą
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy linii energetycznej SN
do terenów inwestycyjnych przy ul. Górka Kłocka
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną
infrastrukturą
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1 190 723,18
176 764,04
84 514,00

929 445,14
582 218,45
582 218,45
132 720,71
18 167,00
105 801,91
54 429,94
271 098,89
13 062 352,80
13 062 352,80
13 062 352,80
3 290 223,33
646 645,16
128 673,00
19 680,00
18 450,00
9 262,50
7 380,00
259 113,43
96 386,23
107 700,00
982 990,00
982 990,00

6059

6060
921
92113
6220

92116
6220

926
92601
6050

92604
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa targowiska wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną
infrastrukturą

1 517 791,74

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

142 796,43

Zakupy inwestycyjne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

142 796,43
265 000,00

Centra kultury i sztuki

225 000,00

Dotacje celowe z budżetu na fnansowanie lub dofnansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora fnansów publicznych
Dotacja celowa dla Sieradzkiego Centrum Kultury na zakupy
inwestycyjne
Biblioteki
Dotacje celowe z budżetu na fnansowanie lub dofnansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora fnansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu na fnansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych
Kultura fzyczna
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja boiska sportowego na terenie dzielnicy Monice
w Sieradzu
Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla "Za Szpitalem"
w Sieradzu
Instytucje kultury fzycznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja siłowni wraz z holem na obiektach MOSiR ul. Sportowa

6060

1 517 791,74

Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
na stadionie MOSiR w Sieradzu
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakupy inwestycyjne
Razem
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225 000,00
225 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
2 315 371,55
256 543,50
256 543,50
6 150,00
250 393,50
2 058 828,05
1 729 115,48
10 500,00
1 718 615,48
329 712,57
329 712,57
38 314 162,55
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Miasto Sieradz posiadało prawa własnościowe
do majątku o wartości neto: 328.522.700,03 złotych.
Podstawę wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego, poza udziałami w Spółkach
z o. o., stanowi wartość ewidencyjna początkowa. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej,
która w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży
i popytu na rynku może być wyższa lub niższa od wykazanej w niniejszym opracowaniu.
Majątek ten, stanowiący mienie komunalne Gminy administrowane jest przez Gminę
Miasto Sieradz w sposób bezpośredni i pośredni poprzez :
Jednostki budżetowe:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Straż Miejska
3. Przedszkola i Żłobek

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
5. Szkoły Podstawowe
6. Centrum Obsługi Finansowej

Jednostki organizacyjne ( kultury):
1. Sieradzkie Centrum Kultury, 2. Miejska Biblioteka Publiczna
Spółki prawa handlowego ( Spółki z o. o.):
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
5. Zakład Ochrony Mienia Spółka z o. o.
Wydziały Urzędu Miasta Sieradz
W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.

LP

Majątek
Gminy
Miasto
Sieradz

Jednostki
budżetowe
2
Jednostki
organizacyj.
Sp. z o.o.

Wartość
brutto
na dzień
31.12.2017r.

Wartość
umorzenia
na dzień
31.12.2017r.

Wartość
Wartość
Wartość
netto
brutto
umorzenia
na dzień
na dzień
na dzień
31.12.2017r 31.12.2018 r. 31.12.2018r.

Wartość
netto
na dzień
31.12.2018r.

1

235 636 711,09

67 987 706,24 167 649 004,85

269 197 066,01

78 451 930,52

190 745 135,49

9 908 603,69

1 229 649,14

8 678 954,55

11 719 923,44

5 496 963,70

6 222 959,74

- majątek
w zarządzie

66 906 572,34

33 555 082,40

33 351 489,94

69 615 601,30

36 002 201,50

33 613 399,80

- majątek
w udziałach
Ogółem

97 941 205,00

0,00

97 941 205,00

97 941 205,00

0,00

97 941 205,00

102 772 437,78 307 570 899,34

448 473 795,75

119 951 095,72

328 522 700,03

410 343 337,12
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Mienie komunalne w okresie od 31.12.2017 r. do 31.12.2018 r. zwiększyło się o kwotę (neto)
21 605 113,29 zł.
Największy wpływ na powyższe miało:
- przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa (komunalizacja),
- zakup nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości,
- zakup
sprzętu komputerowego i wdrożenie oprogramowania w ramach projektu
"e-Sieradz. Elektroniczne usługi dla mieszkańców",
- zakup wraz z montażem ławki solarnej w rejonie ul. Portowej,
- zakup cylindra rozpierającego typu R 424 i nieodpłatne przekazanie do Ochotniczej straży
Pożarnej w Sieradzu włączając go do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- zakończenie inwestycji " Zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką
Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu" ,
- zakończenie inwestycji "Budowa parkingów i dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem
i oświetleniem na osiedlu Polna-Północ w Sieradzu w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa
Pogorzelskiego",
- zakończenie inwestycji "Budowa parkingów z drogami dojazdowych wraz z odwodnieniem
i oświetleniem oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego
w Sieradzu",
- zakończenie zadań inwestycyjnych:
 budowa drogi ul. Ludowej w Sieradzu na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Reymonta,
 modernizacja pomieszczeń archiwalnych w budynku przy Placu Wojewódzkim nr 1,
 przebudowa parkingu przy ul. Portowej,
 przebudowa boiska na terenie rekreacyjnym osiedla "Za szpitalem" przy ul. Armii
Krajowej,
 przebudowa ul. Żabiej,
 modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Andersa, Bohaterów Września
oraz uzupełnienie lamp na ul. Broniewskiego i ul. Targowej.
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1. Majątek w administracji
1.1 Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji jednostek
budżetowych.
Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę fnansową w oparciu o przepisy Ustawy
o fnansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
Łączna wartość majątku pozostającego w administracji tych jednostek :
Stan na dzień 31.12.2017r.
Nazwa
jednostki

wartość
brutto

Urząd Miasta

163 361 097,87

wartość
umorzenia

Stan na dzień 31.12.2018r.

wartość
netto

wartość
brutto

33 702 651,85 129 658 446,02 191 094 032,76

wartość
umorzenia

wartość netto

41 938 354,65

149 155 678,11

MOPS

3 136 962,67

2 127 469,59

1 009 493,08

3 201 029,35

2 277 099,32

923 930,03

Straż Miejska

1 103 030,69

1 049 357,99

53 672,70

1 186 362,56

1 065 842,42

120 520,14

Szkoły
podstawowe
i gimnazjalne

38 017 372,35

19 646 745,43

18 370 626,92

39 311 350,60

20 964 287,18

18 347 063,42

Przedszkola
i żłobek

10 424 694,64

6 298 909,23

4 125 785,41

10 529 765,50

6 608 151,19

3 921 614,31

MOSIR

19 435 416,72

5 004 436,00

14 430 980,72

23 678 327,34

5 401 997,86

18 276 329,48

158 136,15

158 136,15

0,00

196 197,90

196 197,90

0,00

67 987 706,24 167 649 004,85 269 197 066,01

78 451 930,52

190 745 135,49

Centrum Obsługi
Finansowej
RAZEM

235 636 711,09

W skład majątku będącego w administrowaniu jednostek budżetowych wchodzą:
 majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta (budynki i budowle w tym: kanalizacja
deszczowa, wyposażenie Urzędu Miasta),
 budynki grunty i wyposażenie będące w trwałym zarządzie: 6 Szkół Podstawowych,
7 Przedszkoli i 1 Żłobek ,
 budynki grunty i obiekty sportowe będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji ,
 budynki i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ponadto w bezpośrednim zarządzie Miasta pozostają drogi gminne o znaczeniu lokalnym,
obiekty inżynierskie oraz grunty.
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1.2. Drogi
Gmina Miasto Sieradz ma w swej gesti nadzór nad 469,575 tys. m² powierzchni dróg
gminnych o łącznej długości jezdni 95,210 km.
Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:
Stan na dzień 31.12.2017r.
Drogi gminne

Długość (km) Powierzchnia
( tys. m2)

Stan na dzień 31.12.2018r.
Długość (km)

Powierzchnia
( tys. m2)

o nawierzchni betonowej

1,23

5,92

1,23

5,92

o nawierzchni bitumicznej

52,61

298,11

54,98

312,59

o nawierzchni gruntowej
w tym:
1) nawierzchnia wzmocniona
żwirem
2) nawierzchnia naturalna

20,88

69,85

19,53

64,12

9,22

36,56

9,21

35,69

11,66

33,30

10,32

28,43

o nawierzchni tłuczniowej

17,03

77,63

15,99

69,25

o nawierzchni brukowej/
z kostki

2,96

15,29

3,49

17,69

powierzchnie poboczy
utwardzonych, zatok
powierzchnie chodników i
ścieżek rowerowych

65,81

67,39

121,26

132,13

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2018 r. wynikają z :






wykonania utwardzenia odcinka ul. Warneńczyka o długości 140 m,
przebudowy ulicy Ludowej na odcinku od ul. Reymonta do ul. Szlacheckiej o dł. 1579 m,
przebudowy ul. Zielonej, o długości 393m,
przebudowy ul. Królowej Jadwigi i W. Jagiełły na odcinku 552m,
przebudowy ul. Żabiej o długości 311m oraz wykonania odcinka chodnika o długości
97 m na ul. Kowalskiego
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1.3. Obiekty inżynierskie












kładka dla pieszych – wisząca o długości 142 m i szerokości 4,4 m zlokalizowana
w rejonie ul. Portowej,
kładki pieszo -rowerowe wraz z tarasami widokowymi w rejonie ul. Zamkowej (Wzgórze
Zamkowe),
przepust żelbetonowy pod ul. Zagłoby o długości 23 m,
przepust żelbetonowy pod ul. Podrzecze o długości 141 m,
przepust żelbetonowy pod ul. Zamkowej o długości 15 m,
przepust wałowy żelbetonowy przy rzece Żeglinie w KM 1+470 w rejonie
ul. Wierzbowej,
przepust wałowy cieku Krasawa w rejonie ul. Podzamcze,
suchy zbiornik retencyjny położony w oś Hetmańskie o pow. 0,79 ha,
zbiornik wodny w rejonie ul. Wiejskiej i Dworskiej,
zbiornik retencyjno-wyrównawczy przy ul. Grodzkiej o pow. 1,46 ha,
zbiornik wodny "Żółta woda" o pow. 8680,4 m2 oraz staw o pow. 2843 m2 położone
na terenie parku A. Mickiewicza.

1.4. Grunty
Podstawę gospodarowania gruntami stanowią miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, a w sytuacji ich braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta. Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym
zmianom nie tylko na skutek gospodarki, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi
przepisami. Sytuacja powyższa dotyczy m. in. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz regulacji stanów prawnych.
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości:
 stanowiące przedmiot własności i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
 będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,
 będące w gospodarowaniu gminy a stanowiące własność Skarbu Państwa.
Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. przedstawia się
następująco:
Wyszczególnienie
Grunty ogółem
w tym :
- własne
- wieczyste użytkowanie
- gospodarowanie przez Urząd Miasta Drogi
Publiczne, własność Skarb Państwa
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Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia
poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2018r.

Grunty w (ha) RAZEM

475,7 ha
Sposób zagospodarowania
dzierżawa

16,24 ha

wieczyste użytkowanie

109,21 ha

zarząd

31,00 ha

bezpośrednie administrowanie

319,25 ha

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Sieradz , a znajdujące się poza granicami miasta
to działki znajdujące się na terenach Gminy Sieradz w obrębie Kłocko, Dzigorzew i Charłupia
Mała, o łącznej powierzchni 28,2 ha.
Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2018r. zmniejszył się w porównaniu ze stanem
na dzień 31.12.2017 r. o 0,4 ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu:


nabycia 7,4 ha



sprzedaży 8,6ha

W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości nabyto 6,2 ha gruntów, głównie
były to drogi, które zmniejszyły ilość gruntów będących w gospodarowaniu Urzędu Miasta
Sieradza Drogi publiczne o 5,4 ha.
2. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji jednostek
organizacyjnych miasta
Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych
Stan na dzień 31.12.2017r.
Nazwa
jednostki

Stan na dzień 31.12.2018r.

wartość
brutto

wartość
umorzenia

wartość
netto

wartość
brutto

wartość
umorzenia

wartość
netto

Sieradzkie
Centrum
Kultury

8 510
128,22

3 819
123,70

8 510 128,22

8 888 499,42

4181525,65

4 706 973,77

Miejska
Biblioteka
Publiczna

1 398
475,47

1 229
649,14

168 826,33

2 831 424,02

1 315 438,05

1 515 985,97

RAZEM

9 699
369,29

4 616
928,37

5 082 440,92 11 719 923,44

5 496 963,70

6 222 959,74
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Na powyższe zmiany zaistniałe w jednostkach organizacyjnych Miasta w okresie od 31.12.2017r.
do 31.12.2018r. największy wpływ miały:
 zakup wyposażenia (tj. fortepianu, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu
oświetleniowego) oraz wykonana modernizacja pomieszczeń w budynku Amfteatru
- Sieradzkiego Centrum Kultury,
 zwiększenie zbiorów bibliotecznych oraz urządzeń technicznych - Miejskiej Biblioteki
Publicznej.
3. Spółki prawa handlowego ( Spółki z o. o.) z udziałem Gminy Miasta Sieradz
3.1. Wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o. o.
Wielkość udziałów rzeczowych i fnansowych Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego
(z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 31.12.2018r. stanowi 21,84 % wartości majątku
komunalnego. Spośród 5 spółek z o. o. w których udziały posiada Miasto, w 4 Spółkach jest
ono właścicielem 100 % udziałów (Spółki świadczące usługi komunalne).
Wielkość udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale poszczególnych spółek obrazuje poniższa
tabela.
Wykaz Spółek z o. o. z udziałem Gminy Miasto Sieradz
Udział Gminy Miasta
Wielkość kapitału
Sieradz w Spółce
Nazwa
zakładowego Spółki
Spółki z o. o.
wartość fnansowa

Udział Miasta
kapitale Spółki - %

31.12.2017r. 31.12.2018r. 31.12.2017r. 31.12.2018r. 31.12.2017r.

31.12.2018r.

Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej

6 161800,00

6 161 800,00

6 161 800,00

6 161 800,00

100.00%

100.00%

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacji

4 877 730,00

4 877 730,00

4 877 730,00

4 877 730,00

100.00%

100.00%

Przedsiębiorstwo
Komunalne

3 429 500,00

3 429 500,00

3 429 500,00

3 429 500,00

100.00%

100.00%

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji

89 705 000,00

90 206 500,00

83 202 000,00

83 202 000,00

92,75%

92,24%

220 420,00

270 175,00

220 420,00

270 175,00

100.00%

100.00%

RAZEM 104 394 450,00 104 945 705,00

97 891 450,00

97 941 205,00

X

X

Zakład Ochrony
Mienia
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W okresie od 31.12.2017r. do 31.12.2018r. zwiększeniu uległy wartości udziałów posiadanych
przez Gminę Sieradz w Spółkach prawa handlowego (Spółkach z o. o.) o kwotę 501 500,00 zł.
Na podstawie Uchwały Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z 5 września 2017r. podwyższony został kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. o kwotę 36 500,00 zł. wkładem rzeczowym
i pieniężnym a wszystkie nowe udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Sieradz. Ponadto
podwyższony o kwotę 501 500,00 zł. Uchwałą Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z 14 grudnia 2017r. kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o. o. w dniu 22.03.2018r. został zarejestrowany w KRS. Uchwałą
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 1/2018 z dnia 16.07.2018r. uchylono Uchwałę
nr 1/2016r. o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 50 000,00 zł.
Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 2/2018 z dnia 16. 07. 2018r.
podwyższono kapitał w Zakładzie Ochrony Mienia Sp. z o. o. w Sieradzu o kwotę 50 000,00 zł
i zarejestrowano w KRS.
3.2. Majątek Miasta pozostający w zarządzie/ administrowaniu/ używaniu/ dzierżawie Spółek
z o. o.
Stan na dzień 31.12.2017r.
Nazwa spółki
z o. o.

wartość
brutto

wartość
umorzenia

Stan na dzień 31.12.2018r.

wartość
netto

wartość
brutto

wartość
umorzenia

wartość
netto

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji

6 962 070,68

1 998 653,69

4 963 416,99

6 962 070,68

2 442 310,53

4 519 760,15

Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej

17 409,87

10 446,00

6 963,87

17 409,97

15 669,00

1 740,97

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacji

93 105,95

86 142,08

6 963,87

101 438,82

99 697,95

1 740,87

Przedsiębiorstwo
Komunalne

62 337 134,57

32 304 011,65

30 033 122,92

62 517 271,96 33 428 855,02

29 088 416,94

17 409,87

10 446,00

6 963,87

69 427 130,94

34 409 699,42

35 017 431,52

Zakład Ochrony
Mienia
RAZEM
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17 409,87

15 669,00

1 740,87

69 615 601,30 36 002 201,50

33 613 399,80

Na powyższy majątek składa się:
 sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będąca w nieodpłatnym używaniu MPWiK
Sp. z o. o. w Sieradzu,
 budynki gospodarcze i mieszkalne będące w administrowaniu oraz urządzenia
infrastruktury technicznej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Sieradzu,
 cmentarz komunalny będący w dzierżawie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.
w Sieradzu,
 samochód Ford Transit będący w nieodpłatnym używaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji Sp. z o. o.

2. Dochody miasta Sieradza w zakresie gospodarki mieniem i gruntami
komunalnymi
Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2018r.

sprzedaży gruntów niezabudowanych i zbycia lokali
mieszkalnych
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
gruntów
opłaty z tytułu trwałego zarządu

5 258 128,11
54 218,12
650 911,45
716,50

dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali
i budynków
najem lokali komunalnych

376 342,58
4 399 594,82

zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali
komunalnych
odszkodowania

197 988,66
0,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw ( opłaty adiacenckie i z tytułu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
inne dochody (odsetki i koszty upomnień)

192 667,58

68 034,77
Razem

11 198 602,59

* Wszystkie informacje, zawarte w opracowaniu zostały sporządzone w układzie zgodnym
z ustawą o rachunkowości. Wartości rzeczowego majątku Miasta uwzględniają wielkości
umorzeń obliczane metodą liniową. Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta Sieradz obejmuje zestaw danych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.
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IV. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW
I STRATEGII
1. Strategia Rozwoju Miasta na lata 2010-2020
Punktem wyjścia do przedsięwzięć podejmowanych przez władze Sieradza jest wizja
miasta, misja oraz określone w dokumencie cele strategiczne. Strategia rozwoju jest
nadrzędnym dokumentem programującym rozwój w długofalowej perspektywie czasowej.
Wskazując te obszary, gdzie adresowanie środków i działań będzie najbardziej celowe
i efektywne, strategia stanowi podstawowy instrument wspomagający władze samorządowe
w procesie zarządzania rozwojem. Znaczna część zadań wymienionych w Strategii Rozwoju
Miasta Sieradza na lata 2010-2020 została zrealizowana, pozostałe są w trakcie realizacji jako
zadania wieloletnie, a z innych zrezygnowano z uwagi na ograniczony wpływ Miasta Sieradza
na ich inicjowanie i możliwą realizacje, bądź brak niezbędnego wsparcia zewnętrznego.
Zidentyfkowanie głównych barier rozwojowych (słabych stron), zagrożeń oraz określenie
szans i silnych stron pozwoliły na skuteczne prowadzenie zrównoważonej polityki miejskiej
z jednoczesnym ograniczeniem występującego ryzyka oraz odkrywaniem nowych i niezbadanych
szans rozwoju, jakimi są np. odnawialne źródła energii w tym lokalne zasoby geotermalne.
Aktywne działania władz Miasta, identyfkacja z kierunkami rozwoju zawartymi
w obowiązującej do 2020 roku Strategii oraz świadome podejmowanie działań, pozwoliły
na wykorzystanie potencjału Sieradza, który określony został w kierunkach strategicznych,
co pozwala patrzeć na Sieradz, jako miasto oferujące wygodne i jednocześnie interesujące
warunki do życia, miasto które zapewnia również europejski standard życia w centrum Polski
wyrażający się w perspektywicznych miejscach pracy, znacznym zmniejszeniu skali bezrobocia,
wygodnych warunkach bytowych oraz możliwościach samorozwoju i rozrywki. Sieradz staje się
miastem przyjaznym, barwnym, bezpiecznym i nowoczesnym, jednocześnie zachowując
i gloryfkując swoją bogatą wielowiekową historię i kulturę.
Strategia Rozwoju wskazuje na te obszary (w sferze społecznej, gospodarczej
i przestrzennej), których wsparcie, przyczyni się do najbardziej efektywnego rozwoju społecznogospodarczego miasta w zakładanym horyzoncie czasu, a w ramach istniejących uwarunkowań
budżetowych będzie miało szanse na realizację.
Zawartość opracowania Strategii nie sprzyja tworzeniu systemu jej monitorowania,
ponieważ w wielu przypadkach dokument przedstawia mało konkretne i bardziej „luźne”
pomysły na działania, niż listę sprecyzowanych zadań. Część zadań wymienionych w Strategii nie
leży bezpośrednio w gesti Miasta, aczkolwiek nie oznacza to, że Miasto nie może przyjąć roli ich
inicjatora, bądź nie prowadzić skutecznych działań lobbingowych w celu ich oczekiwanej
realizacji.
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Cele Strategiczne
1.1 Kapitał społeczny i kapitał ludzki
Na pozytywny klimat społeczny Sieradza w znaczny sposób wpłynęło funkcjonowanie
i rozwój działań organizacji i stowarzyszeń na terenie Miasta oraz wsparcie lokalnych inicjatyw
społecznych. Realizacja programów z obszarów problemowych, takich jak np. Miejski Program
Proflaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy Miejski Program Proflaktyki
i Promocji Zdrowia, pozwalają na bieżące diagnozowanie, monitorowanie i rozwiązywanie
problemów i eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych, ale również na kierunkowanie
działań mających zachęcić i pobudzić mieszkańców Sieradza do aktywnego uczestniczenia
w życiu Miasta poprzez udział w stowarzyszeniach, związkach jak i warsztatach integracyjnych
czy zajęciach realizowanych w ramach funkcjonujących programów proflaktyczno-edukacyjnych
(ferie, wakacje, półkolonie, zajęcia sportowe, odbywające się np. na zmodernizowanym terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czy w Ośrodku Wypoczynkowym Sieradz Męka.
Działające na terenie Sieradza organizacje pozarządowe są partnerem w co najmniej
trzech aspektach, gdyż są one reprezentantem społeczności lokalnej, świadczą pomoc
bezpośrednią na rzecz mieszkańców miasta oraz często pełnią funkcję inicjatora ważnych
przedsięwzięć. Są to dobre przykłady realizacji celów rozwojowych Strategii w zakresie
pobudzania aktywności i współdziałania organizacji pozarządowych działających na terenie
Sieradza oraz wspierania i promocji organizacji wolontariatu, które realizują szereg działań
w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.
1.2. Gospodarka i infrastruktura
Pozytywny klimat gospodarczy Sieradza i sprzyjająca koniunktura w znacznym stopniu
przyczyniły się do pozyskania nowych inwestorów, ale w równej mierze do reinwestycji frm już
istniejących na terenie miasta. Ta korzystna sytuacja ma również odzwierciedlenie we wzroście
wpływów do budżetu Miasta Sieradza z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu wzrostu
dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, co przekłada się
na perspektywiczne, ale również racjonalne kształtowanie wydatków inwestycyjnych/
majątkowych w latach następnych.
Wspieranie kierunków rozwoju gospodarczego uznanych wcześniej za priorytetowe,
takich jak przemysł farmaceutyczny, elektrotechniczny, motoryzacyjny czy odzieżowy –
dotychczasowe branże o największym potencjale rozwojowym w Sieradzu i jednocześnie zgodne
ze specjalizacjami regionalnymi określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego – nie
wykluczyły otwarcia się Sieradza na nowe gałęzie gospodarki. Doskonale widać to, nie tylko
na przykładzie ostatnich nowych inwestycji takich frm jak Ceramika Tubądzin (branża
budowlana) z najnowocześniejszą w Europie fabryką wielkoformatowych płytek ceramicznych
(obecnie na etapie rozbudowy o dodatkową hale produkcyjną), Zarecki Foods (branża
RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz

35

spożywcza – przetwórstwo owocowo-warzywne – frma w grudniu 2018 roku przeniosła siedzibę
do Sieradza), ale również pozwoliło na otwarciu się na nowe sektory gospodarki jakim jest np.
sektor AGD i inwestycja na początku 2018 roku w Sieradzu niemieckiej frmy Schnee Polska
(hala produkcyjna o pow. 11.500 m2), produkującej kosze do zmywarek dla uznanych w branży
producentów takich jak Miele, Bosch i Siemens (B/S/H), Whirlpool, Winterhalter.
Fabryka frmy Schnee na Górce Kłockiej

Fot. Obiekt nowego zakładu przemysłowego przy ul. Górka Kłocka.

W tym przypadku należy również wspomnieć o rozpoczęciu w 2018 roku przez frmę
Asclepios S.A. starań o zakup nieruchomości inwestycyjnej w Sieradzu przy ul. Dworskiej
w ramach realizacji nowego projektu inwestycyjnego, jakim jest budowa magazynu i hurtowni
logistycznej (pow. hali magazynowej 10.000 m2) na terenie ostatniej części Kompleksu
V Podstrefy Sieradz ŁSSE (nieruchomość zakupiona została na początku 2019 roku, a inwestor
jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowy).
Jak ważnym elementem dla rozwoju gospodarczego jest tworzenie dobrych warunków
dla wspierania frm już istniejących i zachęcenie ich do ponownych inwestycji, pokazuje obraz
reinwestycji w mieście. Efekt gospodarczy wzmocniły w Sieradzu reinwestycje frm Scanfl
Poland (branża elektrotechniczna) – rozbudowa hali produkcyjnej i budowa nowej hali
oraz Medana Pharma S.A. (branża farmaceutyczna), która nie tylko rozpoczęła w 2018 roku
rozbudowę kompleksu produkcyjnego przy ul. Łokietka, ale również rozpoczęła przygotowania
do kolejnej inwestycji – tym razem przy ul. Wojska Polskiego (budowa magazynu).
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Na koniec 2018 roku na terenie Miasta Sieradza funkcjonowało 7 Kompleksów
Podstrefy Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (wszystkie zostały zainwestowane
w 100%), z czego:
- w 2018 roku Kompleks 6 – ul. Wojska Polskiego – w całości zainwestowany przez frmę Scanfl
Poland Sp. z o.o. – łączna powierzchnia Podstrefy 5,5801 ha – wartość inwestycji – 38 mln zł,
co najmniej 200 nowych miejsc pracy;
- w 2018 roku Kompleks 7 – ul. Górka Kłocka – w całości zainwestowana przez frmę Schnee
Polska Sp. z o.o. – łączna powierzchnia Podstrefy 5,4184 ha – wartość inwestycji – 65 mln zł,
co najmniej 110 nowych miejsc pracy.
Powyższe inwestycje powstały również między innymi z uwagi na prace związane
z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych, które realizuje Miasto. W grudniu 2018 roku Miasto
Sieradz wykonało projekt budowy nowej sieci energetycznej średniego napięcia SN do terenów
inwestycyjnych znajdujących się przy ul. Górka Kłocka, o dostępnej mocy 2MW. Obecnie trwa
budowa przyłącza energetycznego wraz z przebudową GPZ Jawor oraz budową stacji
transformatorowej, którą realizuje PGE Dystrybucja S.A., z której zasilić będzie można kolejne
planowane inwestycje.
Warto podkreślić, że w ofercie inwestycyjnej Miasta Sieradza znajduję się obecnie blisko
22 ha wolnych terenów inwestycyjnych w okolicach ul. Dworskiej i ul. POW (około 5 ha) oraz
w okolicach ul. Sienkiewicza i ul. Sosnowej, gdzie w sąsiedztwie Centrum Logistycznego frmy
JMP Polska (Biedronka) Miasto posiada blisko 14 ha nieruchomości inwestycyjnych. Pozostałe
nieruchomości (ok. 3 ha) stanowią mniejsze oferty, ale również atrakcyjne z punktu widzenia
przedsiębiorców zajmujących się usługami hotelowymi. Przykładem mogą być nieruchomości

RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz

37

miejskie w okolicach rzeki Warty – ul. Portowa – z przeznaczeniem pod budowę centrum
hotelowo-konferencyjnego.
W ocenie rozwoju gospodarczego Miasta, poza inwestycjami przemysłowymi należy
również przyjrzeć się inwestycjom usługowym. Te, które miały największe w 2018 roku
znaczenie, to z pewnością otwarcie marketu budowlanego sieci Leroy Merlin o powierzchni
blisko 8.000 m² i ponad 115 nowymi miejscami pracy, a także sieci restauracji McDonald’s
z blisko 40 nowymi miejscami pracy w tym sektorze.

Fot. Nowy obiekt handlowy przy ul. Sienkiewicza

W 2018 roku znacznie rozwinął się również sektor budownictwa deweloperskiego –
zarówno wielorodzinnego, jak i jednorodzinnego. Oprócz inwestycji SSM Sieradz (I etap w 2018
roku blok z 40 mieszkaniami, II etap 2019-2021 kolejne 80 mieszkań) i rozpoczętymi przez Miasto
Sieradz pracami koncepcyjnymi związanymi z budową w latach 2019-2022 trzech bloków
ze 120 mieszkaniami, zakończono inwestycje komercyjne, tj. budowę zespołu budynków
wielorodzinnych przy ul. Braterstwa Broni oraz rozpoczęto budowy zespołów budynków
jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej.
Jednym z innych kluczowych działań władz Miasta oraz Rady Miejskiej w Sieradzu, które
pozwoliły na dynamiczny rozwój frm i stworzenie przyjaznego klimatu inwestycyjnego
w mieście, o którym często mówią sami przedsiębiorcy, było wprowadzenie uchwały
o zachętach inwestycyjnych w postaci regionalnej pomocy inwestycyjnej, z której to chętnie
korzystają frmy. W ramach tych inwestycji powstały i powstają setki miejsc pracy, a frmy
chętniej ponoszą nakłady na nowe inwestycje.
Kolejnym ważnym wyzwaniem w 2018 roku, była realizacja odwiertu geotermalnego
w ramach projektu „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie
miasta Sieradza”. Co istotne, geotermia - pomimo tego iż nie została ujęta wprost w Strategii
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rozwoju - Miasto (jako jedno z czterech w Polsce) wykorzystało pojawiającą się szansę
na zbadanie tych zasobów. Wyniki odwiertów pozwalają perspektywicznie patrzeć w przyszłość
Sieradza, która może być w dużej mierze oparta na odnawialnych źródłach energii tkwiących
w naturalnych zasobach i z pewnością przyczyni się do polepszenia jakości powietrza w mieście.
Z badań wynika bowiem, że woda geotermalna zalegająca pod Sieradzem (odwiert 1475 m)
ma około 54,5-55,5 stopnia Celsjusza, a drugi parametr zakłada pozyskanie wody na poziomie
200-250 metrów sześciennych na godzinę.

Fot. Odwiert geotermalny przy ul. Zachodniej.

1.3. Planowanie przestrzenne i gospodarka gruntami
Właściwe kształtowanie przestrzeni publicznej jest głównym czynnikiem rozwoju, ale
również czynnikiem postrzegania miasta. Prowadzona w latach 2014-2018 analiza aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) pozwoliły na wnikliwą ocenę sytuacji
przestrzennej miasta. Skutkowało to podjęciem w maju 2018 roku Uchwały Rady Miejskiej
w Sieradzu w sprawie oceny aktualności Studium oraz mpzp, co w konsekwencji pozwoliło
na opracowanie w 2018r. kolejnych miejscowych planów zagospodarowania oraz uchwalenie
w lutym 2019r. nowego dokumentu Studium uwarunkowań. O ile ogólną i podstawową zasadą
jest to, że inwestycje budowlane realizowane są na podstawie planu miejscowego, o tyle decyzje
o warunkach zabudowy – które miały stanowić wyjątek w planowaniu i je uzupełniać – stały się
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podstawą realizacji większości inwestycji, czego efektem jest widoczna suburbanizacja. Istotny
zaznaczenia jest fakt, że w obecnym stanie prawnym decyzje o warunkach zabudowy wydawane
są niezależnie od ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Tym samym, jeżeli tylko spełniona jest zasada „dobrego sąsiedztwa”, nowe obiekty mogą się
pojawić na terenach, które w studium są wyłączone z zabudowy. W konsekwencji następuje
sukcesywna zabudowa ważnych przyrodniczo terenów,blokowanie możliwości funkcjonalnego
uporządkowania przestrzeni, brak powiązań z infrastrukturą techniczną i społeczną.
Zajmowanie wolnych terenów pod zabudowę jednorodzinną opiera się głównie
na podziale gruntów rolnych na działki inwestycyjne w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
W ten sposób centrum miasta zostaje „obudowane” rozrzuconymi mini osiedlami zabudowy
jednorodzinnej bez usług oraz infrastruktury społecznej i często słabo rozwiniętej infrastruktury
technicznej. Przekształcanie gruntów rolnych na budowlane poprzez decyzje o warunkach
zabudowy stało się również sposobem na powiększanie kapitału zarówno przez prywatnych
właścicieli, jak i deweloperów. Efektem braku planów miejscowych oraz inwestowania
na podstawie decyzji jest niski standard i wysokie koszty utrzymania na terenach pozbawionych
usług i infrastruktury technicznej, ponieważ do rozproszonej zabudowy Miasto powinno
doprowadzić i utrzymać drogi, wodociągi czy kanalizację. Zapewnienie nawet minimalnego
standardu obsługi technicznej jest często niemożliwe ze względu na koszty, które są wielokrotnie
wyższe niż w przypadku zaplanowanej i skoncentrowanej zabudowy.
Pomimo tego, iż 17% pokrycie całkowitej powierzchni miasta planami miejscowymi
nie jest wystarczające należy stwierdzić, że w znacznej mierze uwzględniają one najbardziej
strategiczne i newralgiczne części Sieradza i w istocie stanowią odzwierciedlenie zarówno
potrzeb mieszkańców, jak i potrzeb przedsiębiorców w tym zakresie. Porządkują też strukturę
przestrzenną miasta z uwzględnieniem walorów środowiska przyrodniczego, zagrożeń sanitarnozdrowotnych i powodziowych.
Również racjonalne wykorzystanie i perspektywiczne planowanie w zakresie gospodarki
nieruchomościami, które wynika wprost z planowania przestrzennego, pozwalają na kreowanie
aktywnej i dynamicznej polityki. Zakupy nieruchomości na cele rozwojowe i inwestycyjne Miasta
służą głównie do realizacji celów jakimi są pozyskanie kolejnych inwestorów tworzących nowe
inwestycje i miejsca pracy, co doskonale obrazuje obecna sytuacja gospodarcza Sieradza.
Pozwalają również na tworzenie atrakcyjnej oferty gospodarczej Sieradza, która stanowi już
pewnego rodzaju wyróżnik na tle miast konkurujących o pozyskanie inwestorów, a równocześnie
oferta ta jest rozpoznawalna przez interesariuszy na rynku nieruchomości inwestycyjnych.
Miasto w celu uporządkowania sytuacji na rynku nieruchomości o nieuregulowanym stanie
własności, będzie dążyło do ich skomunalizowania.
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1.4. Kultura, sport i rekreacja
Sieradz, to miasto oferujące bogaty i atrakcyjny program kulturalny, sportowy oraz taki,
który zachęca do krótkoterminowych pobytów turystycznych z wykorzystaniem scenerii miasta.
Wykreowano centralne – historyczne i zrewitalizowane części Miasta (Rynek, Wzgórze
Zamkowe, Amfteatr, Teatr Miejski) w taki sposób, że stały się przestrzeniami dla kultury, sztuki
prezentowanej wieloaspektowo, wielopłaszczyznowo i wielopokoleniowo, jednocześnie
współtworzonymi przy udziale twórców, animatorów i odbiorców. Wszystkie te elementy
wynikają wprost ze Strategii rozwoju i dążą do wzrostu atrakcyjności Sieradza i ożywienia
centrum Miasta, poprzez m. in. zapewnienie ofert spędzania wolnego czasu, czy wykreowanie
atrakcji o ponadlokalnym charakterze. W efekcie tych działań, Sieradz stał się miastem nie tylko
atrakcyjnym, ale również konkurencyjnym w zakresie kultury. Bogatą ofertę Miasta uzupełniają
również pozostałe wydarzenia kulturalne, które odbywają się w Sieradzu, a nie są ujęte
w Strategii i są realizowane np. przez Sieradzkie Centrum Kultury – jednostkę organizacyjną
Miasta.
W zakresie sportu i rekreacji istotnym elementem programów Strategii jest kreowanie
wizerunku Sieradza, jako miasta ludzi dbających o zdrowie (proflaktyka i leczenie), promujących
zdrowy tryb życia (odżywianie i wypoczynek) i aktywnych ruchowo. Poprzez szereg istotnych
projektów infrastrukturalnych (inwestycji miejskich), do których możemy zaliczyć:
 uruchomienie w Sieradzu systemu Roweru Miejskiego (działającego jako „Rowerowe
Łódzkie” - system zintegrowany z 10 miastami w woj. łódzkim),
 długo oczekiwany kompleks otwartych basenów miejskich na sieradzkiej „Przystani”,
 rewitalizacja i modernizacja Parku Adama Mickiewicz,
 przebudowa stadionu sportowego na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Widać jak doskonale wykorzystane zostają naturalne atuty Sieradza, takie jak dostępność
do dużych obszarów zieleni i rzeki. Inwestycje te wpłynęły również na postrzeganie Sieradza,
jako miasta atrakcyjnego do organizowania zawodów rangi ogólnopolskiej, czego przykładem
mogą być zorganizowane w 2018 rok pod szyldem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki – 35. PZLA
Mistrzostwa Polski U-23. Realizacja tych projektów w dużej mierze pozwala na osiągnięcie celu
jakim jest „Regionalna atrakcja sportowa - zdrowe życie w Sieradzu”.
Ważnym elementem uzupełniającym i zmierzającym do osiągnięcia celów w zakresie
poprawy jakości powietrza w mieście, są również inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacji w Sieradzu, które zakupiło nowoczesne autobusy w ramach strategii
niskoemisyjnego transportu publicznego oraz zrównoważonej elektromobilności miejskiej.
1.5. Wizerunek miasta – Sieradz, gościnny dla rozwoju
Z punktu widzenia realizacji celów zawartych
w Strategii rozwoju, istotne jest kontynuowanie działań
przyjętych w Strategii Promocji Miasta Sieradza (obecnie w aktualizacji) i rozwijanie nowych
trendów, przy wykorzystaniu nowych dostępnych instrumentów. Istotnym zmianom uległa
strona internetowa miasta Sieradz.eu, która jest responsywna i dostosowana do potrzeb osób
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niewidomych i słabowidzących. Rozbudowany system wprowadzonych e-usług pozwala
na szybszy przepływ informacji i zamieszczanie ich na stronie miejskiej. Dodatkowo mieszkańcy
maja możliwość skorzystania z neewsletera i alertownika, co w znaczący sposób angażuje ich
w sprawy Miasta. Statystyki pokazują, ze strona ma coraz większa oglądalność – także za granicą.
Mocno zaktywizowano także miejskie media społecznościowe: „Sieradz lubię” i „openhair”
na Facebooku. Miasto prowadzi także swoje konta na Instagramie i Twiterze.
Konsekwentnie realizowane działania pozwoliły już na uzyskanie pożądanego wizerunku
Sieradza, jako miasta gościnnego dla rozwoju, jaka miasta otwartego, co zapewniło zarówno
wzrost konkurencyjności Sieradza, jak również wzrost atrakcyjności Miasta dla mieszkańców
i turystów, przy dotrzymywaniu wysokich standardów jakościowych.
Cykliczny charakter organizowanych w Sieradzu imprez - szczególnie
coroczna edycja „Open Hair Festial” – przez swoją pomysłowość, kreatywność
i inspiracje stanowi ważny i duży wyróżnik miasta. Jest wydarzeniem „szytym
na miarę” nawiązującym do postaci Antoine’a Cierplikowskiego – wielkiego
mistrza fryzjerstwa i sieradzanina. Jubileuszowy – 10. Sieradz Open Hair Festial
był rekordowy. Tylko w czerwcu i lipcu 2018 w prasie, radio i TV ukazało się prawie
100 informacji dotyczących festwalu. Dotarły one do ponad 13,5 mln odbiorców, a ekwiwalent
reklamowy wyniósł ponad 826 tys. zł (dane IMM). W mediach społecznościowych w tym czasie
pojawiło się ponad pół tysiąca doniesień o SOHF. Wartość buzz osiągnęła ponad 220 tys. zł.
Przez trzy dni festwalu Sieradz odwiedziło ponad 120 tys. osób (dane policja, UMS).

Fot. Koncert Alvaro Soler podczas Sieradz Open Hair Festval 2018

Pozostałe wydarzenia miejskie takie jak „Dni Sieradza”, „Sieradzkie Wrota Czasu”,
„Jarmark Urszulański”, „Sieradzka Konferencja Kosmiczna” dodatkowo wzmacniają wizerunek
Sieradza korzystając z jego mocno zaakcentowanego w Strategii potencjału historycznego, będąc
jednocześnie komplementarną ofertą kulturalną np. w stosunku do Łodzi. Co ważne, takie
inicjatywy pozwoliły na budowanie poczucia dumy z miejsca, historii i ludzi, przy jednoczesnym
angażowaniu mieszkańców Sieradza w sprawy miasta, wzmacniając ich poczucie
wspólnotowości.
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2. Strategia rozwoju
Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023 (LPR) jest jednym
z dokumentów strategicznych oddziałujących wielopłaszczyznowo na rozwój miasta. Został on
opracowany w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014 - 2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku oraz o ustawę o samorządzie
gminnym z 8 marca 1990 roku.
LPR wyznacza kierunki działań w 4 strefach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno –
funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Docelowo mają one doprowadzić do ożywienia,
poprawy funkcjonalności, estetyki i jakości życia na wybranych obszarach miasta.
W 2018 roku w ramach Programu podjęto następujące działania:
1. Projekt nr 1 – Klub 60+
 organizacja 5 seansów flmowych dla seniorów (Sieradzkie Centrum Kultury),
 organizacja „Przeglądu Twórczości dla Seniorów” (13 maja 2018 roku - Sieradzkie
Centrum Kultury), w którym wzięło udział pond 200 osób,
 organizacja koncertu Andrzejkowego „W kropli wosku” (29 listopada 2018 roku)
z preferencjami w udziale dla seniorów.
2. Projekt nr 2 – Lokalny Program Aktywny Sieradz
 realizacja programu Mikrograntów dla mieszkańców – dwie edycje programu,
w których rozdysponowano łącznie ponad 100 tys. zł
dla 27 organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych;
 organizacja różnego rodzaju aktywności powiązanych z plażą i programem
„Tu Sieradz” (bezpłatne zajęcia pływania dla sieradzan, spływy kajakowe rzeką Wartą
z Burzenina do Sieradza, scena ofowa na plaży z koncertami młodych alternatywnych
zespołów – w ramach Open Hair Festial),
 organizacja letnich pikników tematycznych skierowanych do rodziców z małymi
dziećmi (Park Broniewskiego, ul. Mickiewicza, ul. Polna).
3. Projekt nr 5 – Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury
 wykonanie koncepcji Nowego Sieradzkiego Centrum Kultury.
4. Projekt nr 13 – Rewitalizacja osiedla Polna – Północ
 budowa kanału deszczowego w rejonie ul. ks. A. Leśniewskiego,
 budowa parkingów w os. Polna – Północ.
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3. Ład przestrzenny
W dniu 29 maja 2018r. Rada Miejska w Sieradzu podjęła Uchwałę Nr LI/358/2018
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Sieradza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujący na terenie miasta Sieradza.
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza.
W wyniku przeprowadzonej już w 2014r. analizy uznano obowiązujące wówczas studium
za nieaktualne w części dotyczącej uwarunkowań w zakresie występujących udokumentowanych
złóż kopalin, stosownie do art. 95 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W 2015 r. podjęto
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza. Zmianę Studium, po aktualizacji jego
zapisów, uchwalono w 28 lutego 2019 r.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Analiza obowiązujących planów miejscowych wykazała, że na terenie miasta Sieradza nie
ma planów nieaktualnych oraz wymagających natychmiastowej zmiany wynikającej
z obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie plany miejscowe obowiązujące na terenie miasta
uznano za aktualne i zgodnie z ich ustaleniami następuje zagospodarowanie terenów w mieście.
Na terenie miasta Sieradza obowiązuje 31 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W latach 1995-2003 Rada Miejska w Sieradzu uchwaliła 14 planów w trybie
poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W latach 2008-2018 uchwalono kolejnych 17 planów, które sporządzono w trybie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Łączna powierzchnia pokrycia terenu miasta obowiązującymi planami wynosi 875 ha,
co stanowi 17 % powierzchni całego miasta. Najwięcej terenów w planach, bo aż 50%
powierzchni wszystkich terenów, zostało przeznaczonych pod zieleń, wody i użytkowanie
rolnicze, co jest związane z opracowaniem miejscowych planów w obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią. W dalszej kolejności 21,5% terenów przeznaczono w planach pod
zabudowę produkcyjno-usługową, 18% pod zabudowę mieszkaniową, 5,5% pod zabudowę
usługową oraz 1% pod tereny usług sportu i turystyki.
Procentowo pokrycie planami nie jest duże, jednak należy zauważyć, że plany pokrywają
najbardziej newralgiczne części miasta, jak tereny zagrożone powodzią, tereny stref
gospodarczych przy trasach wylotowych z miasta, tereny cenne kulturowo czy też tereny
dla których plany sporządza się obowiązkowo.

RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz

44

W 2018 roku uchwalone zostały dwa miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego, to
jest:
1. plan obejmujący obszar położony w rejonie ulic Grodzkiej i Sienkiewicza (43,2 ha),
2. plan obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Witosa, Łąkowej, Prostej i Krakowskie
Przedmieście (31,2ha).
Ponadto w 2018 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Reymonta, 11-go Listopada, Braterstwa
Broni i Bohaterów Września

4. Zasoby materialne gminy
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Zgodnie z art 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, na gminę nałożony jest
obowiązek opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy, który obejmować ma co najmniej 5 kolejnych lat. Obecnie obowiązujący Wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Sieradz na lata 2016–2020
został przyjęty Uchwałą Nr XXV/162/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 czerwca 2016 r.
Program przedstawia tematykę dotyczącą mieszkaniowego zasobu gminy, począwszy
od wielkości zasobu komunalnego i jego stanu technicznego, poprzez sprzedaż lokali
mieszkalnych, politykę czynszową, remontową oraz powstawanie nowych lokali komunalnych.
Opracowanie programu pozwala na prowadzenie prawidłowej polityki zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Sieradz.
Przydział mieszkań odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XX/138/2016 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Określa ona również sposób postępowania w sprawach,
dotyczących przydziału lokali socjalnych i zamiany lokali.
Na dzień 31.12.2018 r. w zasobie lokalowym gminy znajdowało się 896 mieszkań komunalnych
i 164 lokale socjalne.
W roku 2018 sprzedano 9 mieszkań komunalnych.
Zasobem gminnym zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Sieradzu
na podstawie zawartej umowy dotyczącej oddania mienia miasta do użytkowania. W ramach
swojej działalności zajmuje się m. in. przeprowadzaniem remontów i konserwacji zasobu,
naliczaniem opłat za użytkowanie lokali, windykacją należności od najemców.
Od roku 2012 stawka bazowa czynszu najmu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego nie uległa zmianie i wynosi 4,20 zł. Podlega ona obniżce ze względu
na wyposażenie lokalu:
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10% w lokalu z c. o. bez ciepłej wody dostarczanej centralnie,
25 % w lokalu bez c. o. i ciepłej wody z łazienką,
40 % w lokalu z urządzeniami wod. - kan. bez łazienki, c. o. i ciepłej wody,
60 % w lokalu bez urządzeń wod. - kan. c. o. i ciepłej wody,
dodatkowo 10 % w lokalu ze wspólną używalnością łazienki i przedpokoju.

Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 0,84 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
1. W skład gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2018r. wchodziło 368,99 ha,
z czego 2,5 ha są to grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy na Skarbie Państwa.
2. Gmina Miasto Sieradz nabyła w 2018r. 7,4 ha gruntów, a sprzedała 8,6 ha. Komunalizacji
podlegało 6,2 ha gruntów, natomiast nie było żadnych wniosków o przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności, ze względu na zapowiadaną ustawę
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
3. Sposób zarządzania nieruchomościami Gminy w 2018 roku przedstawiał się następująco:
16,24 ha gruntów było przedmiotem dzierżawy, 31,00 ha gruntów było oddanych
w trwały zarząd, a 319,25 ha znajdowało się w bezpośrednim administrowaniu.
Dodatkowo Gmina Miasto Sieradz gospodaruje 25,9 ha gruntów zajętych pod drogi
na terenie miasta, ale bez uregulowanego stanu prawnego.
4. Głównymi kierunkami gospodarowania nieruchomościami na przyszłe lata będą zakupy
gruntów na cele inwestycyjne, a co za tym idzie, po uzbrojeniu w infrastrukturę
techniczną, ich późniejsza sprzedaż potencjalnym inwestorom. Gmina Miasto Sieradz
także będzie dążyła do skomunalizowania gruntów o nieuregulowanym stanie własności,
a spełniających warunki art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Program opieki nad zabytkami.
1. „Program opieki nad zabytkami dla miasta Sieradza” ułatwia planowe i metodyczne działania
władz na rzecz środowiska kulturowego miasta w latach 2014-2018.
Służy poprawie stanu zachowania środowiska kulturowego i ustalono w nim rozwiązania
organizacyjne, fnansowe jak również edukacyjne i wychowawcze, które mają doprowadzić
do osiągnięcia tego celu.
2. Samorząd miasta Sieradza realizując założenia programu co roku ogłasza nabór wniosków
o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Sieradza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków a od roku 2017 rozszerzono
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zakres pomocy również o obiektów znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, położone
na terenie naszego miasta.
W roku 2017 przyznano 3 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Miasto
Sieradz, tj.:
 dla Kościoła Farnego p. w. Wszystkich Świętych na wniosek Parafi Rzymsko – Katolickiej
p. w. Wszystkich Świętych na kwotę 100 000,00 zł.,
 dla budynku Kościoła Św. Stanisława BP przy Klasztorze Sióstr Urszulanek SJK p. w.
Królowej Jadwigi na wniosek Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK na kwotę
100.000,00 zł.
 dla budynku OSP na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na kwotę
108 600,00 zł.
W roku 2018 przyznano 4 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Miasto
Sieradz, tj.:
 dla Kościoła Farnego p. w. Wszystkich Świętych na wniosek Parafi Rzymsko – Katolickiej
p. w. Wszystkich Świętych na kwotę 110 445,33 zł.
 dla budynku Kościoła Św. Stanisława BP przy Klasztorze Sióstr Urszulanek SJK p. w.
Królowej Jadwigi na wniosek Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK na kwotę
100.000,00 zł.
 dla kamienicy przy ul. Kolegiackiej 16 na wniosek Pani Bogusławy Brzezek na kwotę
32 580,00 zł.
 dla budynku OSP na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na kwotę
82 671,50 zł.
Wykonano – uaktualniono i wprowadzono GMINNĄ EWIDENCJĘ ZABYTKÓW MIASTA
SIERADZA.
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5. Infrastruktura komunalna.
Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych. Pozwolą na realizację strategicznych celów, jakimi są ciągła
dostawa dla wszystkich mieszkańców miasta wody pitnej o jakości zgodnej z normami polskimi
i Unii Europejskiej oraz o odpowiednim ciśnieniu, odbiór ścieków od mieszkańców miasta,
oczyszczanie wszystkich odebranych ścieków w celu uzyskania pełnego efektu ekologicznego tzn.
tak, aby zapewnić ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych, zaplanowanie sposobu
zagospodarowania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami ustawy
o ochronie środowiska.
Miasto Sieradz uruchomiło nabór wniosków umożliwiających przystąpienie do programu
polegającego na udzieleniu dotacji celowej na dofnansowanie kosztów budowy podłączeń
budynków do kanalizacji sanitarnej. Nabór realizowany jest zgodnie z uchwałą nr LI/357/2018
Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
na dofnansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. Woj.
Łódzkiego z 29 czerwca 2018r.).
Ze środków Urzędu Miasta Sieradza przeznaczono na dofnansowanie wykonania przyłączy
kanalizacji sanitarnej do nieruchomości kwotę 16 630,35 zł, udzielając 8 dotacji.

6. Środowisko.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza
Powołanie zespołu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza na lata
2014-2020” nastąpiło Zarządzeniem Nr 256/2014 z dnia 29.12.2014r.
Obowiązujący dokument wymaga aktualizacji, uszczegółowieniu, rozszerzeniu katalogu
przedsięwzięć inwestycyjnych przewidzianych do realizacji (modernizację lub budowę nowych
ekologicznych inwestycji), a także działania termomodernizacyjne w wybranych budynkach
użyteczności publicznej itp., w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych,
ekonomicznych i społecznych. Aktualizacja dokumentów jest niezbędna także w celu możliwości
pozyskania środków fnansowych na realizację wyszczególnionych przedsięwzięć.
Celem opracowania jest uaktualnienie obecnych potrzeb energetycznych i sposób ich
zaspokajania na terenie gminy, określenie potrzeb energetycznych oraz źródeł i ich pokrycia
z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy i sektora energetycznego. Planowany termin
wykonania aktualizacji PGN wrzesień 2019 roku. We wrześniu także planowane jest
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przestawienie Raportu z przeprowadzonych działań wynikających z PGN za okres od uchwalenia
w 2015r. do 31.12.2018r.

Poniżej przedstawiany zrealizowane zadania w 2017r.:
1. W ramach realizacji zobowiązań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla miasta Sieradza na lata 2014-2020 oraz zabezpieczonej w budżecie miasta na rok
2017 kwoty 35 000,00 zł zwiększył świadomość ekologiczną sieradzan w zakresie
ograniczenia zużycia energii, redukcji emisji zanieczyszczeń i efektywnego transportu
poprzez następujące działania: Emisję 10 komunikatów na antenie rozgłośni „Nasze
Radio” – zaproszenia mieszkańców Sieradza na Piknik rodzinny „Sieradz bierze oddech”
(Wykonawca: Nasze Radio Sp. z o. o., kwota 690,00 zł).
2. Reklama dot. Odnawialnych Źródeł Energii (Wykonawca: Nasze Radio Sp. z o. o., kwota:
3 351,75 zł)
3. Zakup i dostawa pendriiów przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia dla uczestników
konkursów organizowanych w ramach Pikniku rodzinnego „Sieradz bierze oddech”
(Wykonawca: Iniar Pc Media Sp. z o. o., kwota: 6 644,24 zł).
4. Przygotowanie i prowadzenie Pikniku rodzinnego „Sieradz bierze oddech”
oraz konferencji podsumowującej piknik rodzinny, jak również
przygotowanie zaproszeń, plakatów, ulotek i banerów dot. w/w Pikniku
(Wykonawca: Sieradzkie Centrum Kultury, kwota 9 749,00 zł).
5. Wykonanie i dostawa magnesów elastycznych z nadrukiem plakatów i napisu „Sieradz
bierze oddech” (Wykonawca: SIM Koło Sp. z o. o., kwota: 1 076,03 zł).
6. Zakup i dostawa toreb bawełnianych i składanych z narożnika z logo „Sieradz bierze
oddech” w ramach Pikniku rodzinnego „Sieradz bierze oddech” (Wykonawca: STUDIO
SIEDEM BIEDRZYCKI SPÓŁKA JAWNA, kwota: 7 286,76 zł)
7. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci podczas trwania
Pikniku rodzinnego „Sieradz bierze oddech” (Wykonawca: FLOW Artur Rapalski, kwota
2 500,00 zł)
8. Zakup stacji i montaż naprawy rowerów promującej zdrowy tryb życia i poruszania się
bez samochodu (Wykonawca: IBOMBO Janusz Kubasik, kwota: 3 876,95 zł).
Łącznie wydatkowano 35 174,73 zł.
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Gmina Miasto Sieradz wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o. o.
w Sieradzu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020, oś priorytetowa - Transport, poddziałanie 3.1.2. Niskoemisyjny transport miejskirealizuje projekt „Zakup i wymiana autobusów MPK Sieradz Sp. z o.o. w celu osiągnięcia
niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej” w ramach którego do 31.12.2017r.
zakupiono 6 niskopodłogowych autobusów klasy midi, spełniających normę emisji spalin EURO
6 za kwotę 5 903 040,60 zł bruto, 4 799 220,00 zł neto. Dofnansowanie z UE 4 016 623,98 zł,
koszty MPK 782 596,02 zł.

Fot. Nowe autobusy Solaris zakupione przez MPK w Sieradzu.

Równocześnie Referat Ekologii i Ochrony Środowiska w ramach promocji projektu
„Sieradz bierze oddech” na portalu społecznościowym Facebook prowadzi profl „Sieradz bierze
oddech” www.facebook.com/sieradzbierzeoddech. Głównym celem projektu „Sieradz bierze
oddech” jest przybliżenie wiedzy mieszkańcom o stanie jakości powietrza na terenie miasta
Sieradza, wskazanie niezbędnych działań w zakresie poprawy jakości powietrza oraz życia
mieszkańców, zwiększenia świadomości i zachęcenia do właściwych działań we własnym
zakresie.
W dniu 20 maja 2017r. na placu przed Teatrem Miejskim w Sieradzu odbył się piknik
rodzinny "Sieradz bierze oddech" wraz z imprezą towarzyszącą – XIII Festwalem Recyklingu,
zorganizowany w ramach Edukacji Ekologicznej Sieradzan. W ramach pikniku zorganizowane
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zostały konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sieradza, w tym: konkurs na najciekawszą
słowno-muzyczną formę wystąpienia "Dbaj o czyste powietrze", w którym na scenie Teatru
Miejskiego w Sieradzu zaprezentowały się trzy grupy, łącznie 29 osób; konkurs teatralny
na spektakl pod hasłem "Teatr ruchu – powietrze", do którego zgłosiły się trzy grupy, jednak
ostatecznie na scenie Teatru Miejskiego w Sieradzu zaprezentowały się dwie grupy, w tym
łącznie 8 osób; konkurs na układ taneczny pod hasłem "Podmuch wiatru", do którego zgłosiły się
dwie osoby; konkurs plastyczny "Sieradz bierze oddech", w którym wzięło udział ostatecznie
15 osób.
W ramach pikniku rodzinnego przeprowadzono również konkurs na najciekawszy cykl zdjęć
który rozstrzygnięto 19 września 2017 r. – na podsumowaniu pikniku rodzinnego „Sieradz bierze
oddech”. Podczas pikniku – w holu Teatru Miejskiego w Sieradzu zaprezentowana została
wystawa zdjęć, zgłoszonych do konkursu na najciekawszy cykl zdjęć – I etap (łącznie do konkursu
zgłosiło się 10 osób). We wrześniu – na podsumowaniu pikniku zaprezentowana została druga
wystawa zdjęć fotografcznych, obejmująca zdjęcia złożone w ramach I i II etapu konkursu.
W lipcu-sierpniu na portalu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/sieradzbierzeoddech przeprowadzone zostało głosowanie na najciekawszy
cykl zdjęć.

Fot. Festwal Recyklingu podczas pikniku „Sieradz bierze oddech”

Podczas pikniku rodzinnego „Sieradz bierze oddech” mieszkańcy naszego miasta,
w szczególności dzieci i młodzież mieli okazję wziąć udziału w warsztatach ekologicznych –
w ramach których przewidziane zostały: szachy plenerowe, własnoręczne robienie latawców
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oraz instrumentów perkusyjnych, warsztaty tkackie i warsztaty żonglerki. W ww. warsztatach
udział wzięły łącznie 79 osoby. Ponadto na scenie Teatru Miejskiego w Sieradzu dwukrotnie
zaprezentował się zespół tańca Trio z Łodzi. W trakcie trwania Pikniku zorganizowano również
wycieczkę rowerową „Zielona energia z przyszłością” oraz przeprowadzono akcję znakowania
rowerów. To inicjatywa Urzędu Miasta Sieradza, która miała zwrócić uwagę na problem
zanieczyszczenia powietrza oraz uświadomić i zachęcić do proekologicznych działań.
19 września 2017r. w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbyła się konferencja podsumowująca
Piknik rodzinny „Sieradz bierze oddech”. Podczas konferencji swoje prezentacje przedstawili
m.in. reprezentanci instytucji związanych z ochroną środowiska oraz wystąpili fnaliści konkursu
„Czyste powietrze wokół nas” z MOPS-u w Sieradzu. Wręczono nagrody uczestnikom konkursu
fotografcznego na najciekawszy cykl zdjęć fotografcznych zgłoszonych do konkursu
organizowanego w ramach Edukacji Ekologicznej sieradzan 2017 „Sieradz bierze oddech".
Zaprezentowano materiał flmowy o charakterze informacyjno-edukacyjnym z przebiegu Pikniku
Rodzinnego „Sieradz bierze oddech” który odbył się dnia 20 maja 2017r.
Na powyżej wymienione działania pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie: 89 791,00 zł.

Plan Ochrony Środowiska
Program Ochrony Środowiska Miasta Sieradza został uchwalony uchwałą nr XXII/199/2004 Rady
Miejskiej w Sieradzu z dnia 16 września 2004 r. Program Ochrony Środowiska Miasta Sieradza
jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska
na terenie miasta. Cele zawarte w Programie są wyznaczone i realizowane zgodne z celami
ochrony środowiska przyjętymi w programie powiatowym, wojewódzkim oraz określonymi
dla polityki ekologicznej państwa. W obowiązującym Programie Ochrony Środowiska założono,
że system monitoringu dla miasta powinien zawierał następujące działania:
 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań Programu,
 uporządkowanie, przetworzenie i analizę danych,
 sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony
środowiska,
 analizie porównawczej osiągniętych wyników z założeniami Programu,
 analizie przyczyn odchyleń oraz określeniu działań korygujących polegających
na modyfkacji dotychczasowych oraz ewentualnie wprowadzeniu nowych instrumentów
wsparcia,
 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.
Aktualizacja POŚ dla m. Sieradza z uwzględnieniem: Programu ochrony środowiska
Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 została wykonana
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w 2017r. i zatwierdzona Uchwałą XLIII/277/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia
26 października 2017r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz
do roku 2020.Aktualizacja uwzględniała:
1. Programu ochrony środowiska Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024, który jest aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska
Województwa Łódzkiego 2012” do roku 2015 w perspektywie do 2019 roku przyjętego
Uchwałą Nr XXIV/446/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku.
2. Przygotowania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
3. W Programie uwzględnia wymogów nowych wytycznych w zakresie tworzenia
programów ochrony środowiska, w zakresie problematyki nasilających się zmian
klimatycznych oraz wyznaczania kierunków adaptacji do zmian klimatu.
4. Aktualizacja Programu ma uwzględniać wszystkie obowiązujące programu dla miasta
Sieradza w zakresie wymaganym do wykonania aktualizacji POŚ.
Wnioski z Raportu z lat 2015- 2016
Program Ochrony Środowiska Miasta Sieradza stanowi główne narzędzie do prowadzenia
polityki ekologicznej na terenie miasta. Realizacja zadań w nim zawartych w latach 2015–2016
wpłynęła pozytywnie na poprawę stanu środowiska na terenie miasta. Zrealizowano szereg
inwestycji dotyczących m. in. poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych
(przebudowa sieci kanalizacyjnej), ograniczenia emisji substancji do powietrza (budowa
gazociągu i modernizacje dróg) oraz prowadzono działania z zakresu edukacji ekologicznej.
Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami
Polityki Ekologicznej Państwa -stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej Państwa
na szczebel miasta.
Największym problemem w realizacji zadań są niewystarczające środki fnansowe jakimi
dysponuje Urząd Miasta, dlatego też realizacja niektórych zadań jest uzależniona od możliwości
pozyskania dofnansowania m. in. z Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, czy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego. Analizując przyjęte w Programie Ochrony Środowiska zadania należy zauważyć, że
zrealizowane zostały (lub są realizowane na bieżąco) najważniejsze zadania w zakresie ochrony
wód, ochrony przed hałasem i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
Brak realizacji niektórych zadań związany jest przede wszystkim z:
 brakiem środków fnansowych na realizację niektórych zadań,
 przesunięciem terminu realizacji niektórych zadań na kolejne lata,-bieżącą oceną sytuacji
i potrzeb na terenie miasta,
 zmianą priorytetów w realizacji zadań na terenie miasta.
Działania podjęte w latach 2015-2016 wpisują się w założenia i cele wyznaczone
w Programie Ochrony Środowiska Miasta Sieradza i oddziałują pozytywnie na środowisko.
RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz

53

7. Polityka Społeczna.
A. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych
I.

Stosownie do art. 16a ustawy o pomocy społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sieradzu przedstawia, co roku do 30 kwietnia Radzie Miejskiej Ocenę
Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demografcznej.

OZPS obejmuje w szczególności dane o sytuacji demografcznej i społecznej, dane
o korzystających z pomocy i wsparcia oraz nakłady fnansowe na zadania związane z realizacją
ustawy o pomocy społecznej. Ponadto OZPS obrazuje rozpoznanie problemów osób i rodzin
korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. W 2018r. MOPS organizował i realizował
na rzecz klientów wiele form pomocy.
Najuboższe rodziny i osoby, w tym starsze i niepełnosprawne mogły skorzystać z następujących
form pomocy:
1. Dożywianie rodzin i osób samotnych:
W ramach realizowanego na terenie miasta Sieradza Wieloletniego Programu ,,Pomocy
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 przygotowano i wydano posiłki
w Jadłodajni Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej MOPS (głównie dla osób dorosłych, ale
również dla dzieci i młodzieży, w tym uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka
Adaptacyjnego, Domu Dziennego Pobytu, świetlic środowiskowych działających w strukturze
organizacyjnej MOPS oraz dzieci nie korzystających z posiłków w szkołach i przedszkolach), oraz
wypłacano zasiłki celowe na żywienie. Z dożywiania w ramach Programu (żywienie w formie
posiłków i zasiłków celowych na żywienie w rodzinie) skorzystało łącznie 838 osób (w 2017r. –
932) w tym z posiłków 340 osób – dorośli i dzieci (w 2017r. – 375 osób).
W Jadłodajni wydano łącznie 55.472 posiłki (w 2017r. – 56.327) 17 osobom (w 2017r.
23 osobom) z terenu miasta Sieradza dotkniętych dysfunkcjami zdrowotnymi
i ograniczeniami ruchowymi przy współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie ,,Amicus”
obiady donoszono do domów. Przyznano zasiłki celowe na zakup żywności (w ramach
programu) 273 osobom (w 2017r. – 300 osobom) na łączna kwotę 211.832 zł (w 2017r. –
230.280 zł).
2. Bezpośrednie regulowanie (w obawie przed marnotrawieniem środków) należności
w jednostkach świadczących usługi;
2. Informowanie o możliwości występowania i uzasadnianie wniosków do Zakładu
Energetycznego, Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Komunalnego
o rozłożenie na raty zaległości w opłatach.
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3. Pomoc w załatwieniu spraw związanych z przyznaniem dodatków mieszkaniowych i dodatku
energetycznego.
4. Udzielenie – w ramach zadań własnych – pomocy celowej na zakup leków – 106 osobom
(w 2017r. – 142 osobom), na opłatę czynszów i energii elektrycznej – 172 osobom (w 2017r. 219 osobom) i w okresie jesienno-zimowym na zakup opału - 106 rodzinom (w 2017r. –
129 rodzinom) posiadającym ogrzewanie węglowe w wysokości średnio po ok. 587 zł (w 2017r.
– 764 zł) na środowisko na łączną kwotę 62.250 zł.
5. Wypłacenie zasiłków okresowych (łącznie ze środków z zadań własnych i dotacji Wojewody)
dla 39 rodzin (w 2017 r. – 50 rodzin) na łączną kwotę 56.317 zł (w 2017r. – 84.237 zł), które
stały się dla nich dochodem gwarantowanym.
6. Wypłacenie zasiłków stałych – 196 osobom (w 2017r. – 212 osobom) na łączną kwotę
1.063.677 zł (w 2017 r. – 1.079.227 zł).
7. Pokrycie kosztów pobytu 65 osobom (w 2017r. – 58 osobom) w DPS – w ramach zadań
własnych – na łączną kwotę 1.489.784 zł (w 2017r. – 1.305.127 zł).
8. Udzielenie pomocy i wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym w ramach pomocy
wolontarystycznej.
9. Objecie pomocą w formie usług opiekuńczych (zadania własne) – 37 osób (w 2017r. –
48 osób) na łączną kwotę 209.717 zł (w 2017r. – 206.973 zł).
10. Wypłacenie zasiłków celowych ze względu na występujące zdarzenia losowe – dla 2 osób
w łącznej kwocie 5.800 zł.
11. Sprawienie pogrzebu – 6 osobom (w 2017r. - 8 osobom) na łączną kwotę 23.980 zł.
(2017r. – 31.916 zł).
12. Pośredniczenie w uzyskaniu przez klientów dodatkowej pomocy rzeczowej
i żywnościowej, w tym informowanie o możliwości jej otrzymania od osób prywatnych,
i tak:
 skierowano 100 klientów MOPS do PKPS w Sieradzu celem odbioru pomocy
w formie odzieży, obuwia, artykułów gospodarstwa domowego i mebli;
 wydano 499 zleceń do odbioru żywności z PKPS w Sieradzu, pochodzącej
najczęściej z frmy ,,Aies”;
 zakwalifkowano 543 rodziny (1145 osób) do skorzystania z pomocy w formie
żywności,
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Pomoc
Żywnościowa
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współfnansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogramu 2018.
13. Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez:
1) prowadzenie pracy socjalnej metodą wzmacniania zdolności życiowych i uczestnictwa
w życiu społecznym, w tym:
 motywowanie ( 310 przypadków) do rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifkacji
wykorzystania kontraktu (pisemnego) z klientem bezrobotnym – prace społecznie
użyteczne i projekt ,,Nowy Start ‘’ – (105 osób)
 motywowanie (80 przypadków) do kontaktu z psychologiem i prawnikiem z Miejskiego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
2) realizowanie prac społecznie użytecznych. W pracach społecznie użytecznych
uczestniczyło 15 osób. Uczestnicy pracowali 10 godz. tygodniowo wykonując prace
porządkowe, gospodarcze
i związane z pielęgnacją terenu zielonego. Koszty związane
z organizacją prac społecznie użytecznych wyniosły: 9.852,88 zł-wynagrodzenie osób
pracujących i 575,00 zł – koszty badań lekarskich.
14.
Umożliwienie pobytu osobom starszym i samotnym w Domu Dziennego Pobytu.
W 2018r. z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby (w 2017 r. – 24 osoby). Uczestnicy brali udział
w zajęciach służących utrzymaniu sprawności ruchowej, korzystali z posiłków w Jadłodajni,
a także uczestniczyli w wielu imprezach i spotkaniach okolicznościowych i integracyjnych m. in.:
Dzień Babci i Dziadka, Wieczór Kolęd, Śniadanie Wielkanocne, Europejski Dzień Seniora,
IX Piknik Informacyjno–Promocyjny ,,MOPS i Partnerzy”, Rodzinny Piknik Integracyjny, Światowy
Dzień Osób Niepełnosprawnych czy Wigilia.
15. Umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa członkiniom Sieradzkiego Klubu ,,Amazonka”
Sieradzu w specjalistycznych ćwiczeniach pod kierunkiem rehabilitanta. W 2018r. z ćwiczeń
skorzystało 7 osób.

II. Na podstawie danych zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r., można
stwierdzić, że:
1) ogólna liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się z liczby 1.768
w 2016 roku i 1768 w 2017 roku do 1548 w 2018 roku. Mniejsze zainteresowanie osób
do korzystania z różnych form pomocy społecznej wiąże się z wejściem w życie od kwietnia
2016 roku Programu 500+. Tym samym zmniejszyła się liczba osób korzystających z pomocy
w formie świadczeń pieniężnych jak i z posiłków zarówno osób dorosłych jak i dzieci
w szkołach i przedszkolach. W 2018 roku z pomocy na dożywianie w formie zasiłków na zakup
posiłków lub żywności oraz w formie posiłków skorzystało 340 osób ( w 2017r. – 375,
w 2016r. - 396);
2) wzrasta jednak systematycznie liczba osób, za które MOPS ponosi odpłatność za pobyt
w domach pomocy społecznej, w 2018 r. - 65 osób (w 2017 r. - 58 osób, w 2016 r. –
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53 osoby), dodatkowo zwiększają się koszty pobytu, tym samym rosną potrzeby fnansowe
w tym zakresie;
3) wzrastają potrzeby w zakresie pomocy w formie usług opiekuńczych. Z uwagi na starzenie się
społeczeństwa i brak możliwości ze strony osób bliskich do sprawowania opieki powstaje
konieczność przyznawania większej liczby godzin usług opiekuńczych, których stawka
za 1 godz. z roku na rok znacznie wzrasta - 2018 r. - 21 zł (2017r. - 18 zł);
4) wzrasta koszt pobytu dzieci w pieczy zastępczej, ponieważ w większości przypadków MOPS
ponosi 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, z uwagi na pobyt w pieczy zastępczej
dzieci w trzecim roku i kolejnych latach;
5) w 2018r. najwyższą pozycje, z punktu widzenia wydatkowania środków fnansowych,
stanowiły świadczenia wychowawcze (500+), na które wydatkowano 21.531.242,48zł
(w 2017r. – 22.890.013,11 zł), świadczenia rodzinne z dodatkami, na które wydatkowano
łącznie kwotę 3.902.908 zł (w 2017r. - 3.977.558 zł, w 2016r. – 4.003.803 zł) i zasiłki
pielęgnacyjne, na które wydatkowano łącznie kwotę 1.797.801,22 zł (w 2017r. - 1.700.562,80
zł, w 2016r. – 1.676.831 zł,). Natomiast na świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wydatkowano łącznie 1.535.894,21 zł (w 2017r. - 1.700.562,80 zł, w 2016r. – 1.993.296,11 zł).

B. Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo tutejszy ośrodek oferuje
zajęcia prowadzone w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Ośrodku Adaptacyjnym.
 Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką dziennego pobytu dla 23 osób.
Uczestnikami WTZ są osoby w wieku 17 do 60 roku życia, w stosunku,
do których organ orzekł stopień niepełnosprawności ze wskazaniami
do terapii zajęciowej. Zajęcia odbywały się przez 11 miesięcy, od 16 lipca
do 15 sierpnia trwała przerwa wakacyjna. W 2018r. W zajęciach uczestniczyło 28 osób. Zajęcia
były prowadzone w 4 pracowniach: plastyczno – krawieckiej, gospodarstwa domowego
i ogrodnictwa, komputerowej i obsługi urządzeń biurowych oraz umiejętności społecznych
i zawodowych, zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii. Obecnie na miejsce
w WTZ oczekują 4 osoby.
 Ośrodek Adaptacyjny przeznaczony jest dla osób w wieku od 21 do 55 lat
z różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej oraz z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz znacznym, poza zajęciami
prowadzonymi przez instruktorów terapii zajęciowej, odbywały się tam
ćwiczenia z rehabilitacji ruchowej, zajęcia muzyczne i plastyczne oraz z dogoterapii, które
prowadziła Fundacja SEMAFOR z Sieradza.
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1. Uczestnicy WTZ i OA brali udział w wielu imprezach nie tylko o charakterze kulturalnym
i integracyjnym, ale również w zawodach sportowych, konkursach plastycznych i muzycznych
zdobywając nagrody i wyróżnienia, m.in. w:
 III Integracyjnym Turnieju Warcabowym Osób Niewidomych i Słabowidzących
w Sieradzu;
 XVI Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy;
 VI Festwalu Piosenki Różnej;
 XX Edycji Konkursu Twórczości Osób Niepełnosprawnych ,,Sztuka jak balsam''
w Łodzi;
 XXIX Przeglądzie Kultury ,,W Krainie Baśni, Pieśni i Tańca'' w Sieradzu;
 Europejskim Dniu Godności z Upośledzeniem Umysłowym;
2. W ramach współpracy wzięto udział w:
 Targach Pracy i Doradztwa Zawodowego pod hasłem ,,Ścieżki do zatrudnienia"
zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe, WODN,WUP;
 Dniu Osób Niepełnosprawnych pod hasłem ,,Sięgnij po sukces" zorganizowanym przez
ZUS w Sieradzu;
 warsztatach w ramach realizacji zadań terapii zajęciowej z osadzonymi w Zakładzie
Karnym w Sieradzu;
 konferencji
poświęconej
problematyce
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa
XXI wieku" zorganizowanej przez PCPR w Sieradzu;
 spotkaniu podsumowującym Światowe Dni Osób Niepełnosprawnych.
C. Miejski program wspierania rodziny
Miejski Ośrodek pomocy Społecznej wykonuje również zadania w obszarze wspierania
rodziny, które oparte są na ,,Programie wspierania rodziny dla miasta Sieradza na lata 2017 –
2019”.
Celem programu jest przede wszystkim pomoc rodzinom z dziećmi we właściwym pełnieniu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych, polepszeniu, jakości życia dzieci oraz zapewnienie
pomocy w opiece i ich wychowaniu. Tutejszy Ośrodek realizował w/w Program poprzez:
1. otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Kierowanie ich do świetlic prowadzonych przez MOPS z zapewnieniem posiłku;
2. dożywianie dzieci – w tym temacie współpracowano z pedagogami szkolnymi
i dokonywano wglądu w środowiska (nie zawsze patologiczne) wskazujące na potrzebę
objęcia dzieci i młodzieży dożywianiem w szkołach opłacanym przez MOPS.
W 2018r. dożywianiem takim objęto 225 dzieci;
3. kwalifkowanie przez pracowników socjalnych dzieci z rodzin nisko sytuowanych do udziału
w wypoczynku letnim oraz imprezach o charakterze okolicznościowym. W tym zakresie
współdziałano z organizacjami pozarządowymi i szkołami, i tak umożliwiono:
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dzieciom specjalnej troski i zdrowym udział w zorganizowanym Rodzinnym Pikniku
Integracyjnym ,,25 lat minęło” na terenie Ośrodka Wypoczynkowego MOSiR w Sieradzu –
Męce;
 dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej – 14 osób, udział w Rodzinnym Turnusie
Wypoczynkowym w MOSiR Sieradz - Męka. Współorganizatorem obok Wspólnoty ,,Wiara
i Światło” przy Parafi Wszystkich Świętych w Sieradzu był MOPS. Głównym celem tego
przedsięwzięcia było doskonalenie nowych możliwości radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i nabywanie umiejętności wykorzystania wolnego czasu oraz poprawa
sprawności fzycznej;
 100 dzieciom udział w spotkaniu ,,Gwiazdkowa Niespodzianka”, zorganizowanym przez
MOPS i Kościół Chrześcijański Zbór ,,Jezus Żyje”;
 13 rodzinom udział w ,,Szlachetnej Paczce” ramach ogólnopolskiego programu
realizowanego rzez Stowarzyszenie ,,Wiosna’’;
4. udzielono pomocy celowej na zakup artykułów szkolnych dla jednej rodziny z dzieckiem.
5. prowadzenie pracy socjalnej z rodziną i dzieckiem niepełnosprawnym - informowanie,
doradzanie i pomaganie w dostępie do usług socjalnych, wskazując jednocześnie te, które
są świadczone przez Ośrodek Adaptacyjny oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w MOPS;
6. prowadzenie zajęć w 2 placówkach wsparcia dziennego – świetlicach środowiskowych
MOPS z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin z problemami
i innych objętych świadczeniami z zakresu pomocy społecznej, i tak:
 Do Świetlicy Środowiskowej ,,Promyk” czynnej od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00-19.00 uczęszczały 33 osoby. Dzieci mogły korzystać z pomocy
nauczycieli przy odrabianiu lekcji, brać udział w zajęciach plastycznych,
sportowych oraz z zakresu proflaktyki uzależnień, oprócz tego każde z nich
miało zapewniony posiłek. Podczas zajęć realizowany był program pracy
proflaktyczno - wychowawczej. Dzieci uczestniczyły w wielu imprezach
okolicznościowych organizowanych przez MOPS. W 2018r. pracę nauczycieli wspierało
5 wolontariuszy. Koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy były w części pokryte ze
środków z budżetu miasta Sieradza (z działu 851 przeciwdziałanie alkoholizmowi) w kwocie
13.080,54 zł.
 Do Świetlicy Środowiskowej ,,U Żaków” przy ul. Mickiewicza 6
w Sieradzu uczęszczało 17 uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku
do piątku. Uczestnicy mogli korzystać z pomocy nauczycieli przy
odrabianiu lekcji i brać udział w zajęciach wychowania fzycznego. Dzieci mogły również
uczestniczyć w przedsięwzięciach zorganizowanych przez MOPS. Koszty związane
z funkcjonowaniem świetlicy były w części pokryte ze środków budżetu miasta Sieradza
(z działu 851 przeciwdziałanie alkoholizmowi) w kwocie 30.857,60 zł.
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D. Miejski Program Proflaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Główne obszary problemowe o charakterze lokalnym związane z problemami uzależnień zostały
zdefniowane na podstawie:
 diagnozy sporządzonej na potrzeby Miasta Sieradz,
 diagnoz przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe na potrzeby ofert składanych
na realizację zadań publicznych,
 danych sprawozdawczych przekazanych gminie przez realizatorów zadań z zakresu
proflaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
Zadania własne samorządów gminnych w sferze proflaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych określone zostały w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Ich realizacja prowadzona jest zgodnie z Miejskim Programem Proflaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który uchwalany jest corocznie przez Radę
Miejską. Na rok 2018 program został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu
Nr XLIV/293/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. z uwzględnieniem następujących zagadnień:
W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Ważnym zadaniem jest dbałość o dostępność terapii uzależniania od alkoholu. Zadanie
to na terenie miasta realizowane jest przez Poradnię Leczenia Uzależnień „Mark – Med”.
W roku 2018 w/w przychodnia po raz kolejny realizowała ponadpodstawowy program
psychoterapii skierowany dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz DDA
skierowany dla mieszkańców z terenu Miasta Sieradza. Program ten stanowił kontynuację
leczenia dla osób które ukończyły zakres leczenia podstawowego w ramach świadczeń
fnansowanych z NFZ. Miasto Sieradz przeznaczyła na realizację tego programu 25.000,-zł.
W programie wzięło udział 97 osób w tym 38 kobiet i 59 mężczyzn.
Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” i Sieradzkie Towarzystwo „Przyjaźń” i Sieradzkie
Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” realizuje programy rehabilitacyjne i programy pomocy
psychologicznej połączone z zajęciami warsztatowymi, które mają na celu odbudowanie więzi
rodzinnych, naukę radzenia sobie ze stresem lub agresją. W/w Stowarzyszenia w roku 2018
otrzymały dotację celową z gminy Miasto Sieradz wysokości 29.500,00 zł. dla każdego
Stowarzyszenia.
W zakresie udzielania pomocy psychologicznej, prawnej a w szczególności ochrony przed
przemocą rodzinom, u których występują problemy alkoholowe.
1. Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela pomocy osobom znajdującym się
w kryzysowych sytuacjach życiowych. Ośrodek udziela nieodpłatnego wsparcia socjalnego,
psychologicznego, pedagogicznego i prawnego. Na zatrudnienie konsultantów (prawnik,
psycholog) wydatkowano z programu kwotę 36. 496,00 zł.
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2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
Miejska Komisja Proflaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta
w Sieradzu w trakcie swoich posiedzeń prowadziła rozmowy i motywowała osoby uzależnione
od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia. W roku 2018 przyjęto 39 zgłoszeń, wystąpienia
nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek wynikających z art. 24 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazując osoby, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
Przygotowano 164 zawiadomienia dla uczestników postępowań o podjęcie dobrowolnego
leczenia odwykowego.
Komisja uznając za zasadne kontynuowanie postępowania, wystąpiono do psychologa
i psychiatry w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wystąpiono
do 46 uczestników postępowania o poddanie się badaniu psychologiczno – psychiatrycznemu.
Na badanie zgłosiło się 8 osób. Koszt sporządzenia opinii psychiatryczno – psychologicznej przez
biegłych sądowych 2.720,00 zł
W zakresie prowadzenia proflaktycznej
w szczególności dla dzieci i młodzieży.

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej,

1. Realizacja programów proflaktycznych w szkołach z zakresu uzależnień oraz przemocy.
Na terenie sieradzkich szkół podstawowych kontynuowana była realizacja programów
proflaktycznych.
W edycji wiosennej uczestniczyło w programach 3 125 dzieci i młodzieży. Koszt realizacji tych
programów - 19.312,- zł., natomiast w edycji jesiennej uczestniczyło w programach 3 040 dzieci
i młodzieży. Koszt realizacji tych programów – 20.204,- zł.
2. Realizacja programów proflaktyczno – edukacyjnych podczas wypoczynku.
W okresie ferii zimowych na terenie sieradzkich szkół i na terenie MOSiR zabezpieczono
dzieciom zajęcia sportowo-rekreacyjne. W zajęciach uczestniczyło około 676 dzieci
i młodzieży. Koszt – 16.437,00 zł.
Umożliwiono również dzieciom podczas ferii zimowych bezpłatne korzystanie z lodowiska
„SIRKA”. Z lodowiska skorzystało 2 189 dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł.
W okresie letnim zorganizowano 10-dniowy wypoczynek letni dla dzieci: pochodzących
z rodzin o niskim statusie materialnym w miejscowości Bartkowa k. Gródka nad Dunajcem
wypoczynek dla 100 dzieci ze szkół podstawowych – 90.000,00 zł
Na terenie sieradzkich szkół podstawowych podczas wakacji podejmowane były również
działania proflaktyczne w formie zajęć sportowo - rekreacyjnych, zajęć rozwijających
zainteresowania dzieci i młodzieży w formie zajęć grupowych (półkolonie).
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Szkoła Podstawowa nr 1 - organizator półkolonii. W zajęciach uczestniczyło 30 dzieci. Koszt 11.894,00 zł.
Szkoła Podstawowa nr 10 - organizator półkolonii. W zajęciach uczestniczyło 45 dzieci. Koszt 17.279,00 zł.
Ponadto dofnansowano/sfnansowano następujące formy wypoczynku:
 wycieczkę w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej (21 osób) – 6.500,00 zł,
 wypoczynek w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla 14 osób
niepełnosprawnych z opiekunami 7-dniowy w Ośrodku Wypoczynkowym Sieradz Męka 1.980,00 zł,
 zajęcia Letniej Akademii Tenisa dla180 osób - 3.060,00 zł,
 cykl turniejów plażowej piłki siatkowej dla młodzieży podczas wakacji dla 60 osób –
2.876,00 zł,
 zajęcia sportowe prowadzone na osiedlu za szpitalem dla ok. 500 osób – 3.346,00 zł,
 w miesiącu wrześniu organizację Rodzinnego Pikniku Integracyjnego o charakterze
sportowo – rekreacyjnym. Uczestnikami pikniku były dzieci i młodzież o specjalnych
potrzebach z rodzicami oraz ich zdrowi rówieśnicy. Łącznie uczestniczył o ok. 200 osób.
Koszt zadania 3.692,00 zł,
 zajęcia na parku linowym dla dzieci i młodzieży w ilości ok. 6000 os. Koszt zajęć to kwota
25.203,00 zł.
 Zajęcia na ściance wspinaczkowej w ilości ok. 1 000 uczestników. Koszt zadania
20.611,00 zł
3. Realizacja zajęć proflaktyczno – edukacyjnych w placówkach wsparcia dziennego świetlice środowiskowe.
Na terenie Miasta Sieradza dofnansowano działalność 6 świetlic środowiskowych:
 świetlica prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koszt dofnansowania
37.000,00 zł,
 świetlica „Światełko Dzikuska” przy Klasztorze Sióstr Urszulanek. Koszt dofnansowania 33.500,00 zł,
 świetlica przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym prowadzona przez
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu”. Koszt dofnansowania –
31.000,00 zł,
 świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych
„Uśmiech Dziecka” przy SPI nr 8. Koszt dofnansowania. - 43.500,00 zł,
 świetlica dzieci „Promyk” przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. Koszt
dofnansowania – 13.081,00 zł,
 świetlica „U Żaków” na osiedlu Dziewiarz. Koszt dofnansowania 30.858,00 zł.
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E. Program przeciwdziałania narkomanii
Innym istotnym dokumentem jest Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Sieradza na lata 2018 – 2021 przyjęty uchwałą Nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia
26 kwietnia 2018r.
Głównym celem przyjętego wyżej wymienioną uchwałą Programu jest ograniczenie używania
narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych
i zdrowotnych na terenie Miasta Sieradza. W 2018 r. zadania wynikające z Programu Miejski
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu realizował m.in. poprzez udzielanie bezpłatnej
pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej oraz poradnictwa dla osób uzależnionych
i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin w ramach punktu informacyjno –
konsultacyjnego ds. narkomanii w MOIK w Sieradzu. Ponadto motywowano osoby uzależnione
do podejmowania leczenia, współpracowano z placówkami terapeutycznymi, rozpowszechniano
materiały informacyjno - edukacyjne dot. promocji zdrowia i proflaktyki narkomanii oraz
informowano o miejscach i formach pomocy. Współpracowano z mediami w zakresie
upowszechniania wiedzy na temat narkomanii i związanych z nią problemów oraz promocji
zdrowego stylu życia,a z Policją w zakresie proflaktyki W ubiegłym roku pomocą objęto
14 rodzin.

F. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwałą Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 listopada 2017r przyjęto
„Program współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
Opracowany już po raz kolejny Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę zdobytą
zarówno przez liderów sieradzkich organizacji pozarządowych jak i pracowników Urzędu Miasta
Sieradza. Tak przygotowany Program ułatwia wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora
pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta. Dla miasta Sieradza organizacje
pozarządowe są partnerem w co najmniej trzech aspektach: są one reprezentantem
społeczności lokalnej, świadczą pomoc bezpośrednią na rzecz mieszkańców naszego miasta
i niekiedy pełnią też funkcję inicjującą ważne przedsięwzięcia.
Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Samorządem Miasta
Sieradza, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, a służyć ma to rozpoznawaniu
potrzeb mieszkańców i ich zaspokajanie oraz uaktywnianie różnych środowisk w rozwiązywaniu
problemów lokalnych.
W roku 2018 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących zakresów:
 „Pomoc społeczna”
 „Ochrona i promocja zdrowia”
 „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”
 „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
 „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”
 „Wypoczynek dzieci i młodzieży”
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 „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
 „Wspieranie i upowszechnianie kultury fzycznej”
 „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
 „Turystyka i krajoznawstwo”
 „Ratownictwo i ochrona ludności”
 „Promocja i organizacja wolontariatu”
 „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw
dziecka”
 „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
 „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy”
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 fnansowe własne w kwocie 81.575,20 zł.
Przy realizacji zadań współfnansowanych ze środków publicznych Miasta Sieradza
pozyskano środki fnansowe 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 benefcjentów realizowanych zadań - ponad 13.000 osób
 liczba organizacji pozarządowych 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 proflaktycznym z zakresu uzależnień
Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
Organizacja
turnusów
terapeutycznych
dla
osób
uzależnionych
i współuzależnionych
Edukacja z zakresu proflaktyki uzależnień
Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa
Świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych
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80.000,51 500,59 100,6.300,135.000,20.980,15.000,145.000,40.000,15.000,4.000,20.433,209.716,5

G. Inne obowiązujące programy
I. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014 –2020.
Realizacja jej założeń zmierza do poprawy standardu życia wszystkich mieszkańców
wspólnoty samorządowej. Strategia określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania,
których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów
społecznych. Stanowi zatem podstawę do interwencji społecznych, które mają przyczynić się
do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.
We współpracy z innymi podmiotami działającymi na terenie miasta Sieradza MOPS w Sieradzu
przygotował ocenę stopnia realizacji ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Sieradza na lata 2014 – 2020” za 2017 r. W związku z tym odbyło się posiedzenie Zespołu
oceniającego realizację Strategii za 2017 r., na którym zwrócono uwagę na fakt, że coraz bardziej
rozpowszechniają się nowe problemy społeczne, w tym nowe rodzaje uzależnień np.
od internetu, telefonu komórkowego czy gier komputerowych. Poza tym coraz łatwiej dostępne
stają się dopalacze i narkotyki szczególnie w środowisku szkolnym, wśród młodzieży. Ostatecznie
Zespół oceniający w 3 kierunkach działania zmienił ocenę stopnia wdrożenie w 2017r.
W stosunku do 2016 r., i tak:
1. Cel strategiczny II
Cel operacyjny 2, kierunek działania 9 ,,Zapewnienie w razie potrzeby, osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia” - za 2016 była ocena – 7;
za 2017 r. propozycja oceny – 4; ocena Zespołu – 4.
Obniżenie oceny spowodowane jest brakiem domów dla matek z dziećmi na terenie
miasta Sieradza, dlatego nie można w pełni zrealizować powyższego kierunku działania.
2. Cel strategiczny III
Cel operacyjny 1, kierunek działania 3 ,,Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych,
obejmujących pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem” - za 2016 była ocena – 6; za 2017 r. propozycja oceny – 5; ocena Zespołu –
5.
Obniżenie oceny spowodowane jest zbyt wysokimi cenami za godzinę usług
opiekuńczych. Osób starszych i schorowanych nie stać na korzystanie z usług.
3. Cel strategiczny V
Cel operacyjny 2, kierunek działania 2 ,,Udostępnienie informacji o sektorze
pozarządowym działającym w mieście, promowanie jego działań” - za 2016 była ocena –
6; za 2017 r. propozycja oceny – 7; ocena Zespołu – 7.
Rozległy dostęp i poszerzająca się oferta informacyjna dla zainteresowanych spowodowała
wzrost oceny.
Zgodnie z powyższym oceny stopnia wdrożenia działań zostały przyjęte przez członków
Zespołu jednomyślnie, członkowie nie zgłosili uwag do zaprezentowanej na posiedzeniu formy
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projektu Raportu Monitoringowego i w konsekwencji podjęto decyzję o przedłożeniu
go Prezydentowi Miasta Sieradza i Radzie Miejskiej w Sieradzu.
II. Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofar Przemocy w Rodzinie
dla Miasta Sieradza na lata 2018 - 2021.
Głównym celem przyjętego uchwałą Nr L/345/2018 Rady Miejskiej w Sieradz z dnia
26 kwietnia 2018r. Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofar przed
przemocą. W 2018 r. zadania wynikające z programu realizowane były w ramach pracy
powołanego
przez
Prezydenta
Miasta
Sieradza
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sieradzu, w tym grup roboczych oraz udział
pracowników MOPS w Sieradzu w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Udzielano bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, socjalnego
i rodzinnego) oraz pomocy fnansowej i rzeczowej. Prowadzono grupy wsparcia dla ofar
przemocy i oddziaływano na sprawców przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich
do udziału w prowadzonych programach korekcyjno - edukacyjnych. Realizowano zajęcia
proflaktyczno - edukacyjne w szkołach z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji.
Przekazywano za pośrednictwem lokalnych mediów informacje o podejmowanych działaniach
na rzecz przeciwdziałania przemocy.
Realizacja powyższych programów, strategii oraz podejmowanie wielu inicjatyw w zakresie
rozwiązywania problemów społecznych są niezbędne, aby instytucja pomocy społecznej była
skuteczna i efektywna.
III. Miejski Program Proflaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2018-2020.
Miasto Sieradz zapewnia mieszkańcom dostęp do proflaktycznych usług medycznych,
podejmuje działania zdrowotne oraz stymuluje zmiany w stylu życia ludności poprzez edukację
zdrowotną, kształtowanie przyjaznego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki. Program został
przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIX/332/2018 z dnia 28 marca 2018r.
z uwzględnieniem następujących zagadnień:
- tworzenie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia i pracy,
- zachęcanie społeczeństwa do działań na rzecz zdrowia,
- rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu psychicznemu i fzycznemu.
Zagrożenia zdrowotne wynikają z:
 małej aktywności fzycznej,
 złego sposobu odżywiania się,
 braku umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 częstego sięgania po wszelkiego rodzaju używki (nikotyna, alkohol, narkotyki),
 degradacji środowiska naturalnego.
Na terenie miasta Sieradza zakłady służby zdrowia są zakładami, których organem
prowadzącym nie jest gmina Miasto Sieradz, dlatego też realizacja ustawowego obowiązku
wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz.U.
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z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130), a określającego że do zadań własnych gminy
należy ochrona zdrowia - możliwa jest jedynie poprzez działania o charakterze proflaktycznym.
Do najistotniejszych działań podejmowanych przez Samorząd Miasta Sieradza należy realizacja
programów proflaktycznych na rzecz mieszkańców Sieradza, z których mieszkańcy miasta
Sieradza bardzo chętnie korzystają.
Przed rozpoczęciem działań w sferze proflaktyki i promocji zdrowia podjęto działania,
aby programy zdrowotne, które planowane były do realizacji skierować do Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfkacji (AOTMiT) w Warszawie w celu ich zaopiniowania.
Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych fnansowanych
ze środków publicznych.
W roku 2018 realizowanych było 7 programów i akcji zdrowotnych, w tym 3 programy
edukacyjne.
1. Zestawienie poszczególnych programów i adresatów tych programów:

Lp.
Nazwa programu
1.
Program proflaktyki raka piersi –
USG
2.
Program szczepień ochronnych
przeciwko grypie
3.
Program wczesnego wykrywania
wad wzroku
4.
Program aktywności ruchowej 60+
5.
Program proflaktyczno – edukacyjny
wczesnego wykrywania cukrzycy
6.
Program proflaktyczno – edukacyjny
wykrywania raka piersi dla dziewcząt
w okresie dojrzewania
7.
Program proflaktyczno – edukacyjny
„Zdrowe odżywianie”
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Adresaci
kobiety z terenu Sieradza w wieku od 30. do 49.
roku życia
mieszkańcy Sieradza w wieku 65 lat i więcej
dzieci zamieszkałe w Sieradzu w wieku 8 lat
mieszkańcy Sieradz w wieku 60 lat i więcej
młodzież klas VII szkół podstawowych
dziewczęta klas VIII szkół podstawowych

dzieci klas VI szkół podstawowych
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2. Zestawienie środków fnansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych programów
oraz ilość osób biorących udział w programie:
Wysokość
Ilość osób
Lp.
Nazwa programu
środków
biorących udział
fnansowych
w programie
1.
Program proflaktyki raka piersi
16.980,212
2.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie

21.987,-

475

3.

Program wczesnego wykrywania wad wzroku

22.120,-

316

4.

Program aktywności ruchowej 60+

23.510,-

125

5.

Program proflaktyczno – edukacyjny wczesnego
wykrywania cukrzycy
Program
proflaktyczno
–
edukacyjny
wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie
dojrzewania (samobadanie piersi)
Program proflaktyczno – edukacyjny „Zdrowe
odżywianie”

2.687,-

325

4.223,-

254

750,-

380

6.

7.

Wykres. Struktura wydatków na programy proflaktyczne.

16980
18,41%

4223
4,58%

2 687
2,91%

23 510
25,48%

21987
23,83%

750
0,81%
22120
23,98%

profilaktyka raka piersi

szczepienia p/grypie

wykrywanie wad wzroku

zdrowe odzywianie

Aktywność 60+

wykrywanie cukrzycy

samobadanie piersi

 Przy realizacji proflaktycznych programów zdrowotnych współpracowaliśmy z następującymi
zakładami opieki zdrowotnej:NZOZ „Alfa” w Sieradzu, NZOZ „Zdrowie” w Sieradzu, NZOZ
„Eskulap” w Sieradzu, NZOZ „Medicus” w Sieradzu.
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V. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
SAMORZĄDOWYMI
1. Współpraca zagraniczna
Sieradz to miasto o licznych walorach gospodarczych, historycznych i rekreacyjnych.
Przekonani o własnej wartości pielęgnujemy lokalną tożsamość, której korzenie sięgają setki lat
wstecz. Chcąc dzielić się tym bogactwem z innymi, Sieradz zdecydował się nawiązać partnerskie
relacje z kilkoma miastami w Europie.
Od wielu lat pomyślnie i aktywnie rozwija się współpraca z dwoma miastami: Gaggenau
(leżące w Badenii-Wirtembergii – Niemcy) oraz Annemasse (leżące w Rejonie Rodan-Alpy –
Francja). Wspólnie z naszymi partnerami realizujemy projekty unijne, podczas których młodzież
zaprzyjaźnionych miast poznaje wartości wspólnej Europy. i czerpie z własnych kultur oraz
historii. Także włodarze miast odwiedzają się wzajemnie, biorąc udział w najważniejszych
wydarzeniach organizowanych w pozostałych miastach. W trakcie takich wizyt dzielą się oni
spostrzeżeniami z zakresu funkcjonowania własnych wspólnot i wdrazanie dobrych rozwiązań
dotyczących np. opieki nad seniorami (Gaggenau) czy ochrony środowiska (Annemase).

Fot. Uczniowie z Sieradza i Gaggenau z wizytą w Strasbourgu

W ostatnich latach została również reaktywowana współpraca z bułgarskim miastem
Jamboł. Ponadto do miast, które współpracują z Sieradzem na zasadach miast partnerskich,
zaliczają się Gospić i Noialije (Chorwacja) oraz Sarańsk (Rosja).
Wspólnie z miastami partnerskimi podejmowanych jest wiele ciekawych inicjatyw.
Organizowane są imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym -oparte na wymianie
młodzieży i wizytach studyjnych. Przy tej okazji dokonuje się wymiana doświadczeń i rodzą się
nowe pomysły na spożytkowanie pozyskiwanych środków zewnętrznych dla naszych wspólnot.
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2. Współpraca krajowa
2.1. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”.
Od 3 września 1999 roku jesteśmy członkiem Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”. Aktualnie udział Gminy Miasta Sieradza
w Związku stanowi 21,24 %. W ramach związku realizujemy wspólnie zadania
z zakresu gospodarki komunalnej.
Od 27 października 2010 roku na terenie miasta funkcjonuje Stacja Przeładunkowa
Odpadów Komunalnych (zwana dalej SPOK) stanowiąca integralną część Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, na terenie której funkcjonuje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Dzigorzewskiej 4.
Odpady komunalne przyjmowane są przez SPOK od właścicieli nieruchomości
nieodpłatnie, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy są zobowiązani samodzielnie dostarczyć odpady do punktu. SPOK funkcjonuje
zgodnie z przyjętym w tym zakresie Regulaminem opracowanym i zatwierdzonym przez „ORLI
STAW”.
Aktualnie SPOK przyjmuje następujące odpady:
 papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, złom metali żelaznych
i nieżelaznych przekraczających objętość worków,
 komunalne odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, trawa, drewno),
 odpady leków przeterminowanych,
 zużyte baterie i akumulatory,
 chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin i inne
odpady niebezpieczne oraz zużyte opony,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 odpady budowlano-remontowe,
 odpady wielkogabrytowe (elementy wyposażenia mieszkań min. meble i kanapy),
 materiały izolacyjne i konstrukcyjne,
 odpadowa papa,
 elementy usunięte ze zużytych urządzeń,
 zużyta odzież, opakowania z tekstyliów itp.
Pracownicy Związku pomagają nam corocznie w organizowanej przez
miasto imprezie ekologicznej pn.: Festiwalu Recyklingu., w trakcie, którego
dokonywana jest selektywna zbiórka odpadów i podnoszona jest
świadomość ekologiczna mieszkańców miasta.
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2.2 Związek Miast Polskich w Poznaniu.
Miasto Sieradz przystąpiło do Związku Miast Polskich z siedzibą
w Poznaniu w dniu 26 października 1990 roku (Uchwała Nr VI/38/90 Rady
Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 1990 roku).
Związek Miast Polskich, jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju
miast polskich poprzez:
 reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólno państwowym i międzynarodowym,
 inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów
terytorialnych,
 propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych przez
miasta zadań publicznych, z wykorzystaniem doświadczeń samorządów polskich
i zagranicznych;
 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych oraz projektów,
mających wpływ na rozwój i bogacenie się miast polskich,
 inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-kulturalnemu
rozwojowi miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych
i współpracy międzynarodowej, oraz wymiany naukowej i kulturalnej,
 prowadzenie pracy programowej, informacyjnej, konsultacyjnej i szkoleniowej, mającej
na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin
działalności samorządu miejskiego,
 prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej
problematyki Związku i jego członków.
 promocję wdrażania wysokich standardów merytorycznych i etycznych w zarządzaniu
sprawami publicznymi,
 propagowanie współpracy samorządu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami i sektorem nauki.
Członkiem Zarządu Związku Miast Polskich na VIII kadencję (2019-2024) w randze
Wiceprzewodniczącego został Prezydent Miasta Sieradza – Paweł Osiewała.
2.3. Stowarzyszenie „TAK dla kopalni Złoczew”.
Uchwałą nr XXIX/190/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 października 2016 roku
gmina Miasto Sieradz przystąpiła do Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew”.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie idei rozpoczęcia eksploatacji złoża węgla brunatnego „Złoczew”,
2) inicjowanie, propagowanie, realizacja i koordynacja wspólnych przedsięwzięć służących
rozwojowi współpracy samorządów na rzecz powstania kopalni „Złoczew”,
3) realizacja innych przedsięwzięć promujących i wspierających rozpoczęcie eksploatacji złoża
węgla brunatnego „Złoczew”.
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VI. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (efekty działań prowadzonych w 2018
roku)
1. Oświata i edukacja.
1. Opracowano i przygotowano założenia do organizacji roku szkolnego 2018/2019
w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sieradz. Zatwierdzono
arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 oraz na bieżąco zatwierdzano
aneksy do arkuszy.
2. Prowadzono obsługę kadrową dyrektorów placówek oświatowych.
3. Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Sieradza
za rok szkolny 2017/2018.
4. Zebrano kompleksowe informacje ze wszystkich placówek oświatowych prowadzonych
i dotowanych przez Gminę Miasto Sieradz w ramach „Systemu Informacji Oświatowej”. System
zawiera dane o kadrze pedagogicznej i pracownikach niepedagogicznych, uczniach, obiektach
i wyposażeniu, obowiązku szkolnym, wypoczynku dzieci i młodzieży, wypadkach uczniów,
wydawanych posiłkach, wynagrodzeniach i kosztach utrzymania.
5. Dokonano analizy wynagrodzeń osiągniętych przez nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. Z uwagi na osiągnięcie wymaganych średnich wynagrodzeń nie było
potrzeby wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2017. Informacje o wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i przedszkolach Gminy Miasto Sieradz do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rady
Miejskiej w Sieradzu i Związków Zawodowych oraz dyrektorów placówek oświatowych.
6. Opracowano i wdrożono „Regulamin dofnansowania dokształcania i doskonalenia
nauczycieli w roku 2018”.
7. Wzięto udział jako obserwator w sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej
oraz egzaminie gimnazjalnym w szkołach z terenu miasta Sieradza.
8. Przeprowadzono 4 konkursy na stanowiska dyrektorów:
- Przedszkola nr 1 im. „Kubusia Puchatka” w Sieradzu,
- Przedszkola nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu.
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W wyniku przeprowadzonych konkursów powierzono stanowisko dyrektora:
- Przedszkola nr 1 im. „Kubusia Puchatka” w Sieradzu - Pani Bogusławie Sabat na okres 5 lat
szkolnych,
- Przedszkola nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu - Pani Katarzynie Fontowicz na okres
5 lat szkolnych,
9. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne dla 6 nauczycieli
kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy
nauczyciele zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.
10.W ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 przyznano
stypendia edukacyjne dla 46 uczniów oraz nagrody rzeczowe dla 38 uczniów, które zostały
wręczone przez Prezydenta Miasta Sieradza podczas uroczystego spotkania w dniu 25 września.
11.Przyznano nagrody Prezydenta Miasta Sieradza z okazji Dnia Edukacji Narodowej
dla wyróżniających się nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjów. Nagrody
wręczone zostały 16 nauczycielom (w tym
4 dyrektorom) w dniu 12 października podczas
miejskiej uroczystości zorganizowanej w Teatrze Miejskim w Sieradzu.
12.Dokonano analizy realizacji budżetu
w układzie wykonawczym budżetu.

w

placówkach

oświatowych oraz zmian

13.W czerwcu przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania stypendium
przez uczniów i słuchaczy kolegiów. Przekazano informacje i ulotki do placówek oświatowych
(kadra pedagogiczna, uczniowie, rodzice uczniów), Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.
14.Realizowano zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. W roku 2018 84 uczniów otrzymało stypendium szkolne. Działania te miały na celu wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży z Sieradza.
15.Przeprowadzono kontrole:
 w zakresie kompleksowej ocena prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
udzielonych z budżetu miasta Sieradza w 2017 r. Niepublicznemu Przedszkolu
”Fun & Play” w Sieradzu”,
 w zakresie liczby dzieci w placówce w roku 2018 w Niepublicznym Przedszkolu
”Reksio” w Sieradzu.
16.Dokonano oceny pracy dyrektora Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia
i Małgosi”– Pani Małgorzaty Grzelak.
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17.Współpracowano z Kuratorium w Łodzi – Delegaturą w Sieradzu w zakresie bieżącego
funkcjonowania placówek oświatowych.
18.Współpracowano ze związkami zawodowymi w sprawach wynagradzania pracowników
oświaty oraz działalności placówek oświatowych.
19.Koordynowano działania związane z realizacją pomocy materialnej dla uczniów w zakresie
dofnansowania zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy
uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna". Pomoc fnansową na zakup podręczników otrzymało
36 uczniów na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
20.Koordynowano przyjęcia dzieci do przedszkoli oraz uczniów I klas szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019.
21.Prowadzono współpracę z następującymi gminami: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin,
Goszczanów, Lututów, Sieradz, Syców, Warta, Widawa, Wróblew, Zduńska Wola, miasto Zduńska
Wola i Złoczew w zakresie realizacji wychowania przedszkolnego.
22.Zorganizowano dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół dla 19 uczniów niepełnosprawnych.
23.Realizowano zadanie w zakresie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. W roku
bieżącym 29 nauczycieli skorzystało z tej formy pomocy.
24.Realizowano zadania w zakresie dofnansowania pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników. Wypłacono środki fnansowe 25 pracodawcom
na dofnansowanie kształcenia 29 młodocianych pracowników.
25.Realizowano zadanie wynikające z zapisów art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
oraz sfnansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego – dotacja podręcznikowa.
26.Realizowano zadanie wynikające z zapisów art. 14d ustawy o systemie oświaty
z przeznaczeniem na dofnansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
27.Koordynowano prace związane z realizacją zadania dotyczącego spełniania obowiązku nauki.
28.Dokonano wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych - Gimnazjum
dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu.

RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz

74

29.W związku ze zmianą siedziby Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „SEMAFOR” dokonano
zmiany w ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
30.Dokonano wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego „AMIŚ” w Sieradzu.
31.Pozyskano środki z MEN na doposażenie gabinetów proflaktyki zdrowotnej.
32.Pozyskano dodatkowe środki z MEN z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
w roku 2018.
33.Dokonano weryfkacji SIO na dzień 30.09.2018 r. w celu ustalenia wysokości subwencji na rok
2019 dla Miasta Sieradza.
34.W budżecie miasta na 2018 rok została utworzona rezerwa celowa z przeznaczeniem
na konserwację i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami
w szkołach, przedszkolach i w stołówkach szkolnych.
35.W ramach przyznanych środków zostały zrealizowane następujące zadania remontowe:
Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka
1. Cyklinowanie 2 podłóg w salach przedszkolnych.
2. Zakup i wymiana umywalek oraz misek ustępowych w toalecie w grupie przedszkolnej.
Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały
1. Wymiana rozdzielni z bezpiecznikami.
2. Naprawa pokrycia dachowego wraz z materiałem.
3. Remont ogrodzenia.
Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy
1. Odświeżenie szatni przedszkolnych.
2. Remont tarasu.
3. Podział pomieszczenia na terenie przedszkola.
4. Wymian paneli w pokoju intendenta.
Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole”
1. Ułożenie kostki betonowej na terenie przedszkola.
Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka
1. Naprawa rury spustowej.
Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi
1. Remont sali przedszkolnej oraz łazienki.
2. Odświeżenie elewacji wokół budynku na dole.
Przedszkole nr 15
1. Adaptacja tarasu zewnętrznego na wykonanie nowej sali przedszkolnej oraz zakup
materiałów do niego.
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta
1. Położenie płytek na schodach wejściowych do szkoły.
2. Malowanie toalet, szatni, korytarza na II piętrze, stołówki i 1 sali lekcyjnej.
3. Położenie tynku strukturalnego na korytarzu.
4. Montaż konstrukcji okiennej i drzwiowej w szatni.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej
1. Remont gabinetu pedagoga i psychologa w budynku A.
2. Malowanie sal lekcyjnych oraz szatni w budynku A i B.
3. Położenie płytek przed wejściem na blok sportowy w budynku B.
4. Wymian wykładziny w gabinecie dyrektora w budynku A - środki własne.
5. Remont ogrodzenia boiska ORLIK.
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej
1. Cyklinowanie podłogi w 1 Sali lekcyjnej oraz ogólne odświeżenie sal lekcyjnych –
malowanie w ramach środków własnych.
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8
1. Malowanie sal lekcyjnych – ogólne odświeżenie.
2. Zaadoptowanie sali lekcyjnej na pokój nauczycielski – pokój nauczycielski na sale lekcyjne
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka
1. Odświeżenie sal lekcyjnych, świetlicy, korytarza na I piętrze, gabinet pielęgniarki.
2. Pomalowanie murku przed szkołą – odświeżenie.
3. Naprawa dachu na budynku szkoły.
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego
1. Odświeżenie sal lekcyjnych.
2. Położenie kostki na parkingu przed szkołą
3. Naprawa rur hydraulicznych po awarii.

2. Polityka społeczna
1. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
 Opracowano Miejski Program Proflaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2019 rok.
 Przygotowano sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Proflaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018.
 Opracowano program pn. „Wakacje bez używek” w ramach zagospodarowania czasu
wolnego podczas wakacji dla dzieci i młodzieży, z którego skorzystało 8.248 uczniów.
 Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Zarządzeniem Nr 286/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia
06.12.2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w roku 2018, który obejmował zadania pn.
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„Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży”,
„Wakacyjne imprezy proflaktyczno – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”,
„Działalność świetlic z programem proflaktycznym z zakresu uzależnień”,
„Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu”,
„Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych”,
„Edukacja z zakresu proflaktyki i uzależnień”.
a) na zadanie „Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu” - wpłynęły 2 oferty
z których dofnansowano:
 Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu na wsparcie terapii
i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin (40 uczestników).
 Sieradzkie Towarzystwa Trzeźwości „Przyjaźń” przy ul. Krakowskie Przedmieście 12/01
w Sieradzu na wsparcie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin
(30 uczestników).
Z wyżej wymienionymi podmiotami podpisano umowy, przekazano środki oraz dokonano
rozliczeń przekazanych dotacji.
b) przeprowadzono kontrolę w zakresie realizacji zadania „Terapia i rehabilitacja osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” w :
 Stowarzyszeniu Abstynentów „Przystań”,
 Sieradzkim Towarzystwie Trzeźwości „Przyjaźń”.
c) na zadanie „Działalność świetlic z programem proflaktycznym z zakresu uzależnień”
wpłynęło 4 oferty, którym powierzono realizację zadania:
 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” przy SPI nr 8
w Sieradzu przy ul. Szlacheckiej 11 na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
i młodzieży (50 os.)
 Zgromadzenie SS Urszulanek SJK Świetlica Środowiskowa „Światełko Dzikuska”
w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 16 na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
i młodzieży (25 os.)
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sieradzu
przy ul. Aleja Pokoju 11C dla dzieci i młodzieży (30 os.).
 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu
na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy SOSW w Sieradzu przy ul. Krakowskie
Przedmieście 58 dla dzieci i młodzieży ( 14 os.)
Z wyżej wymienionymi podmiotami podpisano umowy, przekazano środki oraz dokonano
rozliczeń przekazanych dotacji.
d) na zadanie „Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży” wpłynęły 2 oferty.
Do realizacji przyjęto 1 ofertę, której powierzono realizację zadania:
 Polski Komitet Pomocy, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. Organizacja wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w Bartkowej k. Gródka nad Dunajcem dla 100 dzieci
i młodzieży (04.07.2018 r. – 13.07.2018 r.).
Z wyżej wymienionym podmiotem podpisano umowę, przekazano środki oraz dokonano
rozliczenia przekazanej dotacji.
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e) na zadanie „Wakacyjne imprezy proflaktyczno - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
organizowane na terenie miasta Sieradza”. Na w/w zadanie nie wpłynęła żadna oferta. Otwarty
konkurs ofert na zadanie unieważniono.
f) na zadanie „Edukacja z zakresu proflaktyki uzależnień” wpłynęły 2 oferty
i dofnansowano:
 Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację pikniku trzeźwościowego
„Pożegnanie Lata” w Ośrodku Wypoczynkowym Sieradz-Męka w dniu 23.09.2018r.
(około 150 benefcjentów).
 Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację XIV Amatorskiego Rajdu
Samochodowego w Sieradzu i okolicy w dniu 10.06.2018 r. (20 załóg).
 Z wyżej wymienionymi podmiotami podpisano umowy, przekazano środki oraz
dokonano rozliczeń przekazanych dotacji.
g) na zadanie „Organizacja Turnusów Terapeutycznych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych” wpłynęły 2 oferty z których dofnansowano:
 Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację obozu terapeutycznego w Załęczu
Wielkim w okresie 16.07.2018 r.- 25.07.2018 r. (10 uczestników).
 Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację obozu terapeutycznego
na organizację turnusu terapeutycznego w Ośrodku Wypoczynkowym Sportu i Rekreacji
Sieradz-Męka w okresie 01.07.2018 r.- 10.07.2018 r. (10 uczestników).
Z wyżej wymienionymi podmiotami podpisano umowy, przekazano środki oraz dokonano
rozliczeń przekazanych dotacji.
h) udzielono wsparcia fnansowego w szkołach podstawowych na:
 realizację programów proflaktycznych z zakresu uzależnień:
- edycję wiosenną dla (3 125 uczniów)
- edycję jesienną dla ( 3040 uczniów)
 organizację zajęć sportowo rekreacyjnych podczas ferii zimowych dla 476 dzieci oraz
korzystanie z lodowiska „SIRKA” (ok.2 189) dzieci
 organizację zajęć sportowo rekreacyjnych podczas wakacji w ramach programu „Wakacje
bez używek” dla (224 uczniów) w tym:
- SP nr 1 dla (30 uczniów) – (półkolonie 2018)
- SP nr 10 dla (44 uczniów – (półkolonie 2018)
- SP nr 4 dla (150 uczniów)-(Sieradzki Trener Osiedlowy)
 organizacja dla dzieci warsztatów plastycznych o tematyce świątecznej w ramach
zagospodarowania czasu wolnego w okresie przerwy świątecznej (375 uczniów)
i) udzielono wsparcia fnansowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację
następujących zadań:
 prowadzenie świetlicy „ Promyk” (33 dzieci)
 prowadzenie świetlicy „ U Żaków” (17 dzieci)
 wycieczki dla 21 uczestników – osób niepełnosprawnych Warsztatów Terapii Zajęciowej
6.500,00 pod hasłem : „Żyję zdrowo – nałogom mówię Nie”,
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organizacje rodzinnego turnusu wypoczynkowego wspólnoty „ Wiara i Światło”
dla osób niepełnosprawnych z rodzicami – opiekunami indywidualnymi łącznie
(14 osób)
 organizację Rodzinnego Pikniku Integracyjnego o charakterze sportowo –
rekreacyjnym dla (około 200 osób, dzieci i młodzieży specjalnej troski wraz
z rodzinami)
j) udzielono wsparcia fnansowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację
następujących zadań:
 ferii z MOSIR-em (ok. 200 dzieci i młodzieży),
 letnia akademia tenisa (ok. 200 dzieci i młodzieży),
 wakacyjnego cyklu turniejów piłki siatkowej (ok. 60 dzieci i młodzieży),
 zajęcia sportowe na osiedlu za szpitalem (ok. 500 uczestników),
 parku linowego (ok. 6 000 uczestników),
 ścianka wspinaczkowa (1 000 uczestników).
k) Ponadto sfnansowano:
 zakup spektaklu edukacyjno – wychowawczego pod nazwą „Gwiazdy Leśnej Estrady”
dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Sieradza,
 przeprowadzenie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta Sieradza organizowanego na płycie rynku w Sieradzu w miesiącu
czerwcu,
 zakup koszulek dla (650 uczestników) pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w miesiącu
sierpniu 2018r.
 sfnansowanie działań proflaktyczno – edukacyjnych przeprowadzenie dwóch audycji
radiowych promujących trzeźwość na drogach,
 zakup biletów na udział członków Stowarzyszeń Trzeźwościowych z terenu miasta
Sieradza
w seminarium – ogólnopolskim programie propagującym zagadnienia
bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Bezpiecznie – Chce się Żyć” oraz z zakresu
proflaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii w miesiącu kwietniu,
 współudział w organizacji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości pod hasłem: ”Włącz
myślenie – wyłącz uzależnienie” koncertu proflaktycznego oraz zakup poczęstunku
dla uczestników konferencji w miesiącu marcu,
 zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu sprawności
fzycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie organizowanego przez Komendę Powiatową
Policji w Sieradzu,
 współpracowano w zorganizowania plebiscytu „Wolontariusz Roku 2018”,
 sfnansowano przeprowadzenie warsztatów plastycznych o tematyce świątecznej
w szkołach podstawowych
 l) koordynowano pracami z zakresu działalności Miejskiej Komisji Proflaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 prowadzenie akt spraw uczestników postępowań o podjęcie leczenia odwykowego,
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przyjęcie 39 wniosków o podjęcie leczenia odwykowego z czego 2 wnioski zostały
wycofane,
przygotowywano 164 zawiadomienia dla uczestników postępowań o podjęcie leczenia
odwykowego na posiedzenia MKPiRPA,
przygotowano 37 zawiadomień do pracownika socjalnego celem przeprowadzenia
wywiadu
środowiskowego na potrzeby MKPiRPA, sporządzono 34 wywiady
środowiskowych oraz sporządzono 7 kwestonariuszy Niebieskich Kart.
przygotowano zawiadomienia dla 46 uczestników postępowań o podjęcie leczenia
odwykowego w
celu
sporządzenia opinii psychologiczno – psychiatrycznych,
sporządzono 8 opinii.
przygotowano 17 wniosków do Sądu Rejonowego w Sieradzu celem wydania
postanowienia o podjęcie przymusowego leczenia, (1 kobiety, 16 mężczyzn).
przygotowano 17 pełnomocnictw do reprezentowania MKPiRPA w postępowaniu przed
Sądem Rejonowym w Sieradzu,
przygotowano 15 list wynagrodzeń dla członków MKPiRPA.
przygotowano dokumenty na 2 zespoły terapeutyczne,
przygotowano dokumenty na 18 posiedzeń Miejskiej Komisji Proflaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
prowadzono prace związane z wydaniem 33 opinii na sprzedaż alkoholu.

Fot. Zajęcia sportowe na boisku MOSiR przy ul. Sportowej w Sieradzu
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2. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Sfnansowano zatrudnienie prawnika i psychologa dla mieszkańców Miasta Sieradza
w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
3. W zakresie ochrony zdrowia:
a) opracowano Program Proflaktyki Zdrowotnej pod nazwą Program proflaktyki zdrowotnej
„Szczepienia ochronne przeciwko grypie” dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza
w wieku od 65 lat. W oparciu o przygotowany w/w program Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Sieradza Nr 173/2018 z dnia 27.08.2018 roku ogłoszono konkurs ofert na realizatora
tego programu. Przeprowadzenie konkursu nastąpiło zgodnie z przygotowanymi
szczegółowymi warunkami
konkursu ofert. Wpłynęły 3 oferty. Podpisano umowę
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ESKULAP” Sp. z.o.o.
w Sieradzu, NZOZ „MEDICUS” w Sieradzu i Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
„ALFA” Sp.z.o.o. „Tres–Med” w Sieradzu. Ogółem w programie zaszczepiono 475 osób
( kobiet – 280 i mężczyzn – 195).
b) opracowano Program proflaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci
urodzonych w 2010r. W oparciu o przygotowany w/w program Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Sieradza Nr 47/2018 z dnia 28.02.2018 roku ogłoszono konkurs ofert na realizatora
tego programu. Przeprowadzenie konkursu nastąpiło zgodnie z przygotowanymi
szczegółowymi warunkami
konkursu ofert. Wpłynęła 1 oferta. Podpisano umowę
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ALFA” Sp.z.o.o. ”TRES-MED” w Sieradzu.
Ogółem w programie uczestniczyło 316 dzieci.
c) opracowano Program proflaktyczno-edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności
na cukrzycę dla młodzieży z szkoły podstawowej z terenu miasta Sieradza realizowanego
w oparciu o zawarte porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddział
w Sieradzu. Ogółem w programie uczestniczyło 325 osób.
d) opracowano Program proflaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt
w okresie dojrzewania z szkoły podstawowej – oddział gimnazjalny z terenu miasta
Sieradza realizowanego w oparciu o zawarte porozumienie z Sieradzkim Stowarzyszeniem
Klubu „Amazonka” w Sieradzu. Ogółem w programie uczestniczyło 254 osoby.
e) opracowano Program proflaktyczno-edukacyjny pn; „ZDROWE ODŻYWIANIE” dla dzieci
z VI klas szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza realizowanego w oparciu o zawartą
umową z dietetykiem. Ogółem w programie uczestniczyło 360 dzieci.
f) opracowano Program Proflaktyki rak piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza
w wieku od 30 do 49 roku życia. W oparciu o przygotowany w/w program Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Sieradza Nr 48/2018 z dnia 28.02.2018 roku ogłoszono konkurs ofert
na realizatora tego programu. Przeprowadzenie konkursu nastąpiło zgodnie
z przygotowanymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert. Wpłynęła 1 oferta. Podpisano
umowę z NZOZ „MEDICUS” w Sieradzu. Ogółem przebadano 283 kobiety.
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g) opracowano Program aktywności ruchowej 60+ dla mieszkańców z terenu miasta Sieradza
w wieku 60 lat i więcej. W oparciu o przygotowany w/w program Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Sieradza Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 roku ogłoszono konkurs ofert na realizatora
tego programu. Przeprowadzenie konkursu nastąpiło zgodnie z przygotowanymi
szczegółowymi warunkami konkursu ofert. Wpłynęły 2 oferty. Podpisano umowę
z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” Sp.z.o.o. w Sieradzu oraz
Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „ESKULAP” Sp. z.o.o.
w Sieradzu. Ogółem w programie uczestniczyło 125 osób.
h) przeprowadzono kontrole w związku z realizacją „Programu proflaktyki raka piersi – USG
dla kobiet z terenu miasta Sieradza w wieku od 30 do 49 roku życia” w Niepublicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Sieradzu.
i) wydano 70 decyzji w zakresie świadczeń zdrowotnych, w tym:
- Ilość decyzji pozytywnych – 60,
- Ilość decyzji negatywnych – 3,
- Ilość decyzji umarzających i wygaszających postępowanie – 6,
- Ilość decyzji za zgodą strony – 1.
4. W zakresie dodatków mieszkaniowych (zadanie własne):
a) przyjęto 716 wniosków o dodatek mieszkaniowy,
b) wydano decyzji ogółem - 716, w tym:
- wydano decyzji pozytywnych - 602
- wydano decyzji negatywnych - 64 (przekroczona powierzchnia użytkowa, przekroczenie
ustawowego kryterium dochodowego, bądź inne okoliczności stwierdzone na podstawie
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego)
c) prowadzono postępowanie w sprawie wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych:
- przygotowano 38 zawiadomień dla odbiorców dodatku mieszkaniowego o prowadzonym
postępowaniu o jego wstrzymanie.
Wydano pozostałych decyzji 50 w tym:
- wydano decyzji wstrzymujących - 4
- wydano decyzji wznawiających - 0
- wydano decyzji innych (umarzających i wygaszających) - 46
d) przygotowywano miesięczne listy wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów,
e) przeprowadzono 5 wywiadów środowiskowych.
5. W zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego (zadanie zlecone):
a) przyjęto 406 wniosków o dodatek energetyczny,
b) wydano decyzji ogółem - 406, w tym:
- wydano decyzji pozytywnych - 403
- wydano decyzji negatywnych - 0
- wydano decyzji innych (umarzających i wygaszających) - 3
c) przygotowywano miesięczne listy wypłat dodatków energetycznych.
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6. W zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat:
Przeprowadzono kontrolę w:
a) Niepublicznym Żłobku „REKSIO” w Sieradzu przy ul. Organizacji Katyń 15 w zakresie
warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi zgodnie z przyjętym planem nadzoru.
b) Żłobku Miejskim w Sieradzu przy ul. Wł. Łokietka 27 a w zakresie warunków i jakości
sprawowanej opieki nad dziećmi zgodnie z przyjętym planem nadzoru.

3. Kultura
1. Prowadzono współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, administracją
rządową i instytucjami kultury.
2. Koordynowano działalność Sieradzkiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Wydano 4 zezwolenia na organizację imprez masowych organizowanych w roku 2018.
4. Wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowano uroczystości z okazji:
 Rocznicy Konstytucji 3 Maja,
 Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada.
5. Tradycyjnie upamiętniono rocznice historyczne poprzez złożenie kwiatów przez władze
miasta w następujących miejscach:
 przy ścianie memorialnej przy Sieradzkiej Bazylice w dniu 19 stycznia z okazji Dnia
Judaizmu oraz 73. rocznicy nalotu sowieckich samolotów na Sieradz, podczas którego
poległo ponad 120 mieszkańców naszego miasta,
 pamięci z okresu II wojny światowej dla upamiętnienia 74. rocznicy zakończenia II wojny
światowej w dniu 8 maja – delegacje sieradzkich szkół,
 przy pomniku Grunwaldzkim w dniu 15 lipca z okazji 608. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem,
 przy pomniku poświęconemu Miastu Warszawie w dniu 1 sierpnia z okazji 74. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego,
 przy pomniku Sybiraków w dniu 17 września z okazji 79. rocznicy napaści ZSRR na Polskę
oraz Dnia Sybiraka.
6. Zorganizowano miejskie obchody:
 z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w dniu 1 marca przy pomniku Żołnierzy Wyklętych.
 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września na cmentarzu w SieradzuMęce.
7. Na zasadach współorganizacji zrealizowane zostały:
 „DNI SIERADZA”, które odbyły się w dniach 29 maja - 10 czerwca.
W programie obchodów znalazły się następujące imprezy:
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 Bajkowy Koncert MAGDALENY WASYLIK,
 „SIERADZ TAŃCZY W RYTMIE TANGA",
 OPERETKI CZAR - Narodowy Teatr Operetki Kijowskiej,
 Spektakl dla dzieci "BRZYDKIE KACZĄTKO",
 Koncert Muzyki Filmowej,
 Koncert Gwiazd - Zespół PECTUS,
 XI JARMARK URSZULAŃSKI i koncert Andrzeja Cierniewskiego,
 SIERADZKI WIECZÓR KABARETOWY.

8. Udzielono wsparcia fnansowego przy organizacji imprez realizowanych przez inne placówki
i organizacje, a mianowicie:
 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;
 Powiatowe Potyczki Matematyczne – Szkoła Podstawowa Nr 4 – 21 maja;
 Konkurs Plastyczny pn."Depresja w Twoich oczach"- 14 września - Centrum Psychiatryczne
w Warcie.
9. Wręczono statuetki zasłużonym od lat w działalności Miejskiej Orkiestry Dętej OSP z okazji
120-rocznicy istnienia Orkiestry Dętej OSP w Sieradzu.
10. Wręczono nagrodę Prezydenta Miasta Sieradza w VIII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim
TRIENNALE Z MARTWĄ NATURĄ.
11. Sfnansowano:
 poczęstunek dla gości z okazji nadania tytułu i godności BAZYLKI MNIEJSZEJ.
 koszty przejazdu 3 autokarów dla dzieci z sieradzkich szkół do Uniejowa w związku
z zaproszeniem przez Stowarzyszenie Innowatorów Wsi na imprezę "Dzień Dziecka
w Uniejowie".
 koszty przejazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sieradzu do Muzeum Powstania
Warszawskiego w Warszawie.
12. Dokonano zakupu:
 Albumu pt. "ZNALAZŁEM ŚWIATŁO W SIERADZU" Malarstwo Kasjana Farbisza.
 Czapek dla uczestników imprez kulturalnych org. w ramach "DNI SIERADZA".
13. Współorganizowano wycieczkę dla mieszkańców miasta z Sieradza do Warszawy do Muzeum
Powstania Warszawskiego.

RAPORT o stanie gminy Miasto Sieradz

84

14. Zorganizowano uroczystość miejską z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
15. Zorganizowano uroczystość wręczenia nagród dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
16. Zlecono wykonanie dzieła w postaci GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW MIASTA SIERADZA.
17. Ogłoszono i zorganizowano plebiscyt „Sieradzki Wolontariusz Roku 2018”. Na uroczystym
spotkaniu z władzami miasta w dniu 05 grudnia 2018 r. wręczono 20 osobom i 2 zespołom
statuetkę „Sieradzki Wolontariusz Roku 2018” oraz 1 osobie statuetkę „Honorowego
Wolontariusza”.
18. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Zarządzeniem Nr 286/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 6 grudnia 2017r.
ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze
kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, który obejmował zadania
pn.:
 „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”,
 „Wzbogacenie życia kulturalnego poprzez imprezy kulturalne o charakterze
środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym”,
 „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”.
Na zadanie „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza” wpłynęły
4 oferty, z których dofnansowano:
 Fundację Wspierania Kultury Miasta Sieradza na wydanie publikacji „SIERADZ – miasto
stołeczne woj. Sieradzkiego” - etap II skład i druk oraz publikację albumu "ZNALAZŁEM
ŚWIATŁO W SIERADZU. Malarstwo Kasjana Farbisza".
 Towarzystwo Przyjaciół Sieradza na wydanie drukiem trzeciego zeszytu z serii „HISTORIA
SIERADZKIEGO SPORTU - zapasy”.
 Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu na wydanie książki "SIERADZANIE NA DRODZE
DO NIEPODLEGŁEJ".
 Na zadanie „Wzbogacenie życia kulturalnego poprzez imprezy kulturalne
o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym” wpłynęło 7 ofert, z których
dofnansowano:
 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” na organizację
XXVIII Przeglądu Kulturalnego „W krainie baśni, pieśni i tańca”.
 Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz na organizację VIII Ogólnopolskiego Festwalu "NOC
POEZJI I MUZYKI".
 Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” w Sieradzu na organizację cyklu imprez „Muzyczny
Sieradz”.
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 Związek Harcerstwa Polskiego, Hufec Sieradz na Galę i Koncert 100-lecia Związku
Harcerstwa Polskiego w Sieradzu dla mieszkańców Sieradza.
 Ochotniczą Straż Pożarną na III Galę Kapel Podwórkowych - Sieradz '2018.
 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Sieradzu na organizację spotkań
autorskich „BIBLIOTEKA CZEKA”.
Na zadanie „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej” nie wpłynęła żadna
oferta i konkurs został unieważniony.
19. Na podstawie Uchwały Nr LIII/377/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 19 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Sieradza oraz na podstawie Uchwały
Nr LVII/394/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2018 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytku znajdującego się
w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Sieradza przyznano 4 dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków nie stanowiących własności gminy Miasto Sieradz, tj. dla:
 Kościoła Farnego p. w. Wszystkich Świętych na wniosek Parafi Rzymsko – Katolickiej p. w.
Wszystkich Świętych na kwotę 110 445,33 zł.
 budynku Kościoła Św. Stanisława BP przy Klasztorze Sióstr Urszulanek SJK p.w. Królowej
Jadwigi na wniosek Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK na kwotę 100 000,00 zł.
 kamienicy przy ul. Kolegiackiej 16 na wniosek P. Bogusławy Brzezek na kwotę 32 580,00 zł.
 budynku OSP na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu na kwotę 82 671,50 zł.

4. Sport i rekreacja
1. Koordynowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2. Prowadzono współpracę ze stowarzyszeniami kultury fzycznej.
3. Koordynowano funkcjonowanie kompleksów boisk ORLIK:
 przy Szkole Podstawowej nr 4,
 przy Szkole Podstawowej nr 10.
4. Dofnansowano zadania realizowane przez stowarzyszenia kultury fzycznej w zakresie sportu
dzieci i młodzieży. Środki fnansowe wykorzystane zostały na zakup sprzętu sportowego,
ubezpieczenie zawodników, szkolenie i udział w zawodach.
5. Udzielono wsparcia przy organizacji następujących imprez:
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 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 - Koła Polskiego Związku
Wędkarskiego.
6. Zapłacono również za:
 transport dzieci i młodzieży z sieradzkich szkół na Finał Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej
i Gimnazjady sztafet pływackich do Skierniewic;
 transport dzieci i młodzieży z sieradzkich szkół na Finał Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Mini Piłce Koszykowej Chłopców do Skierniewic;
 komplety ubrań sportowych dla Młodziażowej Drużyny Pożarniczej;
 transport dzieci i młodzieży z sieradzkich szkół na Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci
w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt do Rawy Mazowieckiej;
 posiłek dla uczestników na Finału Wojewódzkiego Igrzysk Dzieci w Unihokeju Dziewcząt
i Chłopców.
7. Zorganizowano w dniu 30 maja uroczystość wręczenia stypendiów i nagród sportowych
za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2017, podczas której wręczono
stypendia sportowe dla 7 zawodników z miasta Sieradza na ogólną kwotę 28 800,00 zł, 3
fnansowe nagrody jednorazowe za osiągnięcia sportowe w roku 2017 na ogólną kwotę
2.300,00 zł oraz nagrody rzeczowe dla 3 zawodników na ogólną kwotę 2.998,91.
8. W ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” sfnansowano w 100 % koszty
zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 4 oraz w 100 % koszty
zatrudnienia animatora na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej 10.
9. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Zarządzeniem Nr 286/2017 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 6 grudnia 2017 r.
ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze
wspierania i upowszechniania kultury fzycznej, który obejmował zadania pn.:
 „Zajęcia sportowe szkolne”,
 „Organizację imprez sportowych”,
 „Organizację imprez rekreacyjnych”,
 „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.
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Na zadanie „Zajęcia sportowe szkolne” wpłynęły 2 oferty, z których dofnansowano:
 Uczniowski Klub Sportowy „4” na popularyzację piłki nożnej. Kształtowanie aktywności
ruchowej i zdolności psychomotorycznych.
 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI” na zajęcia sportowe
z tenisa ziemnego.
Na zadanie „Organizacja imprez sportowych” wpłynęło 21 ofert, z których dofnansowano:
 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy w Sieradzu na organizację
"100 na 100" cykl zawodów sportowych w strzelaniu.
 Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai na organizację Międzynarodowego Pucharu
Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin.
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Piłki
Koszykowej Młodzików, XXIII Mikołajkowego Turnieju Koszykówki Młodziczek oraz imprez
sportowych w ramach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki w Sieradzu.
 Sieradzki Klub Tenisowy na organizację cyklu turniejów i imprez tenisowych dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta Sieradza.
 Ludowy Klub Sportowy „PIAST” na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Zapaśniczego
„Lato Sieradzkie”. Memoriał K.Zielińskiego i J.Szymańskiego w zapasach w stylu wolnym,,
oraz „Grand Prix Ziemi Łódzkiej w Brydżu Sportowym”.
 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" na organizację meczów i turniejów
w piłkę siatkową oraz meczów i turniejów w piłkę nożną kobiet.
 Uczniowski Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr” na organizację cyklu 12 ogólnopolskich
turniejów piłki nożnej roczników od 2002 do 2010 oraz meczów Ligi Okręgowej
i Wojewódzkiej.
 Kajakowy Klub Sportowy Sieradz na zawody sportowe kajakarskie i na ergometrach
kajakowych.
 Uczniowski Klub Sportowy „4” na organizację Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej i piłce
siatkowej "ORLIK '2018".
 Klub Tenisa Stołowego na mecze i turnieje tenisa stołowego.
 Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” na organizację VI Mistrzostw
Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP oraz VI Otwartych Mistrzostw
Sieradza w Siłowaniu na Rękę.
 Stowarzyszenie „RAJSPORT ACTIVE” na organizację Pomarańczowej Pętli.
 Klub Sportowy "WARTA" na organizację meczów piłki nożnej drużyn KS Warta,
 Klub Sportowy "INTER" na mecze piłkarskie w ramach rozgrywek ligowych i Pucharu Polski
prowadzonych przez OZPN.
Na zadanie „Organizacja imprez rekreacyjnych” wpłynęło 8 ofert, z których dofnansowano:
 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” przy SOSzW w Sieradzu
na obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
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 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „AB OVO” na organizację
Pikniku Integracyjnego z okazji Dnia Dziecka.
 Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "WSPÓLNOTA" na Cykl Osiedlowych Familiad
Rodzinnych.
 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło w Sieradzu na organizację
zakończenia "Babiego Lata '2018".
 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział Sieradz na Piknik Integracyjny
z Mini Spartakiadą III.
 Klub Sportowy INTER Sieradz-Woźniki na Festyn Rekreacyjny "Integracja poprzez sport
i zabawę".10-lecie powstania KS INTER Sieradz-Woźniki.
 Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy w Sieradzu na Festyn SportowoRekreacyjny dla seniorów – mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku Żołnierzy
WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków.
Na zadanie „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” wpłynęła 1 oferta
i dofnansowano:
 Miejski Szkolny Związek Sportowy na Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży
Szkolnej.
10. Zgodnie z Uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z 27 maja 2011 r. dokonano
naboru wniosków o wsparcie fnansowe rozwoju sportu w II turach tj.:
- I tura - ogłoszona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza Nr 299/2017 z 18.12.2017 r.
Wpłynęło 17 wniosków o wsparcie fnansowe rozwoju sportu, złożone przez kluby
sportowe z terenu miasta Sieradza, z których przyznano dotację dla 15 klubów:
 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU”
 Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”
 Kajakowy Klub Sportowy Sieradz
 Ludowy Klub Sportowy „PIAST”
 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz”
 Klub Sportowy „WARTA”
 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI”
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”
 Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki
 Klub Sportowy „UNIA” Sieradz – Męka
 Sieradzki Klub Tenisowy
 Klub Tenisa Stołowego
 Klub Sportowy "ŻEGLINA"
 Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai.
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- II tura - ogłoszona Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza Nr 80 z 06 kwietnia 2018 r.
Wpłynęło 15 wniosków o wsparcie fnansowe rozwoju sportu, złożone przez kluby sportowe
z terenu miasta Sieradza, z których przyznano dotację dla 13 klubów:
 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 Klub Sportowy „ŻEGLINA”
 Klub Sportowy „WARTA SIERADZ jr”
 Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai
 Sieradzki Klub Tenisowy
 Ludowy Klub Sportowy „PIAST”
 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz”
 Klub Sportowy „WARTA”
 Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ŻEROMSKI”
 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA"
 Kajakowy Klub Sportowy
 Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki
 Klub Tenisa Stołowego.

Fot. Widok na kompleks sportowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.
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VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w SIERADZU
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu stanowi załącznik do niniejszego
raportu.
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