Szanowni Państwo
Z satysfakcją prezentuję Państwu „Raport o
stanie Gminy Miasto Sieradz”. To ponad sto
stron dokumentu zawierającego zestawienie 12
miesięcy 2020 roku. To bilans szczególnie ważny
dlatego, że miniony rok, to czas podsumowań
dokumentów strategicznych naszego Miasta,
które obowiązywały od dekady. To wreszcie czas pracy nad nowymi, które wskażą kierunki
rozwoju Miasta do 2030 roku. Raport w zwięzły i przejrzysty sposób przedstawia informacje
o kierunkach i celach działania w Sieradzu, o efektach oraz nakładach finansowych
związanych z realizacją naszych planów. Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią w
2020 roku stworzyliśmy silne podwaliny programu mieszkaniowego, przystępując do
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Budujemy mieszkania, ulice, rewitalizujemy parki.
Zmieniamy przestrzeń miasta i poprawiamy bezpieczeństwo. To właśnie na stworzenie
Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zabezpieczenia powodziowe Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji otrzymaliśmy ponad 7 mln zł dofinansowania z Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

Sieradz jest miastem, które w ostatnich latach notuje stały trend rozwojowy, o czym
świadczy m.in. wzrost wartości budżetu miasta o 40% na przestrzeni ostatnich lat, powstaje
więcej podmiotów gospodarczych, znacznie poprawiły się także wyniki kształcenia
w szkołach podstawowych. Badania i ankiety przeprowadzone w ramach przygotowania
nowej Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 pokazują, że mieszkańcy
oczekują więcej. Chcą zdecydowanych działań w zakresie poprawy powietrza i są to
wyzwania, którym chcemy sprostać. Wyniki ankiet wskazują ponadto, że ponad 80%
mieszkańców uważa, że Sieradz to dobre miejsce do życia. Jestem jednym z nich.
Nie wszystko co wymyślimy, nie wszystko co wydaje się najważniejsze takim właśnie jest.
Przekonaliśmy się o tym w minionym roku. Nikt się tego nie spodziewał, nikt nie był na to
przygotowany ale rolą samorządu – włodarzy i urzędników - jest takie zorganizowanie pracy
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Miasta, by pomóc mieszkańcom w każdych okolicznościach. Pandemia dla nas wszystkich
była sprawdzianem, a rok 2020 pokazał, że życie ma dla nas inne scenariusze, bez względu
na to, co sobie zaplanujemy. Jak pracowaliśmy w tych szczególnych i trudnych warunkach?
Jak zorganizowaliśmy pracę w urzędzie, jak funkcjonował Sieradz? Oddaje w Państwa ręce
„Raport o stanie Gminy Miasto Sieradz”. Liczę, że każdy z Państwa znajdzie w nim cząstkę
siebie, swojej lokalnej tożsamości, pracy, zaangażowania i choćby namiastkę spełnionych
oczekiwań.

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
fizyczno-geograficznym 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 hydrograficznym 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 to początek jego istnienia – bo właśnie rzeka Warta sprawiła, że osiedlili
się tu pierwsi mieszkańcy. Rzeka stanowi dla miasta potencjał przyrodniczy możliwy
do wykorzystania turystycznego, a jej kręte nurty tworzące charakterystyczną „eskę” są
symbolem wpisanym w logotyp Sieradza.
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2. Rys historyczny
Sieradz - nazywany na przestrzeni dziejów Sira, Syraz, Syradz, Sirazia, Siracz, Siradia,
Syradzs - jest jednym z najstarszych miast w Polsce. 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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Fot. węzeł S-8 Sieradz-Wschód

4. Demografia
Liczba mieszkańców miasta Sieradza na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 41 724 osoby
według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych: stan na dzień 30.06.2020 r.
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Źródło: GUS
Przyrost naturalny
W mieście Sieradz w I półroczu 2020 r. zanotowano ujemny przyrost naturalny
wynoszący: 78 osób.
Działalność gospodarcza
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (dane GUS) ilość zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Miasto Sieradz
wynosiła 4.503. Poniższa tabela przedstawia podmioty gospodarki narodowej według sektorów
własnościowych.
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON wg stanu na 31.12.2020 r.
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Podmioty działające w sektorze prywatnym, to w przeważającej części osoby fizyczne (3420),
które prowadzą działalność gospodarczą. W sektorze publicznym funkcjonują państwowe
i samorządowe jednostki prawa budżetowego (82), przedsiębiorstwo państwowe (1), spółki
handlowe (6).
Tabela poniżej pokazuje liczbę nowych podmiotów, które zostały wpisane do rejestru REGON w
roku 2020.
Tabela Nowe podmioty wpisane do rejestru REGON w 2020 r.
2020
podmioty gospodarki narodowej ogółem
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego ogółem
sektor publiczny - ogółem
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
sektor prywatny - ogółem
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
spółki handlowe
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
fundacje
stowarzyszenia i organizacje społeczne

302
0
1
1
281
251
16
0
2
1

źródło: www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych 11.03.2021 r.

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: handel, usługi ogólnobudowlane, działalność
naukową i techniczną (tj. usługi prawne, doradztwo podatkowe i techniczne, badania naukowe,
reklama itp.), opiekę zdrowotną (tj. prywatne praktyki lekarskie, stomatologiczne, gabinety
fizjoterapeutyczne itp.), przetwórstwo przemysłowe, transport. Szczegółowy podział na branże
przedstawia zamieszczony poniżej wykres.
pozostała działalność usługowa
355
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
79
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
418
edukacja
192
admnistracja publiczna 33
działalność z zakresu admnistrowania
110
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
482
obsługa rynku nieruchomości
251
działalność finansowa i ubezpieczeniowa
141
informacja i komunikacja
135
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
106
transport i gospodarka magazynowa
259
handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
budownictwo
545
sostawa wody, gospodarowanie ściekami 12
wytwarzanie i dostawa energii 25
przetwórstwo przemysłowe
365
górnictwo i wydobywanie 4
rolnictwo 29
0

Wykres I.4.1.
Struktura branżowa
podmiotów
gospodarczych.
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9

5. Charakterystyka gminy
Miasto Sieradz zajmuje obszar o powierzchni 5.122 ha (3,82 % całkowitej powierzchni
powiatu sieradzkiego). Około 65 % powierzchni miasta zajmują użytki rolne, wobec czego
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 Przedmieścia i Oksińskiego na północy, wsi Jeziory i granicy miasta w Monicach.
Uzupełniają je działki rolnicze oraz ogrody działkowe zlokalizowane w zurbanizowanej części
miasta.
Grunty orne stanowią ok. 66 % wszystkich obszarów rolnych, pozostała część to użytki
zielone (łąki i pastwiska) oraz sady i nieużytki. Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego
z 2010 roku na terenie miasta Sieradza znajdowało się 1609 indywidualnych gospodarstw
rolnych, które posiadały ponad 80 % powierzchni ogółu użytków rolnych. Podobna ilość była
gospodarstw rolnych do 1h, jak i tych powyżej 1 ha, jednakże najwięcej gospodarstw rolnych
znajdowało się w przedziale 1-10 ha.

6. Władze gminy
Funkcję Prezydenta miasta Sieradza w kadencji 2018-2023 sprawuje Paweł Osiewała.
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Jej kadencja trwa 5 lat.
Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich, których zasady i tryb przeprowadzania określa
ustawa o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Sieradzu liczy 21 radnych. Ze swojego grona
radni, w głosowaniu tajnym, wybierają przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną
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większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Funkcję
Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2020 (kadencja 2018 – 2023) pełniła radna
Urszula Rozmarynowska. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Sieradzu byli: radna Beata
Jacyszyn, radny Arkadiusz Góraj, radny Marcin Sośnicki.
Rada gminy obradowała na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie
rzadziej niż raz na kwartał. W roku 2020 Rada Miejska w Sieradzu odbyła 18 posiedzeń.
Radni prowadzili bieżące prace w komisjach stałych, czyli organach pomocniczych rady. W roku
2020 odbyło się 57 posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Sieradzu. W ramach tych gremiów radni
omawiali i wypracowywali rozwiązania istotnych zagadnień dotyczących działania i rozwoju
gminy oraz procedowali ostateczne kształty projektów uchwał. Na podstawie art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Sieradzu pracowała w 7
Komisjach stałych i 1 Komisji doraźnej tj.:
Komisje stałe:
1. Komisja Rewizyjna,
2. Komisja Budżetowa,
3. Komisja Rozwoju,
4. Komisja Społeczna,
5. Komisja Oświaty,
6. Komisja Kultury i Sportu,
7. Komisja Skarg, wniosków i petycji.
Komisja doraźna
1. Komisja doraźna do opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza.
Ustalono następujące zakresy pracy poszczególnych Komisji stałych:
1. Komisja Rewizyjna – do właściwości której należy m.in. opiniowanie wykonania budżetu
gminy, występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Prezydentowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie
kontroli.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1. Andrzej Czapnik
Przewodniczący
2. Zbigniew Miśkiewicz Wiceprzewodniczący
3. Juliusz Góraj
4. Stanisław Kosatka
5. Zdzisław Mosiniak
6. Mirosław Antoni Owczarek
7. Cezary Szydło
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2. Komisja Budżetowa – do właściwości której należą sprawy związane m.in. 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. Zbigniew Miśkiewicz Przewodniczący
2. Andrzej Czapnik
Wiceprzewodniczący
3. Arkadiusz Góraj
4. Juliusz Góraj
5. Zdzisław Mosiniak
6. Ryszard Perka
3. Komisja Rozwoju – do właściwości której należą sprawy związane m.in. 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. Jacek Przybyłek
Przewodniczący
2. Marcin Sośnicki
Wiceprzewodniczący
3. Arkadiusz Góraj
4. Grzegorz Delida
5. Marzanna Kamola
4. Komisja Społeczna – do właściwości której należą sprawy związane m.in. z kreowaniem
samorządowej polityki prorodzinnej, bezpieczeństwem, problematyką mieszkaniową, zdrowiem
i opieką społeczną.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1. Stanisław Kosatka
Przewodniczący
2. Grzegorz Delida
Wiceprzewodniczący
3. Zbigniew Czarnecki
4. Arkadiusz Góraj
5. Mirosław Antoni Owczarek
5. Komisja Oświaty - do właściwości której należą sprawy związane m.in. z działalnością
oświatowo – wychowawczą. W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1. Magdalena Słupińska
Przewodniczący
2. Beata Jacyszyn
Wiceprzewodniczący
3. Witold Kiełbasa
4. Mirosław Owczarek
5. Jolanta Pietrus
6. Urszula Rozmarynowska
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6. Komisja Kultury i Sportu - do właściwości której należą sprawy związane m.in.
z upowszechnianiem kultury i sztuki, nazewnictwem ulic i placów, upowszechnianiem kultury
fizycznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku, organizacją czasu wolnego.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1. Mariusz Góra
Przewodniczący
2. Ryszard Perka
Wiceprzewodniczący
3. Andrzej Czapnik
4. Zbigniew Czarnecki
5. Marzanna Kamola
6. Witold Kiełbasa
7. Mirosław Owczarek
7. Komisja Skarg wniosków i petycji - do właściwości której należy analiza i opiniowanie
skierowanych do Rady Miejskiej w Sieradzu skarg na działalność Prezydenta i gminnych
jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1. Ryszard Perka
Przewodniczący
2. Grzegorz Delida
Wiceprzewodniczący
3. Mariusz Góra
4. Juliusz Góraj
5. Zbigniew Miśkiewicz
6. Mirosław Antoni Owczarek
7. Jolanta Pietrus
8. Magdalena Słupińska
9. Cezary Szydło
Ustalono następujący zakres pracy Komisji doraźnej:
1. Komisja doraźna do opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza – przedmiotem działania
Komisji jest opracowanie projektu uchwały zmieniającej Statut Miasta Sieradza.
W skład komisji weszli i w jej pracach uczestniczyli:
1. Arkadiusz Góraj Przewodniczący
2. Mirosław Antoni Owczarek Wiceprzewodniczący
3. Andrzej Czapnik
4. Juliusz Góraj
5. Ryszard Perka
6. Jacek Przybyłek
7. Urszula Rozmarynowska
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II. INFORMACJE FINANSOWE
1. Stan finansów miasta Sieradza
Budżet Miasta Sieradza na 2020 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu
17 grudnia 2019 roku (Uchwała Nr XVIII/133/2019) w następujących kwotach:
1) dochody 189 374 947,71 zł
2) wydatki 199 065 947,71 zł
Planowany deficyt budżetu ustalono w kwocie 9 691 000,00 zł.
Przychody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 16 691 000,00 zł oraz rozchody budżetu w
kwocie 7 000 000,00 zł (planowany wykup obligacji).

W roku 2020 dokonano zmian w budżecie, zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej, jak
i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:
1) dochody 197 560 148,97 zł oraz przychody w wysokości 22 848 554,41 zł
2) wydatki 209 408 703,38 zł oraz rozchody w wysokości 11 000 000,00 zł.
Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2020 roku ustalono w kwocie
11 848 554,41 zł.
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Struktura dochodów
Dochody wykonane w 2020 roku wyniosły 196 426 906,75 zł, co oznacza, że zrealizowano je na
poziomie 99,43 % w stosunku do planu rocznego.
Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:
Wyszczególnienie:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Razem

Plan roczny
185 864 328,57
11 695 820,40
197 560 148,97

Wykonanie
za 2020 r.
186 322 223,09
10 104 683,66
196 426 906,75

% wykonania
planu rocznego
100,25 %
86,40 %
99,43 %

Wykres II.1.1. Struktura rodzajowa dochodów gminy

W 2020 roku udział dochodów na zadania własne (142 468 356,57 zł) w dochodach ogółem
(196 426 906,75 zł) wyniósł 72,53 %. Dochody na zadania zlecone wyniosły 53 958 550,18 zł co
stanowi 27,47 % wszystkich dochodów.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wydatki Miasta Sieradza za rok 2020 wyniosły 190 814 937,44 zł, co stanowi 91,12 % w
stosunku do planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
Wyszczególnienie:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Razem

Wykonanie
za 2020 r.
169 634 749,11
21 180 188,33
190 814 937,44

Plan roczny
185 104 755,00
24 303 948,38
209 408 703,38

% wykonania
planu rocznego
91,64 %
87,15 %
91,12 %

Wydatki majątkowe stanowiły 11,10 % wydatków zrealizowanych przez Miasto Sieradz w 2020
roku.
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Wykres II.1.2. Struktura rodzajowa wydatków gminy

Zadłużenie ogółem
Na dzień 31 grudnia 2020 roku, Gmina Miasto Sieradz posiadała następujące zadłużenie,
z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych:
Lp.
1.

2.
3.

Wyszczególnienie
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
realizacje projektu „Zagospodarowanie parku wraz z
bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu”
Obligacje komunalne wyemitowane w Powszechnej
Kasie Oszczędności Bank Polski
Obligacje komunalne wyemitowane w Banku
Gospodarstwa Krajowego
Razem

Kwota
545 797,00

5 500 000,00
26 000 000,00
32 045 797,00

2. Wykonanie budżetu miasta
Wykonanie dochodów i wydatków
W 2020 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)



oraz inne dochody (o charakterze majątkowym).

Ponadto miasto pozyskało dochody nadzwyczajne. Zaliczamy do nich środki pochodzące ze
źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, pochodzące z Unii Europejskiej oraz inne
określone w odrębnych przepisach.
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Wykonanie dochodów i wydatków, w układach według działów, przedstawiają poniższe tabele
i wykresy.
2.1 Dochody
Wykres II.2.1. Struktura dochodów gminy wg działów klasyfikacji budżetowej
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2.2 Wydatki
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Wynik budżetu (nadwyżka / deficyt)
W 2020 roku, w wyniku realizacji dochodów w wysokości 196 426 906,75 zł i wydatków
w wysokości 190 814 937,44 zł, Miasto Sieradz uzyskało 5 611 969,31 zł nadwyżki budżetowej
20

Wykonanie wydatków inwestycyjnych / majątkowych
W 2020 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 21 180 188,33 zł, w stosunku do projektu
24 303 948,38 zł, co stanowi 87,15 % planu. Udział wydatków inwestycyjnych w całkowitej
kwocie wydatków wyniósł 11,10 %. Najwięcej – bo ponad 14 milionów złotych – Miasto
zainwestowało w remonty i budowę dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Ma to swój
efekt w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach, co pokazują również statystyki Komendy
Powiatowej Policji w Sieradzu. W 2020 roku, na drogach powiatu sieradzkiego, zanotowano
spadek liczby zdarzeń drogowych. Doszło do 53 wypadków drogowych, tym samym ich liczba
spadła o 10. Ponadto, zaistniało 877 kolizji, co oznacza, że było ich o 157 mniej niż w
poprzednim roku. Duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w mieście, miały także inwestycje w
modernizację i wymianę oświetlenia na ulicach Sieradza.
Poprawa bezpieczeństwa to także priorytet w szkołach miejskich. Tu na uwagę zasługują
inwestycje w systemy monitoringu w placówkach oświatowych zapobiegające zachowaniom
ryzykownym wśród dzieci i młodzieży, rozbudowa i modernizacja SP nr 4 w Sieradzu, czy długo
wyczekiwana przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława
Reymonta w Sieradzu.
W okresie pandemii w 2020 roku, miejski budżet wsparł dotacją celową Szpital Wojewódzki im.
Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu. Za prawie 150 tys. zł. sfinansowano zakup dwóch
respiratorów. W okresie lockdownu Miasto przygotowało infrastrukturę sportową i rekreacyjną
oraz miejsca kultury. To ważne, z uwagi na ponad roczny okres przerwy i wyczekiwanie
mieszkańców na powrót do aktywności sportowych czy kulturalnych. W 2020 roku, na terenie
Parku Broniewskiego powstał street workout, place zabaw przy SP nr 1 i Przedszkolu nr 15.
Siłownia na terenie MOSiR - pamiętająca lata 70. - zmieniła się w nowoczesną salę do ćwiczeń,
udało się także zmodernizować płytę boiska na terenie ośrodka. W Parku Klonowe powstały
alejki, pojawiły się ławki, nasadzenia oraz tablice edukacyjne z zakresu ekologii. 2020 rok to
także początek dużych projektów, które będą kontynuowane w kolejnych latach: opracowana
dokumentacja niezbędna do rozbudowy Sieradzkiego Centrum Kultury i program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej w Sieradzu - etap I".
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Dotacja celowa na rozbudowę skrzyżowania
dróg wojewódzkich nr 480 i 482 oraz drogi
gminnej ul. 3. Maja
- 2.567.176,51 zł

Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka
- 2.973.178,57 zł

Budowa zatok autobusowych
i zjazdów – 196.343,85 zł

Przebudowa ul. Stacheckiego-Koliby oraz budowa łącznika ul. Wnuka z ul. Jana Pawła II –
1.547.797,55 zł
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Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu –
1.727.068,26 zł

Przebudowa kanału deszczowego
w ul. Toruńskiej – 1.727.068,26 zł

Modernizacja oświetlenia ulicznego
na terenie Sieradza – 212.988,10 zł

Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na
osiedlu Klonowym – 730.617,00 zł

Utworzenie „street workout” w Parku
Broniewskiego – 161.499,00 zł
25

Modernizacja siłowni MOSiR – 404.982,25 zł

Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych
w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska
– 670.400,79 zł

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MAJĄTEK GMINY MIASTO SIERADZ

Na dzień 31.12.2020 roku, Gmina Miasto Sieradz posiadała prawa własnościowe do majątku o
wartości ne o: 359 788 749,52 złotych.
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Podstawę wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego, poza udziałami w Spółkach z o. o.,
stanowi wartość ewidencyjna początkowa. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej i może się
zmieniać w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży
i popytu na rynku. Majątek ten, stanowiący mienie komunalne gminy, administrowany jest przez
Gminę Miasto Sieradz poprzez:

- Jednostki budżetowe:
•
•
•
•
•
•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Straż Miejską
Szkoły Podstawowe
Przedszkola i Żłobek
Centrum Obsługi Finansowej

- Jednostki organizacyjne ( kultury):
1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. Miejską Bibliotekę Publiczną

- 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.
- Urząd Miasta Sieradza
W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.

Majątek Gminy Miasto Sieradz

Stan na dzień 31.12.2020 r .

Jednostki budżetowe

310 128 150,69

100 373 345,29

209 754 805,40

Jednostki organizacyjne
Spółki z o. o.
- majątek
w zarządzie

12 914 207,21

6 683 750,60

6 230 456,61

72 811 931,29

38 610 648,78

34 201 282,51

-majątek

109 602 205,00

0,00

109 602 205,00

w udziałach

RAZEM

505 456 494,19
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145 667 744,67

359 788 749,52

Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększyła się
o kwotę ne o 1 755 953,57 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 57/100 groszy).
Największy wpływ na tę zmianę miały:
- przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa (komunalizacja),
- zakup nieruchomości gruntowych,
- nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych w gruntach stanowiących
własność Skarbu Państwa,
- nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego jednostkom na podstawie Aneksu nr 2 do
umowy użyczenia z dn. 31.08.2013 r. projektu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na
terenie Miasta Sieradza,
- zakup wraz z montażem ławki solarnej w parku oś. Klonowe,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność nieruchomości gruntowych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- wykonanie przyłącza wodociągowego – park oś. Klonowe,
- modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Piastowska,
- zamontowanie systemu monitoringu na terenie targowiska „Mój Rynek” i Skate Park,
- zakończenie zadań inwestycyjnych:
• przebudowa ul. Czarneckiego (wraz z kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym)
• przebudowa ul. Żółkiewskiego (wraz z kanalizacją sanitarną oraz oświetleniem ulicznym)
• budowa kanału deszczowego ul. Targowa i ul. Kosynierów
• przebudowa ul. Stacheckiego – Koliba oraz łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II
• utworzenie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Street workout na terenie parku im.
Władysława Broniewskiego
• przebudowa kanalizacji deszczowej – ul. Toruńska
• zaprojektowanie i budowa drogi gminnej – ul. Górka Kłocka
• modernizacja budynku Urzędu Miasta - parter
• odprowadzenie wód opadowych z części ul. Letniskowej
W związku z informacjami uzyskanymi z jednostek, w strukturze majątku dokonano korekty
wartości za rok poprzedni.
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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 finansową w oparciu o przepisy
Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
Łączną wartość majątku pozostającego w administracji tych jednostek kształtuje się
następująco:
Stan na dzień 31.12.2020 r.
Nazwa jednostki

wartość bru o

wartość
umorzenia

wartość ne o

Urząd Miasta

221 725 919,85

58 380 473,58

163 345 446,27

MOPS

3 571 063,89

2 600 906,14

970 157,75

Straż Miejska

1 270 166,74

1 140 250,95

129 915,79

Szkoły podstawowe

43 136 327,24

23 619 503,38

19 516 823,86

Przedszkola żłobek

10 970 413,30

7 412 545,27

3 557 868,03

MOSIR

29 204 100,29

6 972 869,31

22 231 230,98

Centrum Obsługi Finansowej

250 159,38

246 796,66

3 362,72

RAZEM

310 128 150,69

100 373 345,29

209 754 805,40

W skład majątku będącego w jednostkach budżetowych wchodzą:
• majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta (budynki i budowle w tym:
kanalizacja deszczowa, wyposażenie),
• grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne
używanie: 6 szkół podstawowych, 7 przedszkoli i żłobka,
• grunty, budynki będące w trwałym zarządzie, obiekty sportowe oddane
w administrowanie bądź w nieodpłatne używanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
• grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne
użytkowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponadto, w bezpośrednim zarządzie Miasta pozostają drogi gminne o znaczeniu lokalnym,
obiekty inżynierskie oraz grunty.
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Drogi
Gmina Miasto Sieradz ma w swej ges i nadzór nad 478,603 tys. m² powierzchni dróg gminnych
o łącznej długości 95,210 km.
Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni, ilustruje poniższe zestawienie:
Stan na dzień 31.12.2020r.
Drogi gminne

Długość (km)

Powierzchnia
( tys. m2)

o nawierzchni betonowej

1,23

5,92

o nawierzchni bitumicznej

55,34

318,39

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

19,53

64,12

9,21

35,69

10,32

28,43

o nawierzchni tłuczniowej

15,62

67,12

o nawierzchni brukowej

0,51

2,19

o nawierzchni z kostki

2,98

15,50

powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok

69,52

powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych

137,79

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2020 r. wynikają z :
• wykonania przebudowy ul. Żółkiewskiego
• wykonania przebudowy ul. Stacheckiego - Koliba
• przebudowy części ul. Czarnieckiego
• przebudowy części ul. Górka Kłocka
• wykonania włączenia ul. Sybiraków w ul. Armii Krajowej.
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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 na Wzgórzu Zamkowym,

- przepust żelbetonowy pod ul. Zagłoby o długości 23 m,
- przepust żelbetonowy pod ul. Podrzecze o długości 141 m,
- przepust żelbetonowy pod ul. Zamkową 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 na osiedlu 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 powierzchni 2843 m2 położone na
terenie parku A. Mickiewicza.

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 gospodarowania, lecz także w związku z narzuconymi ustawowymi
przepisami. Sytuacja ta dotyczy m. in. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz regulacji stanów prawnych.
Do gminnego zasobu nieruchomości należą obiekty:
• stanowiące przedmiot własności, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,
• będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy,
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Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się
następująco:
Wyszczególnienie
Grunty (w ha) ogółem
w tym :

Stan na dzień 31.12.2020 r.
471,2

własne

378,6

przekazane w użytkowanie wieczyste

86,9

użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu
Państwa

3,7

Sposób zagospodarowania gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia
poniższa tabela:
Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2020r.

Grunty w (ha) RAZEM

378,6

Sposób zagospodarowania
dzierżawa

22,60

zarząd

29,71
326,29

bezpośrednie administrowanie

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Sieradz, a znajdujące się poza granicami
miasta, to działki na terenach Gminy Sieradz w obrębie Kłocko, Dzigorzew i Charłupia Mała, o
łącznej powierzchni 28,2 ha.
Stan gruntów komunalnych na dzień 31.12.2020 r., zmniejszył się, w porównaniu ze stanem na
dzień 31.12.2019 r., o 2 ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu:
- nabycia 0,6 ha gruntów
- sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2,6 ha gruntów.
W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości nabyto 0,52 ha gruntów.
Były to zarówno działki drogowe, jak i rolne. Sprzedaż dotyczyła głównie działek pod
budownictwo jednorodzinne.
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1.2. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji miejskich
jednostek organizacyjnych.
Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych:
Nazwa jednostki

Stan na dzień 31.12.2020r.
wartość bru o

Sieradzkie Centrum Kultury

wartość
umorzenia

wartość ne o

9 822 319,56

4 996 957,27

4 825 362,29

3 091 887,65

1 686 793,33

1 405 094,32

12 914 207,21

6 683 750,60

6 230 456,61

Miejska Biblioteka Publiczna
RAZEM

Na zmiany zaistniałe w miejskich jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r. największy wpływ miały:
- zakup wyposażenia
- zwiększenie zbiorów bibliotecznych
- przekazane nieodpłatnie środki trwałe (zespoły komputerowe w ramach zakończonej
umowy POiG)
1.3. Spółki prawa handlowego (w formie organizacyjnej spółki z o. o.) z udziałem Gminy
Miasta Sieradz:
a) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o. o.
Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Gminy Miasta Sieradz w spółkach prawa
handlowego na dzień 31.12.2020 r. stanowi 30,26% wartości majątku komunalnego. Spośród
pięciu spółek z o. o., w których udziały posiada Miasto, w czterech Spółkach jest ono
właścicielem 100% udziałów.
Wielkość udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale poszczególnych spółek obrazuje poniższa
tabela.

Nazwa
Spółki z o. o.

Wielkość kapitału zakładowego
Spółki
31.12.2020r.
31.12.2019r.

Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej

Udział Gminy Miasta Sieradz w
Spółce
wartość finansowa

6 161 800,00

31.12.2020r.
31.12.2019r.

6 161800,00

Udział Miasta w kapitale
Spółki - %

6 161 800,00
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6 161 800,00

31.12.2019r.

31.12.2020r
.

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

102 358 000,00

102 837 500,00

94 863 000,00

94 863 000,00

92,68%

92,25%

270 175,00

270 175,00

270 175,00

270 175,00

100.00%

100.00%

117 097 205,00

117 576 705,00

X

X

Zakład Ochrony
Mienia
RAZEM

109 602 205,00 109 602 205,00

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększeniu uległy wartości udziałów
posiadanych przez Gminę Sieradz w Spółkach prawa handlowego (Spółkach z o. o.) o kwotę
479 500,00 zł, co stanowi 959 nowych udziałów po 500 zł każdy. Nowe 959 udziałów w kapitale
zakładowym spółki o wartości nominalnej 500 zł każdy i o łącznej wartości 479 500,00 zł zostało
objęte przez Gminę Sieradz i pokryte w całości wkładem pieniężnym w kwocie 479 500,00 zł.
W związku z wywiązaniem się przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Sieradzu z zobowiązań finansowych względem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wynikających z umowy 68/OW/P/2008 z dnia
22.09.2008 r., Fundusz wyraził zgodę na wykreślenie z rejestru zastawów.
Zwolnienie zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie umowy 68/OW/P/2008:
- Postanowienie Sądu Rejestrowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XV Wydział Gospodarczy –
Rejestru Zastawów z dnia 26.11.2020 r. Sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4686/20/866, w sprawie
wykreślenia zastawu rejestrowego na 3 754 szt. udziałów w Spółce MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu
o łącznej wartości 1 877 000,00 zł, pod numerem pozycji 2149851;
- Postanowienie Sądu Rejestrowego dla Łodzi Śródmieścia XV w Łodzi Wydział Gospodarczy –
Rejestru Zastawów z dnia 27.11.2020 r. Sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4685/20/465, w sprawie
wykreślenia zastawu rejestrowego na 4 055 szt. udziałów w Spółce MPWiK Sp. z o.o. w Sieradzu
o łącznej wartości 2 500 000,00 zł, pod numerem pozycji 2210975.
b) majątek Miasta pozostający w zarządzie/ administrowaniu/ używaniu/ dzierżawie
spółek komunalnych
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Nazwa spółki
z o. o.

Stan na dzień 31.12.2020r.
wartość bru o

wartość
umorzenia

wartość ne o

6 962 070,68

3 312 918,14

3 649 152,54

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

36 667,08

22 577,28

14 089,80

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji

101 438,82

101 438,82

0,00

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji

Przedsiębiorstwo Komunalne

Zakład Ochrony Mienia

65 694 344,84

17 409,87

RAZEM

35 156 304,67 30 538 040,17

17 409,87

72 811 931,29 38 610 648,78

0,00

34 201 282,51

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 31.12.2020 r.

sprzedaż gruntów niezabudowanych

912 744,98
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zbycie lokali mieszkalnych

490 003,00

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

24 900,00

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

163 367,70

opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

442 897,06

opłaty z tytułu trwałego zarządu

2 163,73

dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków

309 661,13

najem lokali komunalnych

4 766 574,45

zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali komunalnych

13 295,19

odszkodowania

74 638,02

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

190 614,14

inne dochody (odsetki i koszty upomnień)

80 381,20
7 471 240,60

Razem

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 2020 roku.

IV. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW
I STRATEGII

1. Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020
Przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLV/388/2010 z dn. 8.06.2010 r. Strategia
Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020 obowiązywała do końca 2020 r.
Z uwagi na okres pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, pracę nad dokumentem nowej
Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 (SRMS 2030) rozpoczęto w III kwartale
2020 r.
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Do współpracy z Wykonawcą SRMS 2030 – Stowarzyszaniem Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna - powołano Zespół ds. Opracowania Strategii
Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030. W jego skład weszli zarówno pracownicy
Urzędu Miasta Sieradza, jak i przedstawiciele Rady Miejskiej w Sieradzu. Ponadto w Uchwale
Nr XXXVI/237/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. ustalono
harmonogram prac nad Strategią, zgodnie z którym zakończenie II etapu wraz z przyjęciem
dokumentu nastąpi 30 czerwca 2021 r.
Dla rozpoczęcia prac nie bez znaczenia był fakt, że z dniem 13 listopada 2020 r. nastąpiły
nowe regulacje w przepisach krajowych, tj. w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r. poz. 713 i 1378) oraz ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2019r., poz. 1295, poz. 2020, z 2020r. poz. 1378). Obie ustawy wprowadzały istotne zmiany
dotyczące zakresu i zasad opracowywania strategii rozwoju na poziomie gminy. Istotnym
również jest to, że Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - równolegle do prac nad
dokumentem miejskiej strategii – przygotowywał Strategię Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2030 (została przyjęta 6 maja 2021 r.), która jest dokumentem nadrzędnym w
stosunku do wszystkich strategii gminnych. Powinny być one zgodne z jej założeniami
i wprost z niej wynikać.
W ramach I etapu prac nad nowym dokumentem SRMS2030 (etap I zakończono
15 grudnia 2020 r.) Wykonawca, wraz z powołanym, Zespołem dokonali ewaluacji "Strategii
Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2010-2020" oraz opracowali diagnozę prospektywną Miasta
Sieradza w postaci raportu.
II etap jest kluczowy dla opracowania ostatecznej treści dokumentu. W ramach prac
dokonana została analiza strategiczna SWOT oraz przedstawiona: wizja rozwoju miasta.
Wskazana misja, cele strategiczne i operacyjne wraz z proponowanymi kierunkami działań
oraz rekomendacja działań w obszarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym (w tym
środowiskowych), infrastrukturalnym i zarządczym.
Ponadto przygotowane i przeprowadzone zostaną szerokie konsultacje społeczne
i badania z mieszkańcami Sieradza, przedsiębiorcami z sektora MŚP oraz dużych firm,
radnymi Rady Miejskiej w Sieradzu, a także z organizacjami pozarządowymi.
Istotnym elementem II etapu, będzie również przygotowanie systemu monitorowania
i ewaluacji realizacji Strategii w okresie jej obowiązywania (m.in. ujednolicona lista
wskaźników, określenie wartości bazowych, metodologia) oraz określenie
i wskazanie źródeł finansowania zadań zaproponowanych w SRMS 2030.
Prezentacja opracowanego materiału Strategii w formie mul medialnej, przedstawiona
zostanie na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu, a ostateczna treść dokumentu
SRMS 2030, na Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu, na której dokument będzie uchwalany.
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Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.

Krótkie podsumowanie realizacji obowiązującej do 2020 r. Strategii Rozwoju Miasta
Sieradza.
Ze zgromadzonych w trakcie prowadzonej w październiku i listopadzie 2020 r. analizy
danych wynika, że łączna liczba zadań, których próbę realizacji podjęto/określono w ramach
wdrażania Strategii, wynosiła 172. Spośród ogółu zaproponowanych działań, zrealizowanych
zostało 67 zadań o charakterze inwestycyjnym, 46 nieinwestycyjnych (programów, systemów
itp.) zostało wdrożonych, a kolejnych 12 jest w trakcie realizacji. W pełni zrealizowano
i wdrożono 113 ze 172 zadań (65,7%). Natomiast 16 z podjętych inicjatyw zostało
zaniechanych (główne ze względów finansowych lub braku popytu na daną usługę),
niezrealizowanych lub należały do realizacji przez podmioty zewnętrzne.
Zakładając, że wszystkie zadania zostaną ukończone w przyjętym czasie, końcowy efekt
prac zrealizowanych i wdrożonych wyniesie około 72,7%, czyli blisko 3/4 ogółu zadań
wyznaczonych do realizacji, łącznie z tymi, które znajdowały się poza kompetencjami Gminy
Miasta Sieradza.
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Zestawienie liczbowe wyników realizacji założeń Strategii:

Jednocześnie wyłączając z zakresu te działania, które uzależnione zostały
od zaangażowania podmiotów zewnętrznych, współczynnik realizacji Strategii wzrośnie
do poziomu około 87,4% i pokryje się z przyjętym planem.
Zestawienie procentowe wyników realizacji założeń Strategii:

Zrealizowane
Wdrożone
W trakcie realizacji
W planach
Zaniechane
Niezrealizowane
Zadanie instytucji
zewnętrznej
Brak danych
Razem

Cel 1
0,0%
69,0%
9,5%
2,4%
4,8%
0,0%

Cel 2
5,6%
44,4%
22,2%
0,0%
0,0%
0,0%

Cel 3
53,6%
0,0%
0,0%
3,6%
0,0%
21,4%

Cel 4
58,3%
0,0%
16,7%
0,0%
0,0%
0,0%

Cel 5
68,9%
8,2%
1,6%
0,0%
4,9%
1,6%

Cel 6
9,1%
36,4%
9,1%
0,0%
27,3%
9,1%

Łącznie
38,4%
26,7%
7,0%
1,2%
4,7%
4,7%

0,0%

27,8%

7,1%

0,0%

11,5%

0,0%

8,1%

14,3%
100,0%

0,0%
100,0%

14,3%
100,0%

25,0%
100,0%

3,3%
100,0%

9,1%
100,0%

9,3%
100,0%

Ze zgromadzonych danych GUS wynika, iż na przestrzeni 10 lat Miasto Sieradz utraciło
około 4,6% populacji (2 025 mieszkańców), co oznacza, że w trakcie realizacji założeń
Strategii, nie udało się zatrzymać trendu depopulacyjnego. Podobny trend obserwowany jest
w całym województwie łódzkim.
Biorąc pod uwagę ogół zgromadzonych informacji można wskazać, że przyjęte w Strategii
założenia, w znacznej mierze zostały spełnione. Efektem tego jest między innymi rosnąca
pozycja miasta, pomimo wskazania Sieradza wśród 114 ośrodków w Polsce tracących
dystans rozwojowy, wymagających szczególnego wsparcia w ramach nowej perspektywy
finansowej 2021-20271. Z przeprowadzonych analiz statystycznych - jeszcze na etapie
tworzenia ewaluacji - wynika natomiast, że miasto Sieradz w ostatnich latach notowało
systematyczny i stały trend rozwojowy.
1 Prof. Śleszyński - Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (delimitacja miast tracących dystans
rozwojowy – analiza.
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Kolej Dużych Prędkości (KD) szansą na dynamiczny rozwój Miasta, czyli Sieradz
w komponencie kolejowym KDP w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) nowe linie kolejowe LK nr 85 i 87.
Komponent kolejowy z przebiegiem zaproponowanych korytarzy linii kolejowych
w granicach administracyjnych Miasta Sieradza, wymienionych w Strategicznym Studium
Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), był przedmiotem
szczegółowej analizy prowadzonych w 2020 roku konsultacji społecznych na szczeblu
samorządów.
W ramach konsultacji samorządowych, Prezydent Miasta Sieradza przedstawił władzom
Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowisko Miasta Sieradza, dotyczące
najkorzystniejszego dla Miasta przebiegu linii kolejowej nr LK 85 i LK 87.
Wnioski z analizy otrzymanych z CPK dokumentów, w ramach prowadzonych w marcu 2020
r. konsultacji wskazały, że najkorzystniejszy wariant przebiegu linii kolejowej na terenie
Sieradza, wykorzystuje zarówno istniejącą linię kolejową nr 14 z możliwością jej
przebudowy i nieruchomości będące we władaniu PKP S.A., bezpośrednio w sąsiedztwie
istniejącego Dworca Kolejowego PKP Sieradz (ul. Kolejowa). Wariant ten, zgłoszony przez
Miasto, był w naszej ocenie najmniej kolizyjny i jednocześnie najbardziej akceptowalny
społecznie.
Plany przebiegu poszczególnych linii KDP
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Wariant przebiegu KDP wskazany przez Miasto Sieradz w marcu 2020 r.

Należy zwrócić uwagę, że powstanie w Sieradzu tak ważnej arterii kolejowej, będzie
instrumentem rozwoju o dużym znaczeniu dla mieszkańców całego regionu. Lokalizacja
nowych linii kolejowych oraz stacji „Sieradz Północny” na terenie Sieradza, przyczyni się do
dalszego dynamicznego rozwoju Miasta. Będzie też dodatkowym atutem dla inwestorów
w wyborze Sieradza, jako interesującego miejsca do inwestycji i tworzenia nowych miejsc
pracy. Jednocześnie Sieradz stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do
zamieszkania.
Realizacja pakietu budownictwa społecznego szansą na przyciągnięcie i zatrzymanie
młodych osób w Sieradzu.
Jednym z kluczowych elementów świadczących o aktualnej sytuacji miasta, są jego
wskaźniki demograficzne. W chwili obecnej Sieradz zamieszkuje około 42 tys. osób. Liczba
mieszkańców ma jednak tendencję spadkową. Na przestrzeni lat 2010-2020 ilość
mieszkańców Sieradza zmniejszyła się o ponad 2 tys., co oznacza ubytek populacji na
poziomie 4,6%. W kolejnych latach trend ten będzie się utrzymywał, a wręcz nastąpi jego
nasilenie. Do roku 2030 prognozuje się ubytek liczby mieszkańców o około 2,2 tys., czyli
nieco ponad 5% stanu aktualnego. Zmniejsza się także odsetek osób w wieku produkcyjnym,
czyli osób stanowiących trzon bazy wytwórczej, podatkowej i konsumpcyjnej miasta.
Stopniowe wyhamowanie negatywnych trendów możliwe będzie poprzez pozyskiwanie
nowych mieszkańców, za sprawą stymulowania przyrostu naturalnego (uzależnionego od
wielu czynników, na które samorząd najczęściej nie ma żadnego wpływu) lub przyciągania
mieszkańców z terenu gmin ościennych, z województwa, kraju lub zagranicy.
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Aby zapobiec powyższym trendom, Miasto w 2020 r. podjęło szereg działań mających na
celu wypracowanie oferty mieszkań dla osób, które nie posiadają zdolności kredytowej na
zaciągnięcie kredytów hipotecznym w bankach komercyjnych. Jednym z nich było
zintensyfikowanie prac nad rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
w ramach rządowych programów budownictwa społecznego. Pierwszym z podstawowych
działań była ankieta przeprowadzona w marcu 2020 r. wśród mieszkańców Sieradza. Dzięki
badaniu, w którym uczestniczyło pond 330 mieszkańców Sieradza oraz innych miast, zostały
określone preferencje potencjalnych najemców mieszkań. Wyniki zebranych ankiet
pozwoliły nie tylko na określenie potrzeb mieszkaniowych, ale pozwoliły również na
określenie profilu najemców i oczekiwanych mieszkań. Obecnie Miasto - w ramach
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej - prowadzi prace nad wdrożeniem w Sieradzu
budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. W ramach SIM, przy ul. Sikorskiego w
Sieradzu, zostanie wybudowanych blisko 100 nowych mieszkań, które choć w części pozwolą
na przyciągnięcie i zatrzymanie głównie młodych osób i ich rodzin w naszym mieście.
Rozwój gospodarczy Sieradza w 2020 r. w dobie koronawirusa i ogólnoświatowym
lockdownie.
Rok 2020 zaznaczył się spowolnieniem gospodarczym i nieznacznym wzrostem
bezrobocia w stosunku do lat poprzednich. Wpływ na te wyniki miał niewątpliwie kryzys
wywołany pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Miasto nie zanotowało spektakularnych
inwestycji, a przedsiębiorcy raczej skupiali się na niepodejmowaniu ryzyka finansowego i na
„zamrażaniu” planowanych projektów inwestycyjnych, do czasu zakończenia pandemii.
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Struktura gospodarki Sieradza w latach 2010-2020 przedstawia się następująco (wg danych GUS
– Bank Danych Lokalnych):
1) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

2) Podmioty gospodarki narodowej wg ilości zatrudnienia:
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3) Sektor publiczny:

4) Sektor prywatny:

Kontynuując przyjętą politykę wsparcia przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
i nowe inwestycje, pomimo pandemii, Miasto przedłużyło obowiązujące lokalne przepisy w tym
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zakresie. 30 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu wydłużono okres
obowiązywania regionalnej pomocy inwestycyjnej do 31.12.2021 r., co daje szansę na
pojawienie się nowych firm na terenie Sieradza i ustabilizowanie sytuacji gospodarczej Miasta.
Cel operacyjny 4.1. – Racjonalne kształtowanie przestrzeni miasta
Właściwe kształtowanie przestrzeni publicznej jest głównym czynnikiem rozwoju,
ale również elementem postrzegania miasta. Prowadzona w latach 2014-2018 analiza
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), pozwoliła 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. W konsekwencji, w 2018
r., opracowane zostały kolejne miejscowe plany zagospodarowania oraz uchwalony, w lutym
2019 r., nowy dokument Studium uwarunkowań.

Obręby geodezyjne Miasta Sieradz
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, infrastruktury społecznej i 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
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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. Dlatego też należałoby dążyć do jak największego pokrycia
powierzchni miasta planami miejscowymi.
Obecnie plany miejscowe dotyczą 17,3% całkowitej powierzchni miasta. Należy podkreślić, że
uwzględniają najbardziej strategiczne i newralgiczne części miasta i w istocie są
odzwierciedleniem zarówno potrzeb mieszkańców, jak i potrzeb przedsiębiorców. Porządkują
strukturę przestrzenną miasta z uwzględnieniem walorów środowiska przyrodniczego,
kulturowego, zagrożeń sanitarno-zdrowotnych i powodziowych.
2. Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023 (LPR)
Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Sieradza na lata 2018-2023 (LPR) jest jednym
z dokumentów strategicznych, oddziałujących wielopłaszczyznowo na rozwój miasta.
Został 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.
Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku, w programie położono
największy nacisk na rewitalizację obszarów społecznych naszego miasta. Wskazuje na to przede
wszystkim wizja obszarów objętych rewitalizacją, do jakiej dąży miasto. Według niej, obszar
rewitalizacji jest zamieszkiwany przez zintegrowaną społeczność mieszkańców, którzy aktywnie
włączają się w przedsięwzięcia na rzecz poprawy swojego miejsca zamieszkania. Mogą je
realizować wśród spójnie i estetycznie zagospodarowanych przestrzeni swojego miejsca
zamieszkania oraz na nowo utworzonych miejscach spotkań.
Dzięki stale podejmowanym działaniom przez instytucje publiczne, rozwijające się
organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców, dotychczasowe zjawiska kryzysowe i problemy
społeczne uległy ograniczeniu. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w szczególności dzieci oraz
seniorzy, chętnie korzystają z różnorodnej i atrakcyjnej oferty kulturalnej, edukacyjnej
i opiekuńczej. Oferta spędzania czasu wolnego została rozszerzona, dzięki możliwości jej
realizowania na uporządkowanych i zagospodarowanych terenach zieleni. Dzięki bulwarom,
rzeka Warta stała się ważnym elementem obszaru rewitalizacji – miejscem rekreacji i aktywnego
spędzania czasu.
Tożsamość lokalna i poczucie więzi z miejscem zamieszkania jest budowane w oparciu
o bogactwo dziedzictwa historycznego i kulturowego, które jest coraz bliższe mieszkańcom
obszaru rewitalizacji, w szczególności młodym osobom, które chętnie czerpią wiedzę
i doświadczenia od starszych pokoleń. Wykorzystanie potencjałów obszaru rewitalizacji
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przyczyniło się także do ożywienia gospodarczego obszaru, co jest również zasługą rozwijającej
się przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Wizja jest punktem wyjścia do realizacji podejmowanych działań, nie tylko w obszarze
rewitalizacji, ale także na terenie całego miasta. Program wskazał tu kilka ważnych, obszernych
projektów, w ramach których mieszczą się podejmowane działania.
Głównym projektem służącym osiągnięciu celów społecznych LPR, był w 2020 r., program
Mikrograntów dla mieszkańców miasta. Jest to jedno z priorytetowych działań samorządu
w obszarze partycypacji społecznej i animacji mieszkańców. To program mikrodziałań dla
aktywnych mieszkańców Sieradza. Do jego realizacji Miasto Sieradz zaprosiło Sieć Wspierania
Organizacji Pozarządowych SPLOT i Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
Dodatkowym wsparciem finansowym projektu są środki Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem „Lokalnego Programu Mikrograntów: Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców
Sieradz 2020" jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie
publiczne i aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku
publicznego. Mowa tu zwłaszcza o aktywnościach prowadzonych dla dobra
wspólnego, mieszczących się w katalogu zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych
problemów.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, typy wspieranych w 2020 roku projektów, mogły dotyczyć
realizacji działań obejmujących:
47

wydarzenia realizowane na rzecz miasta Sieradza i jego mieszkańców;
projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu Sieradza
poprzez m.in:
- działania edukacyjne,
- konsultacje i działania doradcze wspierające rozwój organizacji,
- zakup potrzebnego sprzętu,
- działania promocyjne, w tym druk materiałów;
• projekty pobudzające aktywność mieszkańców miasta Sieradza;
• niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej
(tzw. mała infrastruktura).
O mikrogranty w wysokości od 2 tys. zł do 5 tys. zł mogły starać się organizacje pozarządowe lub
lokalne grupy nieformalne/samopomocowe (minimum 3 osoby).
Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosiła w 2020 roku 100 000,00 zł.
Okres naboru wniosków: od 11.03.2020 r. do 06.04.2020 r.
Okres oceny wniosków (wnioski wstępne i rozmowy): do 29.04.2020 r.
Okres realizacji inicjatyw: od 11.05.2020 r. do 31.10.2020 r.
•
•

Beneficjenci do swojej dyspozycji otrzymali specjalny generator, który umożliwił i ułatwił
składanie wniosków. Liczba przygotowanych wniosków: 38
Liczba podpisanych umów: 22
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią i czasowe ograniczenia w 2020 roku, zamiast
rezygnować z działań realizowanych przez mieszkańców w ramach mikrograntów,
zdecydowaliśmy się otoczyć projekty wsparciem. Wsparcie organizacyjne, merytoryczne
zapewniły jednostki podległe prezydentowi oraz Urząd Miasta Sieradza. Zarówno pracownicy
urzędu jak i organizacji zaproszonych do wspólnej realizacji mikrograntów, pomagali adaptować
projekty do zmieniających się warunków pandemicznych.
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W minionym roku, Miasto Sieradz zaangażowało się w stworzenie porozumienia na rzecz
zatrudniania osób niepełnosprawnych i wykluczonych. W ramach powyższych działań odbyło się
10 spotkań roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele ZUS, MOPS, UM Sieradz, PFRON,
OPUS i Urzędu Pracy w Sieradzu, a także organizacji pozarządowych.
Analizie poddana została zarówno sytuacja osób niepełnosprawnych jak i rynek dostępnych
miejsc pracy i jego ograniczenia. Działania będą kontynuowane w przyszłości.
Wspólnie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych Opus z Łodzi prowadziliśmy
również intensywne działania na rzecz wspierania ekonomizacji organizacji pozarządowych.
W ich wyniku kilka organizacji przeszło intensywne szkolenia oraz otrzymało wsparcie
zewnętrzne, w tym finansowe, na uruchomienie działalności odpłatnej lub gospodarczej.
Lista laureatów Konkursu „Mikrogranty SIERADZ 2020” wraz z opisem działań
Umowa Nr 1/2020/Sieradz
Realizator: Grupa nieformalna Rowerownia (wsparcie:
Stowarzyszenie Zwykłe "INVICTA")
Tytuł: „Rowerownia”
Czas realizacji: od 2020-06-01 do 2020-10-31
OPIS: Warsztaty i zawody na sieradzkim Pumptracku.

Umowa Nr 2/2020/Sieradz
Realizator: Stowarzyszenie Zwykłe "INVICTA"
Tytuł: „Gry bez prądu”
Czas realizacji: od 2020-05-11 do 2020-10-31
OPIS:
GRY BEZ PRĄDU – mobilna wypożyczalnia gier
planszowych dla mieszkańców miasta.
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Umowa Nr 3/2020/Sieradz
Realizator: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz
Tytuł: „Sieradzkie wzory”
Czas realizacji: od 2020-07-01 do 2020-10-30
OPIS: Warsztaty i przygotowanie wzornika ha u sieradzkiego.

Umowa Nr 4/2020/Sieradz
Realizator: Grupa nieformalna Pracownia Alchemika (wsparcie:
Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej)
Tytuł: „Stworzenie sieradzkiego Wirtualnego Muzeum Alchemii”
Czas realizacji: od 2020-05-11 do 2020-10-31
OPIS: Wirtualne Muzeum Alchemii przybliżające wiedzę o
naukach tajemnych w dawnej Polsce, również od strony
praktycznej. Wśród zamieszczonych na stronie artykułów,
infografik oraz materiałów filmowych, można odnaleźć wiele
informacji z zakresu dziejów nauki i techniki, prezentacje
sylwetek alchemików oraz inscenizacje wybranych procesów i eksperymentów.

Umowa Nr 5/2020/Sieradz
Realizator: STOWARZYSZENIE MOTOCYKLISTÓW ,,SIERADZANIE''
Tytuł: V Sieradzki Piknik Motocyklowy ,,Motocykliści Dzieciom”
Czas realizacji: od 2020-07-12 do 2020-07-12
OPIS:
,,V
Sieradzki
Piknik
Motocyklowy''
pod
hasłem ,,Motocykliści Dzieciom''. Tak jak, co roku nie zabrakło
dobrej muzyki, konkursów dla dzieci i dorosłych, pokazów
sprawnościowych, zbiórki krwi oraz wielu innych atrakcji.
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Mikrogrant: 5 000,00 zł
Umowa Nr 6/2020/Sieradz
Realizator: Hufiec ZHP Sieradz
Tytuł: „A może namiot...? Czyli jak zorganizować wypoczynek
pod namiotem”
Czas realizacji: od 2020-06-01 do 2020-09-20
OPIS: A może namiot...? Czyli jak zorganizować wypoczynek pod
namiotem to projekt skierowany do wszystkich Sieradzan.
Warsztaty praktyczne organizowane przez ZHP.

Umowa Nr 7/2020/Sieradz
Realizator: Stowarzyszenie Na psią łapę
Tytuł: „Nadzieja na nowy dom- edycja II”
Czas realizacji: od 2020-05-11 do 2020-10-31
OPIS: Projekt miał na celu zintegrowanie mieszkańców miasta
Sieradza, aby wspólnie z członkami Stowarzyszenia
i wolontariuszami znajdować domy adopcyjne dla psów
przebywających w schroniskach. Aktywne znajdowanie domów
adopcyjnych psom przebywającym w schroniskach, jest
najlepszym sposobem zmniejszenia ilości psów w nich
przebywających. Psy "pracujące" z człowiekiem są lepiej przygotowane do adaptacji w nowym
domu. Akcja prowadzona była we współpracy z lokalnym schroniskiem.

Umowa Nr 8/2020/Sieradz
Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady
Wsparcia Dowodzenia
Tytuł: „Obchody 85. rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz”
Czas realizacji: od 2020-09-01 do 2020-10-26
OPIS: 85. rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz. Projekt przybliżył
historię sieradzkiej brygady.
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Umowa Nr 9/2020/Sieradz
Realizator: Grupa nieformalna Razem dla autyzmu (wsparcie:
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w
Sieradzu)
Tytuł: „Sieradz na niebiesko”
Czas realizacji: od 2020-05-11 do 2020-10-31
OPIS: W ramach wydarzenia "Sieradz na niebiesko" można było
skorzystać z: - testów przesiewowych pod kątem AUTYZMU,
testów przesiewowych logopedycznych, porady dietetyka.
Poprzez organizację wydarzenia "Sieradz na niebiesko"
szerzyliśmy wiedze na temat autyzmu. Pokazaliśmy, że wśród nas jest coraz więcej dzieci z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu, co miało na celu zmniejszenie barier izolacyjnych dzieci
oraz zwiększenie świadomości na temat autyzmu wśród społeczeństwa.

Umowa Nr 10/2020/Sieradz
Realizator: Fundacja Słowem Pisane
Tytuł: „Strażnicy Historii na start!”
Czas realizacji: od 2020-05-11 do 2020-10-31
OPIS:
Fundacja Słowem Pisane, wspólnie ze Szkołą
Podstawową nr 1 w Sieradzu i 32 Gromadą Zuchową "Strażnicy
Guzików", przygotowała 4 audycje poświęcone lokalnej
historii. Dodatkowo przygotowana i zaprezentowana była
wystawa prezentująca historię 31. pułku Strzelców
Kaniowskich, jego żołnierzy, a także pracę uczestników
projektu.

Umowa Nr 11/2020/Sieradz
Realizator: Grupa nieformalna Rzemieślnicy dawnego
Sieradza (wsparcie: Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej)
Tytuł: „Zapomniane rzemiosła - pokaz historyczny
towarzyszący obchodom 15-lecia Bractwa Rycerskiego Ziemi
Sieradzkiej”
Czas realizacji: od 2020-07-01 do 2020-10-31
OPIS: Historia idzie do przodu, pozostawiając za sobą wiele
ofiar. Należą do nich dawne rzemiosła, które wymierają wraz
ze swoimi przedstawicielami. "Zapomniane rzemiosła" to
projekt mający na celu przypomnienie wytwórczości
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dawnych mistrzów, mieszkających niegdyś w średniowiecznym Sieradzu. Przygotowane zostały
pokazy historyczne i prezentacje warsztatów oraz prowadzonej w nich pracy, wraz z
merytorycznym komentarzem oraz interakcjami ukazującymi strukturę dawnego społeczeństwa
mieszczańskiego.

Umowa Nr 12/2020/Sieradz
Realizator: Grupa nieformalna Grupa Poetycka Desant
(wsparcie Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz)
Tytuł: ”Odeszli.”
Czas realizacji: od 2020-07-01 do 2020-10-31
OPIS: „Odeszli" to projekt będący hołdem dla sieradzkich
Żydów, którzy przez wieki tworzyli historię miasta. Wiersze
napisali ludzie dziś związani z Sieradzem, wrażliwi na los
drugiego człowieka. Książka poetycka dopełniona grafikami
jest materialnym dowodem pamięci i szacunku dla człowieka,
niezależnie od jego wyznania, czy przekonań.

Umowa Nr 13/2020/Sieradz

Realizator: Fundacja Ośrodek Realizacji Inicjatyw
Tytuł: „Wracamy na plac zabaw i do parku!”
Czas realizacji: do 2020-07-01 do 2020-10-31
OPIS: Warsztaty dla dzieci na lokalnych placach zabaw.
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Umowa Nr 14/2020/Sieradz
Realizator: Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie
"Bractwo Kurkowe"
Tytuł: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie aktywizacja obywatelska mieszkańców Sieradza
w Ramach Warsztatów i klubów miłośników
sportowego strzelania z broni pneumatycznej”
Czas realizacji: od 2020-07-01 do 2020-10-30
OPIS: Nasz projekt „ĆWICZ OKO I DŁONIE W
OJCZYZNY OBRONIE” nawiązuje wprost do
średniowiecznej historii Sieradza, zwłaszcza zaś do historii sieradzkich dominikanów (a od XX
wieku sieradzkich urszulanek), oraz do historii Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa
Kurkowego. W ramach realizacji naszego projektu zorganizowaliśmy konkurs dotyczący historii
Sieradza, zwłaszcza zaś roli sieradzkiego klasztoru i Bractwa Kurkowego w życiu miasta oraz
zakupimy, dzięki grantowi z Centrum OPUS, broń pneumatyczną wraz ze stanowiskami
i przeprowadziliśmy konkurs strzelecki dla młodzieży i starszych mieszkańców Sieradza.

Umowa Nr 15/2020/Sieradz
Realizator: KLUB SPORTOWY Inter Sieradz Woźniki
Tytuł: „Rozbudowa infrastruktury poprzez montaż oraz
rozmieszczenie koszy i pojemników do segregacji
odpadów na boisku sportowym przy ul. Nadwarciańskiej
1 w Sieradzu”
Czas realizacji: od 2020-05-11 do 2020-10-31
OPIS: Montaż koszy i udostępnienie pojemników do
segregacji odpadów na boisku przy ul. Nadwarciańskiej 1
w Sieradzu przyczyniło się, do uatrakcyjnienia przestrzeni
na obiekcie, utrzymania należytego porządku, stworzy to
warunki do edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie prawidłowego segregowania
odpadów.
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Umowa Nr 16/2020/Sieradz
Realizator: Fundacja "Atelier of Skills"
Tytuł: „Bardziej eko”
Czas realizacji: od 2020-09-01 do 2020-10-31
OPIS: "Bardziej eko" to projekt skierowany do mieszkańców Sieradza,
którego celem było zwiększenie ich świadomości i podniesienie
motywacji do życia bardziej eko. W ramach projektu przyjrzeliśmy się
temu, co już jest robione na rzecz środowiska i temu, co jeszcze należy
zrobić…

Umowa Nr 17/2020/Sieradz
Realizator: Stowarzyszenie Sieradzanki
Tytuł: „Na życie sposób to prosty kręgosłup”
Czas realizacji: od 2020-09-01 do 2020-10-31
OPIS: Projekt "NA ŻYCIE SPOSÓB TO PROSTY KRĘGOSŁUP"
– skierowany był do dzieci 3-6 letnich uczęszczających do Przedszkola
nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu oraz ich rodziców.

Umowa Nr 18/2020/Sieradz
Realizator: Nordic Walking Poland Garrosa Team Sieradz
Tytuł: „Rozwój i upowszechnienie kultury Nordic Walking na
terenie Sieradza”
Czas realizacji: od 2020-05-16 do 2020-10-31
OPIS: Warsztaty Nordic Walking

Umowa Nr 19/2020/Sieradz
Realizator: Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio
Tytuł: „Sieradz pod lupą - dla dzieci i dla dorosłych”
Czas realizacji: od 2020-05-15 do 2020-10-31
OPIS: Czy dobrze znasz Sieradz? Czy zwróciłeś/aś kiedyś
uwagę na piękne litery dawnego neonu Sira, pociski
wmurowane w portal kościoła albo charakterystyczne
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dla Sieradza latarenki i drzwi? Wybierz się z nami w podróż po mieście, przyglądając się jego
często niedostrzeganym szczegółom. Folder turystyczny i film, ale także scenariusze warsztatów,
które zachęcają starsze i młodsze dzieci do twórczej eksploracji Sieradza. Zobacz, jaki piękny jest
Sieradz pod lupą detalu!

Umowa Nr 20/2020/Sieradz
Realizator: Grupa nieformalna Pomocnicy Stowarzyszenia
na psią łapę-sercem psa (wsparcie: Stowarzyszenie Na psią
łapę)
Tytuł: „Działanie na rzecz zwiększenia zaangażowania
społeczności województwa łódzkiego w opiekę nad
zwierzętami przebywającymi w schroniskach i domach
tymczasowych oraz socjalizację zwierząt w celu
znalezienia nowych domów adopcyjnych.”
Czas realizacji: od 2020-05-11 do 2020-10-31
OPIS: Akcja edukacja. Nie kupuj- adoptuj. Z nami mieszkańcy dowiedzieli się jak odpowiedzialnie
zaadoptować psa lub kota. W ramach realizacji projektu zapraszamy wszystkich mieszkańców
Sieradza. Kontakt z nami www.napsialape.pl i Facebook - sercem psa.

Umowa Nr 21/2020/Sieradz
Realizator: Stowarzyszenie Zwykłe Prorozwojowi
Tytuł: „Nauka robotyki i programowania przez zabawę. Zawody Sumo
Robotów”
Czas realizacji: od 2020-07-01 do 2020-10-31
OPIS: Zawody SUMO Lego i warsztaty robotyki.

Umowa Nr 22/2020/Sieradz
Realizator: UKS "DZIESIĄTKA" SIERADZ
Tytuł: „I 24-Godzinny Maraton Pływacki”
Czas realizacji: od 2020-05-11 do 2020-10-15
OPIS: Warsztaty pływackie.
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3. Ład przestrzenny
Głównymi dokumentami określającymi politykę przestrzenną miasta są: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. Studium obejmuje całe miasto, natomiast ustalenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazują dla poszczególnych obszarów
konkretne przeznaczenia i sposoby zagospodarowania, wpływając tym samym, na jakość
kształtującej się przestrzeni miejskiej.
Ogólną i podstawową zasadą jest, że inwestycje budowlane realizowane są na podstawie planu
miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi narzędzie, dzięki
któremu możliwe jest przeprowadzenie działań, mających na celu wyznaczenie terenów pod
zabudowę, a także wskazanie obszarów wyłączonych spod zabudowy, uwzględniając
uwarunkowania: przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, dostępność komunikacyjną oraz
infrastrukturę techniczną.
Kształtowanie przestrzeni publicznej odbywa się także poprzez indywidualne decyzje. Są to
decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W 2020 r. wydano 176 decyzji o warunkach zabudowy (większość dotyczyła zabudowy
mieszkaniowej) oraz 44 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (większość
z nich dotyczyła inwestycji z zakresu infrastruktury).
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza
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 28 lutego 2019 r.
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Analiza obowiązujących planów miejscowych przeprowadzona w latach 2014 – 2018
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, co więcej, zgodnie z ich
ustaleniami następuje zagospodarowanie terenów w mieście.
Na terenie miasta Sieradza obowiązują 34 miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. W latach 1995-2003 Rada Miejska w Sieradzu uchwaliła 14 planów w trybie
poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W latach 2008-2020 uchwalono kolejnych 20 planów, które sporządzono w trybie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Łączna powierzchnia pokrycia terenu miasta obowiązującymi planami wynosi 887 ha, co stanowi
17,3% powierzchni całego miasta. Najwięcej terenów w planach, bo aż 50% powierzchni, zostało
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przeznaczonych pod zieleń, wody i użytkowanie rolnicze, co jest związane
z opracowaniem miejscowych planów w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W dalszej
kolejności, bo aż 21,5% terenów, przeznaczono w planach pod zabudowę produkcyjnousługową, 18% pod zabudowę mieszkaniową, 5,5% pod zabudowę usługową oraz 1% pod tereny
usług sportu i turystyki.
W 2020 roku uchwalony został jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
obejmujący obszar położony w rejonie ulic Podrzecze, Podwale, Wodna i Podzamcze (4,6 ha).
Ponadto w 2020 roku przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego między ulicą Sienkiewicza, ternem kolejowym i granicą
administracyjną miasta.

4. Zasoby materialne gminy
INFORMACJA NA TEMAT ZASOBU LOKALOWEGO GMINY MIASTO SIERADZ za rok 2020
Przydział mieszkań odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/238/2020 Rady Miejskiej w
Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Określa ona również sposób postępowania w sprawach,
dotyczących najmu socjalnego lokali i zamiany lokali.
Rocznie do Urzędu Miasta Sieradza wpływa średnio ok. 50 wniosków, dotyczących przydziału
mieszkania komunalnego lub lokalu socjalnego. W roku 2015 opracowana została (obowiązująca
do chwili obecnej) lista przydziału mieszkań komunalnych, na której umieszczonych zostało 89
rodzin. Aktualnie na przydział mieszkania oczekuje ich jeszcze 37, lista jest zrealizowana w 58 %.
Na liście przydziału lokali socjalnych dla osób z orzeczonym w wyroku sądowym prawem do
lokalu socjalnego oczekują 102 rodziny. Na liście przydziału lokali socjalnych dla osób z wyroków
sądowych bez prawa do lokalu socjalnego i bezdomnych oczekuje 110 rodzin.
Zasady dotyczące funkcjonowania mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Sieradz, określa
również Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, obowiązujący
w latach 2016 -2020.
Zasób lokalowy gminy Miasto Sieradz przedstawia się następująco:
- ilość budynków mieszkalnych, będących w 100% własnością gminy – 31 posesje z 44
budynkami mieszkalnymi,
- ilość budynków mieszkalnych - wspólnoty, w których gmina posiada udziały – 41 wspólnot
(43 budynki),
- ilość lokali mieszkalnych – 866 (552 we wspólnotach, 310 – 100% gmina, 4 – Sieradzka
Spółdzielnia Mieszkaniowa),
- ilość lokali socjalnych – 172 (161 - 100% gmina, 11 w budynkach wspólnot).
Zasobem gminnym zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Sieradzu na podstawie
umowy, dotyczącej oddania mienia miasta do użytkowania.
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Od marca 2020 r. stawka bazowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
mieszkalnego wynosi 4,63 zł. Podlega ona obniżce ze względu na wyposażenie lokalu.

Dodatkowo -10 % w lokalu ze wspólną używalnością łazienki i przedpokoju.

Na dzień 31.12.2020 r. w skład gminnego zasobu nieruchomości wchodziło 378,6 ha,
z czego 3,7 ha są to grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy na Skarbie Państwa. Oddanych
w dzierżawę i zarząd było 52,3 ha gruntów, natomiast pozostałe 326,3 ha znajdowało się
w bezpośrednim zarządzie tutejszego Urzędu.
Racjonalne wykorzystanie i perspektywiczne planowanie w zakresie gospodarki
nieruchomościami, które wynika wprost z planowania przestrzennego, pozwalają na kreowanie
aktywnej i dynamicznej polityki. Gmina Miasto Sieradz ciągle udoskonala swoje tereny
przeznaczone pod inwestycje, w celu przyciągnięcia jak największej liczby inwestorów. Od strony
gospodarki nieruchomościami są to min. działania zmierzające do uregulowania stanu prawnego
działek miejskich, a także wykup nieruchomości pod planowane drogi. Dlatego też, w 2020 roku,
została wykupiona działka w obrębie 30, przeznaczona w planie miejscowym pod drogę gminną,
aby umożliwić otwarcie na nowe inwestycje terenów komunalnych znajdujących się na tamtym
obszarze. Skomunalizowano ponad 0,5 ha gruntów, którym wcześniej brakowało odpowiednich
dokumentów. Ze względu na panującą w 2020 roku pandemię, utrudnione prowadzenie
negocjacji oraz niepewny finansowo czas dla samorządów, gmina Miasto Sieradz nie zakupiła
żadnych gruntów na cele inwestycyjne. Nie wyklucza się tego w przyszłości, a zakupy
nieruchomości na cele rozwojowe i inwestycyjne Miasta posłużą głównie do realizacji celów,
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jakimi są pozyskanie kolejnych inwestorów tworzących nowe inwestycje i miejsca pracy. Jeśli
chodzi o sprzedaż - w 2020 roku gmina Miasto Sieradz sprzedała prawie 1,5 ha gruntów głównie pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Przekształconych gruntów z prawa użytkowania
wieczystego na własność prywatną zostało 1,3 ha gruntów. Zainteresowanie przetargami na
sprzedaż nieruchomości gminnych, organizowanymi przez Urząd Miasta, pokazuje potrzebę
tworzenia także gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Jednak w najbliższych latach Miasto
planuje głównie sprzedaż nieruchomości pod inwestycje. W tym celu przygotowywane są
nieruchomości w obrębie ulicy Górka Kłocka oraz ulic Sienkiewicza i Sosnowej. Na bieżąco będą
prowadzone prace nad regulacją stanu prawnego nieruchomości będących w gminnym zasobie
nieruchomości.
Program opieki nad zabytkami
„Program opieki nad zabytkami dla miasta Sieradza” ułatwia planowe i metodyczne działania
władz na rzecz środowiska kulturowego miasta. Służy poprawie stanu zachowania środowiska
kulturowego i ustalono w nim rozwiązania organizacyjne, finansowe jak również edukacyjne
i wychowawcze, które pomogą ten cel osiągnąć. 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 oraz obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na
terenie naszego miasta.
W roku 2020 przyznano cztery takie dotacje dla:

1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu – remont i
konserwacja ogrodzenia cmentarza parafialnego - kwota dotacji - 100 000,00 zł;
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2) Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu - rewitalizacja otoczenia wraz z
ogrodzeniem zespołu podominikańskiego- kwota dotacji - 200 000,00 zł;

3) osobie fizycznej na dofinansowanie prac polegających na wykonaniu remontu kamienicy,
wpisanej do gminnej ewidencji zabytków pod nr 91 - kwota dotacji – 50 000,00 zł;

4) osobie fizycznej na dofinansowanie prac polegających na wykonaniu remontu kamienicy,
wpisanej do gminnej ewidencji zabytków pod nr 114 - kwota dotacji – 50 000,00 zł.
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5. Infrastruktura komunalna
Transport publiczny:
Operatorem transportu publicznego na terenie miasta Sieradza jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacji w Sieradzu Sp. z o. o. Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego
zarządzanego przez gminę (łącznie z linią „Z” i „E”) to 519 000.

Średni wiek taboru komunikacji gminnej: 8 lat.
Długość buspasów: 0 km.
Długość dróg rowerowych: 4,8 km.
Liczba i pojemność parkingów typu „Parkuj i jedź”: 0.
Wielkość strefy płatnego parkowania: 0.

Liczba kilometrów wyremontowanych dróg gminnych:
- remont nawierzchni bitumicznych dróg - długość 453 m,
- prace utrzymaniowe na drogach gminnych nieutwardzonych - długość 34,15 km,
- przebudowa dróg gminnych: (ul. Żółkiewskiego 0,226 km, ul. Czarnieckiego 0,271 km, ul. Górka
Kłocka 0,486 km, ul. Stacheckiego-Koliba 0,218 km) - długość 1,201 km.
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Ponadto wykonano łącznik ul. W. Wnuka do ul. Jana Pawła II długości 80 m, oraz wybudowano
dwie zatoki autobusowe na ul. W. Łokietka.

Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Plan obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych. Jego realizacja pozwoli osiągnąć strategiczne cele i ciągłą
dostawę wody pitnej, o jakości zgodnej z normami polskimi i Unii Europejskiej. Ważne - poza
jakością wody pitnej - jest także jej odpowiednie ciśnienie. Do priorytetów należy dołączyć
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odbiór ścieków i oczyszczanie ich w celu
uzyskania pełnego efektu ekologicznego.
Chodzi o to, by zapewnić ochronę wód
powierzchniowych oraz podziemnych i
zaplanować sposób 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 dofinansowanie 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 dofinansowanie
kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. W budżecie miasta na ten cel
zaplanowano 20 000,00 zł. Ostatecznie wniosek o dotację złożyły dwie osoby, które łącznie
otrzymały dofinansowanie w kwocie 4 540,00 zł. Zgodnie z naborem, zostały one przeznaczone
na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej.
Dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji
zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza, poprzez przyłączenie
budynków do sieci ciepłowniczej
W dniu 10 sierpnia 2017 r. na sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, mających na celu
ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza,
poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. Dzięki dotacjom właściciele
nieruchomości otrzymali dofinansowanie na likwidację starego źródła ciepła i przyłączenie do
sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie pokrywało do 60 % kosztów kwalifikowanych. Liczba dotacji
była limitowana wysokością środków finansowych, które odpowiadają wysokości dywidendy z
PEC dla Gminy Miasto Sieradz w danym roku.
W przypadku, jeśli Wnioskodawca
będzie korzystał z dotacji w ramach rządowego
programu Czyste Powietrze, łączna kwota
udzielonych dotacji nie mogła przekroczyć 80%
kosztów kwalifikowanych
W 2020 roku przyjęto 7 wniosków o
zawarcie umowy dotacji celowej na
dofinansowanie
kosztów
przyłączenia
budynków do sieci ciepłowniczej. W budżecie
miasta Sieradza na ten cel zabezpieczono
kwotę 100 000,00 zł. Ostatecznie jednak umowy podpisało czworo z wnioskodawców.
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Łączna kwota wypłaconych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć
mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie
miasta Sieradza, poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej w 2020 r., wyniosła
55.033,79 zł.

6. Środowisko
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza
Uchwałą z dnia 30 grudnia 2019 r. nr XIX/138/2019. Rada Miejska w Sieradzu
wprowadziła zmiany w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 20142020”, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 16
maja 2016 r. Zmiany te były konieczne z uwagi na aktualizację katalogu przedsięwzięć
inwestycyjnych.
W dniu 17 grudnia 2019 roku na Sesji Rady Miejskiej w Sieradzu przyjęto Raport z
działań i implementacji z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sieradza do 2018 r. Raport
został opracowany na podstawie zapisów zawartych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla
miasta Sieradza na lata 2014-2020”. Raport swoim zakresem koncentrował się na opisie stanu
realizacji działań uwzględnionych w PGN, które zostały zaplanowane do realizacji z
uwzględnieniem zrealizowanych już prac w latach 2016-2018. Celem raportu było
przedstawienie stopnia realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w „Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Sieradza na lata 2014-2020” w obszarze ochrony powietrza
atmosferycznego. W raporcie wskazano również działania, które nie zostały zrealizowane
i wskazano przyczyny takiego stanu rzeczy.
W roku 2021 r. planowane jest przyjęcie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
Sieradza na lata 2021-2027 oraz finalnego raportu z działań i implementacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata 2014-2020.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa –
Transport, poddziałanie 3.1.2. Niskoemisyjny transport miejski - realizuje projekt „Zakup
i wymiana autobusów w MPK Sieradz sp. z o.o. w celu osiągnięcia niskoemisyjnej
i zrównoważonej mobilności miejskiej etap II”, w ramach którego w marcu 2020 r. zakupiono
jeden autobus niskopodłogowy klasy midi, spełniający normę emisji spalin EURO 6 za kwotę
1 065 795,00 zł bru o tj. 866 500,00 zł ne o. Dofinansowanie z UE 714 000,00 zł, koszty MPK
152 500,00 zł.
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Fot. Nowy autobus SOLARIS zakupiony przez MPK w Sieradzu
Program Ochrony Środowiska
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sieradza z uwzględnieniem:
Programu ochrony środowiska Województwa Łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą
do 2024 r., została wykonana 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:
• Program 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;
• przygotowania wszelkiej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko;
• 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;
• aktualizacja Programu ma uwzględniać wszystkie obowiązujące programy dla miasta
Sieradza w zakresie wymaganym do wykonania aktualizacji POŚ
Program jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony
środowiska na terenie gminy. 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 dniu 17 grudnia 2019 roku przyjęto raport z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lata 2017-2018. Niniejszy dokument, został opracowany
na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2019 poz. 1396). Celem opracowania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska
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Miasta Sieradz za lata 2017-2018 było określenie stanu realizacji zadań podjętych na terenie
gminy ujętych w POŚ.
W roku 2021 r. planowane jest przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Miasto Sieradz na lata 2021-2024 oraz opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lat 2019-2020.
Zgłoszenie do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków
W dniu 14 stycznia przyjęto zarządzaniem nr 13/2020 Prezydenta Miasta Sieradza wzór
zgłoszenia do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/dobę.
W 2020 r. dokonano zgłoszeń dla dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości
do 5m3/dobę, zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza.
Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,
gospodarczych i innych na terenie gminy miasto Sieradz
W 2020 roku, dzięki dotacjom z Miasta, udało się unieszkodliwić 950 kg odpadów
niebezpiecznych. Od 2018 roku mieszkańcy mogą starać się o dotację na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy miasto
Sieradz. To za sprawą uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIX/336/2018 .
W 2020 r. o dotację wystąpiło 15 mieszkańców, dzięki czemu otrzymali dotację na łączną
kwotę 30 000,00 zł. Miasto wsparło zadania polegające na usuwaniu mat. budowlanych
zawierających azbest. Finalnie rozliczono 15 dotacji celowych na kwotę 23.625,97 zł,
unieszkodliwiając 32 Mg i 950 kg odpadów niebezpiecznych.

Edukacja ekologiczna
W ramach edukacji ekologicznej sieradzan, w 2020 r. Miasto podjęło działania możliwe
do sfinalizowania w okresie panującej pandemii. Przede wszystkim udało się wydać komiksy,
które w łatwy i przystępny dla młodego odbiorcy sposób, wskazują działania ekologiczne,
których efektem jest ochrona środowiska.
"Eko zagadki - czy myślisz ekologicznie?" to broszura, która dotyczy odpadów powstających w
gospodarstwach domowych i uczy jak je segregować. Cały nakład komiksu został przekazany do
wszystkich miejskich szkół i przedszkoli.
"Drużyna EKO. Obrońcy przyrody" to komiks, który swoją treścią zwraca uwagę na zagrożenia
powodujące niszczenie przyrody i uczy, jak im przeciwdziałać – także w środowisku lokalnym.
Historyjki obrazkowe podejmują ważne kwes e takie jak smog czy produkowane przez
człowieka odpady. Cały nakład komiksu został przekazany do wszystkich miejskich szkół
i przedszkoli.
W roku 2020 udało się także zakupić ławeczkę fotowoltaiczną, która stanęła przy skateparku
i pumptraku w Sieradzu. To miejsca chętnie uczęszczane przez młodzież.
67

Nowoczesna infrastruktura, wykorzystująca energię słoneczną zachęca do korzystania z niej,
choćby do ładowania telefonu, czy słuchania muzyki.
Pozostałe zadania zaplanowane w ramach edukacji ekologicznej sieradzan 2020: piknik Sieradz
bierze oddech 2020, warsztaty „Las zamknięty w słoiku”, warsztaty na Stacji
Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, konkurs plastyczny na wykonanie pracy pod
hasłem „Gwarantuję-Segreguję!”, film edukacyjny, cykl ekologicznych przedstawień
edukacyjnych oraz IV Sieradzki Cross Towarzyski, z uwagi na panującą na terenie całego kraju
sytuację epidemiologiczną zostały przeniesione na rok 2021.
Edukacja przyrodnicza
W ramach edukacji przyrodniczej, z programów i aktywności przygotowanych przez Miasto w
2020 roku, skorzystało ponad 1500 osób. Miały one możliwość uczestniczenia w wycieczkach,
podczas których poznawali walory przyrodnicze regionu, ale też w warsztatach czy ekologicznych
spacerach, dzięki którym odkrywały bogactwo przyrodnicze samego Sieradza, często
niedostrzegalne gołym okiem.
Cykl warsztatów stacjonarnych na interaktywnej ekspozycji WARTA RZEKA ŻYCIA.
Ekspozycja „Warta – rzeka życia” to odpowiednio zaaranżowana przestrzeń, gdzie
zgromadzono rzeczne eksponaty oraz utworzono stanowiska edukacyjne m.in.
o tematyce hydrologicznej, biologicznej, hydrotechnicznej i geograficznej. Zadaniem tej
interaktywnej instalacji jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska rzeki
Warty oraz podkreślenie jej znaczenia w przyrodzie i życiu człowieka.
Przeprowadzono 20 godzinnych warsztatów dla mieszkańców województwa łódzkiego,
którzy mogą korzystać z ekspozycji bezpłatnie.
Cykl wycieczek terenowych na ścieżce edukacyjnej w Parku Mickiewicza w Sieradzu.
Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna urządzona w Parku im. A. Mickiewicza pozwala
mieszkańcom miasta poznawać przyrodę poprzez aktywny i bezpośredni kontakt,
namacalnego poznawania jej składników, różnorodności flory i fauny. Zrealizowano
dwadzieścia 2-godzinnych wycieczek dla ok. 400 uczestników.
Wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze
W 2020 roku udało się zorganizować 8 wycieczek autokarowych w różnorodne zakątki
województwa łódzkiego, w tym:
➢ wycieczkę do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - kompleksu lasów Puszczy
Bolimowskiej z doliną rzeki Rawki połączoną z wizytą w jednym z ostatnich na tym
terenie zakładzie garncarskim. Uczestnicy odwiedzili też kompleks parkowo-pałacowy
w Nieborowie i zamek w Oporowie;
➢ wycieczkę do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego położonego w dolinie Pilicy
(Rezerwat Niebieskie Źródła , Groty Nagórzyckie i Skansen Rzeki Pilicy);
➢ wycieczkę do Arboretum w Rogowie – ogrodu dendrologicznego, gdzie na
uczestników czekała atrakcja – przejazd kolejką i podziwianie krajobrazów Parku
Wzniesień Łódzkich. W drodze powrotnej zwiedzano Skansen Lokomotyw i Urządzeń
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Technicznych w Zduńskiej Woli, gdzie można poznać historię jednego z najbardziej
ekologicznych sposobów transportu publicznego – kolei;
➢ wycieczkę do Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź i Muzeum Przyrodniczego
Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. EC1 to największe centrum nauki w Polsce, gdzie na
ponad 8 tys. m2 czeka 150 eksponatów, liczne gry zespołowe i niesamowite
przestrzenie. Uczestnicy zwiedzali m.in. wystawę "Przetwarzanie energii", która
ukazuje wykorzystanie różnych form energii. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu
Łódzkiego ma nową ekspozycję stałą prezentującą bogactwo gatunków, ich
powstawanie i rozwój w środowisku. Na parterze odrestaurowanego budynku
w Parku im. Sienkiewicza można obejrzeć m.in. sawannę afrykańską z kolekcją fauny
antylop oraz las borealny charakterystyczny dla obszaru klimatu umiarkowanego
północnych terenów kuli ziemskiej;
➢ wycieczkę do Spalskiego Parku Krajobrazowego – ze zwiedzaniem rezerwatu
Konewka i trasy turystycznej „Bunkier w Konewce” na terenie byłego kompleksu
niemieckich schronów. W lasach spalskich w okolicy Anielina uczestnicy odwiedzili
„Szaniec majora Hubala” miejsce upamiętniające jego śmierć. Na trasie wycieczki
znalazł się też romański kościół Św. Idziego ufundowany w 1086 r. w Inowłodzu,
a także znajdujący się tam częściowo zrekonstruowany zamek z połowy XIV w. ;
➢ wycieczkę do ogrodu zmysłów Poddębice i ZOO Safari Borysew – w Poddębicach
uczestnicy zwiedzali pierwszy w województwie łódzkim ogród sensoryczny z pijalnią
wód termalnych i mineralnych; w drodze powrotnej odbyły się warsztaty edukacyjne
w ZOO Safari w Borysewie. Ogród Zoologiczny zajmuje 25 hektarów, na których
zgromadzono ponad 500 zwierząt egzotycznych reprezentujących 90 gatunków z 5
kontynentów, m.in. żyrafy siatkowane, wilki białe, serwale, puma amerykańska, białe
lwy, białe tygrysy bengalskie oraz wiele innych ciekawych dzikich zwierząt;
➢ wycieczkę do Ziemi Łęczyckiej ze zwiedzaniem Zamku Łęczyca, archikolegiaty
w Tumie, Stadniny Koni w Walewicach - największej w Polsce stadniny koni rasy
małopolskiej;
➢ wycieczkę do Ziemi Łowickiej – Perły Polskiego Folkloru. Uczestnicy zwiedzali Łowicz
i skansen w Maurzycach. Dawne Księstwo Łowickie to skarbnica polskich tradycji
ludowych, zdobnictwa, specyficznego budownictwa czy ciągle uprawianej ludowej
rzeźby zakupów;
➢ W wycieczkach wzięło udział około 200 osób.
2) Konkurs fotograficzny „Krajobrazy sieradzkie”
Celem konkursu było promowanie ochrony krajobrazu jako cennego dziedzictwa naszego
kraju, a jednocześnie prezentacja miejsc ciekawych rekreacyjnie i przyrodniczo, gdzie
można wypocząć w zgodzie z naturą. Autorzy 12 najlepszych nadesłanych fotografii
otrzymali nagrody, a ich prace zdobią karty wydanego z tej okazji kalendarza ściennego.
3) Wydanie kalendarza „Krajobrazy sieradzkie”
25% terenów miejskich objęte jest Nadwarciańskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.
Większość tego terenu to ciekawa przyrodniczo dolina rzeki Warty, która przecina miasto
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na część prawo i lewobrzeżną. 13-kartkowy kalendarz został wydany w 1000 egz. Celem
działania było wskazanie na konieczność ochrony krajobrazu jako ważnego elementu
życia ludzi, zwłaszcza tych zamieszkujących w miastach.
Kalendarz wydany został na koniec października, aby uczcić w ten sposób Dzień
Krajobrazu, ustanowiony z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w celu
promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.
Rewitalizacja Parku na osiedlu Klonowe
W roku 2020 rozpoczęto realizację projektu
rewitalizacji parku na osiedlu Klonowe. Dotąd
nazywany parkiem zielony skwer przy pumptraku
i skateparku nabrał prawdziwego, parkowego
charakteru. Na osiedlu Klonowe pojawiły się nowe
alejki, udało się także utwardzić te już istniejące.
Zainstalowano też elementy małej architektury
w tym: ławki, kosze, stojaki na rowery, „psie stacje”.
Projekt zakłada ponadto posadzenie w 2021 r. 200
nowych drzew, założenie 30 tys. m kw. trawników, nasadzenie nowych krzewów i bylin.
Inwestycja dofinansowana jest kwotą ponad 1,3 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt, na zlecenie Miasta realizuje firma Drewzel ze
Zduńskiej Woli, która za swoje usługi zaproponowała kwotę nieco ponad 1,5 mln zł. W parku
znajdzie się wiele elementów edukacyjnych: tablice i instalacje dydaktyczne, altany. Alejki
zostaną oświetlone światłem LED.
Street Workout
To wyczekiwana w Sieradzu inwestycja – w
grudniu 2020 roku, w Parku Broniewskiego, powstał
street workout. To nowy element rekreacji ruchowej, z
którego chętnie korzystają mieszkańcy Sieradza.
Przestrzeń treningowa powstała w pobliżu siłowni
zewnętrznej i boisk szkolnych. Zestaw treningowy
służący do ćwiczeń z masą własnego ciała pozwala na
harmonijny rozwój fizyczny w oparciu o trening
gimnastyczny. Urządzenia, które stanęły w Parku
Broniewskiego wykonane są zgodnie z aktualnymi
normami zapewniającymi bezpieczeństwo korzystania.
Posiadają certyfikat Polskiego Związku Kalisteniki i street workoutu, gwarantujący że produkt
spełnia wymagania stawiane przez sportowców tego typu obiektom. Na placu treningowym
znajdują się: drążki, drabinki pionowe i poziome, ławki skośne z drabinkami, poręcze, koła
gimnastyczne, liny do wspinania. Całość zajmuje ponad 280 m 2 powierzchni użytkowej. Projekt
zrealizowała firma Flow Parks z Krakowa za kwotę 127 059,00 zł.
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Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Miasta Sieradza”
W 2020 r. Miasto Sieradz przystąpiło do
realizacji projektu pn. „Poprawa jakości
powietrza poprzez zwiększenie udziału
OZE w wytwarzaniu energii na terenie
Miasta Sieradza”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Dzięki niemu ponad 40
mieszkańców
Sieradza
zainstaluje
ekologiczne, odnawialne źródła energii:
instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Projekt pozwala na montaż 236 instalacji
fotowoltaicznych i 43 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby własne 255 gospodarstw
domowych z terenu miasta Sieradza. Pod koniec 2020 roku, po weryfikacji jaką dokonano wśród
osób, które zgłosiły się do projektu, przeprowadzono nabór uzupełniający na 42 instalacje (w
tym instalacje fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne). Realizacja ww. instalacji w ramach
przedmiotowego projektu przewidziana jest na lata 2021-2022.
Gospodarka odpadami komunalnymi
W 2020 roku Gmina Miasto Sieradz świadczyła usługi w zakresie odbioru odpadów
komunalnych ze wszystkich nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza –
zarówno z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych (odpady komunalne odbierano
od 5058 podmiotów).
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miasto Sieradz, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób
selektywny następujących rodzajów odpadów:
- papieru i tektury,
- metali,
- tworzyw sztucznych,
- opakowań wielomateriałowych,
- szkła,
- odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
- przeterminowanych leków,
- chemikaliów,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlano-remontowych,
- zużytych opon.
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W roku 2020 zebrano 8 699,5 Mg odpadów komunalnych zmieszanych oraz 5 975,122
Mg odpadów segregowanych. W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych funkcjonującego przy ul. Dzigorzewskiej 1 w Sieradzu, łącznie odebrano od
mieszkańców 1 289,363 Mg odpadów segregowanych. Na koniec 2020 roku na terenie miasta
2400 właścicieli nieruchomości zgłosiło kompostowanie odpadów biodegradowalnych we
własnych lub otrzymanych od Gminy Miasto Sieradz kompostownikach.
Odpady zebrane w roku 2020 zostały przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw” z wyjątkiem dwóch miesięcy, tj. lipiec-sierpień, kiedy ze względu na
chwilowy przestój technologiczny część odpadów została przekazana do ZGO Sp. z o. o.
w Jarocinie.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszone przez właścicieli
nieruchomości stanowiące dochód gminy, przeznaczane były na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 r ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2020 roku właściciele nieruchomości na
terenie miasta Sieradza w związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wpłacili łącznie 10 283 562,88 zł.
Natomiast koszty poniesione w związku z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych poniesione przez Gminę Miasto Sieradz w roku 2020 wyniosły 10 565 085,93 zł,
w tym:
- 9 574 196,24 zł za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych,
- 540 345,10 zł na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- 317 533,06 zł na obsługę administracyjną systemu,
- 14 231,50 zł na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi,
- 20 445,92 zł na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
- 98 334,11 zł za usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

7. Polityka Społeczna
Rozwiązywanie problemów społecznych
W roku ubiegłym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu realizował zadania
statutowe własne i zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Podstawowym aktem
prawnym, który sankcjonuje działania MOPS w Sieradzu jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. Oprócz zadań wynikających z ustawy zasadniczej, Ośrodek realizuje
również zadania wynikające z innych ustaw, programów, projektów i strategii, wskazujących
obszary i kierunki, na których należy się skupić w działaniach pomocowych.
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W 2020 r. MOPS organizował i realizował na rzecz klientów wiele form pomocy. Warto
podkreślić, że w trudnym czasie pandemii szczególnie ważna była pomoc opiekuńcza dla
seniorów, osób samotnych. MOPS zorganizował dowóz posiłków do ich domów. Wspólnie z SSM,
Strażą Miejską i ZHP Sieradz podjął akcję „Gotowi do wspólnej służby”, dzięki której udało się
pomóc seniorom w zakupie leków, opiece nad ich zwierzętami, czy dostarczając im zakupy
i gorące posiłki.
Najbardziej potrzebujące i najuboższe rodziny i osoby, w tym starsze i niepełnosprawne, mogły
skorzystać z dożywiania rodzin i osób samotnych.
W ramach realizowanego na terenie miasta Sieradza Wieloletniego Programu ,,Posiłek w szkole
i w domu”, który ma ograniczyć zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach, przygotowano i wydano posiłki w jadłodajni Miejskiego Centrum Pomocy
Społecznej. Z pomocy skorzystali głównie dorośli, ale również dzieci i młodzież, w tym uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Adaptacyjnego, Domu Dziennego Pobytu, świetlic
środowiskowych działających w strukturze organizacyjnej MOPS. Pomoc otrzymały także dzieci
nie korzystające z posiłków w szkołach i przedszkolach. MOPS wypłacał także zasiłki celowe na
żywienie. Z dożywiania w ramach programu (żywienie w formie posiłków i zasiłków celowych na
żywienie w rodzinie) skorzystały łącznie 654 osoby (w 2019 r. – 689) w tym z posiłków 239 osób
– dorośli i dzieci (w 2019 r. – 287 osób). W jadłodajni wydano łącznie 41.153 posiłki (w 2019 r. –
49.000), 16 osobom (w 2019 r. – 20 osobom) z terenu miasta Sieradza dotkniętych dysfunkcjami
zdrowotnymi i ograniczeniami ruchowymi obiady donoszono do domów. Przyznano zasiłki
celowe na zakup żywności (w ramach programu) 227 osobom (w 2019 r. – 221 osobom) na
łączną kwotę 187.030,00 zł (w 2019 r. – 177.790,00 zł);
Wśród działań MOPS jest także pomoc doradcza, m.in. informowanie o możliwości
występowania i uzasadniania wniosków do Zakładu Energetycznego, Sieradzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Komunalnego o rozłożenie na raty zaległości w opłatach.
Pracownicy Ośrodka pomagają w załatwieniu spraw związanych z przyznaniem dodatków
mieszkaniowych i dodatku energetycznego.
W ramach zadań własnych MOPS przyznaje pomoc celową:
 na zakup leków – skorzystało z niej 80 osób,
 na opłatę czynszów i energii elektrycznej – w 2020 r. skorzystały 162 osoby,
 na zakup opału (w okresie jesienno – zimowym) – 74 osoby posiadające ogrzewanie
węglowe na łączną kwotę 58.550 zł;
Ponadto, w 2020 roku MOPS przyznał:
 Zasiłki okresowe - 29 rodzinom - na łączną kwotę 38.799,98 zł, które stały się dla nich
dochodem gwarantowanym;
 Zasiłki stałe – 190 osobom na łączną kwotę 1.022.218,34 zł ,
W 2020 roku zostały opłacone koszty pobytu 79 osób w DPS – w ramach zadań własnych – na
łączną kwotę 1.953.712,69 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych (zadania własne) objętych
zostało 48 osób na łączną kwotę 300.543,00 zł. Niemal 28 tysięcy złotych MOPS przekazał na
sprawienie pogrzebu 7 osobom.
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Ważna część działań MOPS dotyczy łagodzenia skutków bezrobocia, w tym:
1) prowadzenie pracy socjalnej metodą wzmacniania zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu
społecznym, jak:
a) motywowanie (250 przypadków) do rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji,
b) wykorzystania kontraktu (pisemnego) z klientem bezrobotnym – prace społecznie użyteczne
(11 osób) i projekt ,,Nowy Start II edycja‘’ – (11 osób),
c) motywowanie (50 przypadków) do kontaktu z psychologiem i prawnikiem z Miejskiego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
2) realizowanie prac społecznie użytecznych. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 11
osób. Uczestnicy pracowali 10 godz. tygodniowo wykonując prace porządkowe, gospodarcze
i związane z pielęgnacją terenu zielonego. Koszty związane z organizacją prac społecznie
użytecznych wyniosły 7.135,04 zł - wynagrodzenie osób pracujących i 530 zł – koszty badań
lekarskich;
W minionym roku prawie 50 osób, głownie seniorów, skorzystało z zajęć ruchowych czy
posiłków oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu i Klub Seniora. Uczestnicy mieli także
okazję brać udział w spotkaniach okolicznościowych i integracyjnych m. in.: Dzień Babci
i Dziadka, Wieczór Kolęd, Europejski Dzień Seniora, Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
czy Wigilia. Ośrodek wsparł także Sieradzki Klub „Amazonka”. Jego członkinie mogły bezpłatnie
uczestniczyć w specjalistycznych ćwiczeniach pod kierunkiem rehabilitanta. W 2020 r. z ćwiczeń
skorzystało 5 osób.
We współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu MOPS realizuje program
pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta jest realizowana
w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (zakwalifikowano 623 rodziny
tj. 1.151 osób) oraz w formie odzieży, obuwia (wydano 32 skierowania).
Kolejnym działaniem mającym na celu zapobieganie poczuciu izolacji i marginalizacji społecznej
było przygotowanie i dostarczenie dla 60 samotnych mieszkańców Sieradza Wielkanocnego
Koszyczka Śniadaniowego oraz posiłku Wigilijnego dla 70 samotnych mieszkańców miasta.
W 2020 r. MOPS przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej „WSPIERAJ SENIORA”, program finansowany był ze środków otrzymanych od
Wojewody i środków własnych gminy. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia
Seniorom w wieku 70 lat i więcej (w wyjątkowych sytuacjach pomoc może być udzielona osobie
poniżej 70 roku życia), którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie
w domu i nie byli w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów
podstawowej potrzeby. MOPS w Sieradzu przez cały czas pandemii aktywnie pomaga
najstarszym, samotnym i niepełnosprawnym mieszkańcom miasta realizując swoje działania
poprzez udział m.in w w/w projekcie. Pracownicy socjalni kontaktowali się telefonicznie
z seniorami, weryfikowali ich zgłoszenie i ustalali usługę wsparcia. Oprócz tego udzielali
informacji o dostępnych obszarach wsparcia i formach pomocy na jaką mogą liczyć.
Do 31.12.2020 r. z tego rodzaju pomocy skorzystało 10 seniorów.
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ŚWIADCZENIA I PROGRAMY RZĄDOWE REALIZOWANE PRZEZ DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu realizował także zadania zlecone przez
administrację rządową z zakresu świadczeń rodzinnych - w tym jednorazowych świadczeń
w ramach Programu „Za życiem”, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 500+
(Program Rodzina 500+) i dobry start (Program „Dobry Start”). System tych świadczeń jest
wsparciem przede wszystkim dla rodzin wychowujących dzieci oraz dla osób
niepełnosprawnych. W ramach powyższych zadań wypłacono:
• 25.854 świadczenia zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę 2.982.377,67 zł;
• 11.403 świadczenia zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 2.453.523,39 zł;
• 1.495 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.709.549,10 zł;
• 278 świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 172.040,00 zł;
• 214 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 214.000,00 zł;
• 81 świadczeń zasiłku dla opiekuna na łączną kwotę 50.220,00 zł;
• 754 świadczenia rodzicielskie na łączną kwotę 690.350,90 zł;
• 2.840 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 1 158 733,92 zł;
• 79.344 świadczeń 500+ na łączną kwotę 39.508.445,00 zł;
• 6 jednorazowych świadczeń ,,Za życiem” na łączną kwotę 24.000,00 zł;
• 4.360 świadczeń ,,Dobry start” na łączną kwotę 1.308.000,00 zł.
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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. W 2020 r. w zajęciach uczestniczyło 25 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.
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. W roku ubiegłym na zajęcia w Ośrodku uczęszczało
14 osób.
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WSPIERANIE RODZIN Z DZIEĆMI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje również zadania w obszarze wspierania
rodziny, które oparte są na ,,Programie wspierania rodziny dla miasta Sieradza na lata 2020 –
2022”.
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. Ośrodek realizował w/w Program poprzez:
• otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Kierowanie ich do świetlic prowadzonych przez MOPS z zapewnieniem posiłku;
• 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 2020 r. dożywianiem takim
objęto 140 dzieci.
• udział 10 rodzin w akcji ,,Szlachetna Paczka”;
• współprace z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci – Oddział w Sieradzu (przygotowanie paczek
noworocznych);
• 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;
• prowadzenie zajęć w 2 placówkach wsparcia dziennego – świetlicach środowiskowych MOPS
z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych z rodzin z problemami i innych objętych
świadczeniami z zakresu pomocy społecznej.
• Do Świetlicy Środowiskowej ,,Promyk” czynnej od poniedziałku do piątku
uczęszczało 13 osób. Dzieci miały zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji,
a także rozwijano ich zainteresowania i uzdolnienia. Podczas zajęć
realizowany był program pracy profilaktyczno - wychowawczej. Koszty
związane z funkcjonowaniem świetlicy były w części pokryte ze środków
z budżetu miasta Sieradza w kwocie 5.726,60 zł.

rozwiązywaniu

• Do Świetlicy Środowiskowej ,,U Żaków” przy ul. Mickiewicza 6
w Sieradzu uczęszczało 18 dzieci. Zajęcia odbywały się od poniedziałku
do piątku. Uczestnicy mogli korzystać z pomocy nauczycieli przy
wyrównywaniu zaległości w nauce, odrabianiu lekcji oraz
problemów życia codziennego. Dzieci mogły również uczestniczyć
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w przedsięwzięciach zorganizowanych przez MOPS. Koszty związane z funkcjonowaniem
świetlicy były w części pokryte ze środków budżetu miasta Sieradza w kwocie 25.332,87 zł.
REALIZACJA PROGRAMÓW Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY
W 2020 r. Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzu realizował zadania
wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na lata 2018 – 2021
przyjętego uchwałą Nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 kwietnia 2018 r. 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 profilaktyki 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 profilaktyki. W ubiegłym
roku pomocą w tym zakresie objęto 7 rodzin.
Ponadto MOIK w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2018 – 2021 realizuje zadania poprzez
pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sieradzu,
udziela bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, zapewnia osobie dotkniętej przemocą
w rodzinie bezpieczne schronienie, oddziałuje na sprawców przemocy w rodzinie poprzez
motywowanie ich do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych oraz organizuje akcje
informacyjno – edukacyjne. W roku 2020 pracownicy przyjęli 840 klientów podczas 2492 wizyt.
W ramach dyżurów udzielono 434 konsultacji i porad prawnych oraz 169 konsultacji
psychologicznych. Dominującymi przyczynami konfliktów i trudności zaburzającymi prawidłowe
funkcjonowanie rodzinne i społeczne, z którymi zgłaszały się osoby, były:
• kryzysy rodzinne (przemoc w rodzinie) – 336 osób;
• kryzysy wynikające z uzależnienia od alkoholu - 403 osoby;
• kryzysy wynikające z uzależnienia od narkotyków i substancji psychoaktywnych – 7 osób;
• hazard – 1 osoba;
• kryzysy psychospołeczne, kłopoty finansowe, bezrobocie - 378 osób;
• trudności mieszkaniowe, bezdomność – 101 osób.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwałą Nr XVII/122/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 listopada 2019 r. przyjęto
„Program współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
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
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pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta. Dla Sieradza organizacje pozarządowe
są partnerem przynajmniej 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 2020 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących zakresów:
1) „Pomoc społeczna”;
2) „Ochrona i promocja zdrowia”;
3) „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”;
4) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;
5) „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”;
6) „Wypoczynek dzieci i młodzieży”;
7) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;”
8) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”;
9) „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”;
10) „Turystyka i krajoznawstwo”;
11) „Ratownictwo i ochrona ludności”;
12) „Promocja i organizacja wolontariatu”;
13) „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona
praw dziecka”;
14) „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”;
15) „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy”.
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu na realizację zadań publicznych ofert w 2020 r.
przekazano kwotę 926 370,00 zł. Organizacje pozarządowe zaangażowały w realizację zadań
publicznych z udziałem dotacji Urzędu Miasta środki finansowe własne w kwocie 96 016,00 zł.
Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków publicznych Miasta Sieradza pozyskano
środki finansowe z innych źródeł w wysokości jedynie 7 700,00 zł. Wkład osobowy wyceniono
na kwotę 19 930,00 zł.
- liczba zadań, na które ogłoszono otwarty konkurs ofert – 16
- liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – 58
- liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych – 47
- liczba ofert odrzuconych w trakcie postępowania konkursowego ze wzg. formalnych – 8
- liczba ofert odrzuconych w trakcie postęp. konkursowego ze wzg. merytorycznych – 3
- liczba beneficjentów realizowanych zadań – ponad 8 000 osób
- liczba organizacji pozarz. realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje – 38
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Udzielone dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert w poszczególnych zadaniach:
Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe

50 000,-

Wzbogacanie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy o charakterze
środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym

40 000,-

Zajęcia sportowe szkolne

20 000,-

Organizacja imprez sportowych

109 000,-

Organizacja imprez rekreacyjnych

21 270,-

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

10 000,-

Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień

122 600,-

Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych

45 000,-

Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i
współuzależnionych

18 000,-

Świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych

357 000,-

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym

133 500,-

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2018-2020
Miasto Sieradz zapewnia mieszkańcom dostęp do profilaktycznych 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 2018 r.
z uwzględnieniem następujących zagadnień:
1) tworzenie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia i pracy;
2) zachęcanie społeczeństwa do działań na rzecz zdrowia;
3) rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.
Zagrożenia zdrowotne wynikają z:
1) małej aktywności fizycznej;
2) złego sposobu odżywiania się;
3) braku umiejętności radzenia sobie ze stresem;
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4) częstego sięgania po wszelkiego rodzaju używki (nikotyna, alkohol, narkotyki);
5) degradacji środowiska naturalnego.
Na terenie miasta Sieradza placówki służby zdrowia są zakładami, których organem
prowadzącym nie jest gmina Miasto Sieradz, dlatego też realizacja ustawowego obowiązku
wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.), a określającego, że do zadań własnych gminy należy ochrona zdrowia możliwa jest jedynie poprzez działania o charakterze profilaktycznym.
Do najistotniejszych działań podejmowanych przez Samorząd Miasta Sieradza należy realizacja
programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców, z których sieradzanie bardzo chętnie
korzystają.
Przed rozpoczęciem działań w sferze profilaktyki i promocji zdrowia programy zdrowotne, są
kierowane do opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Warszawie.
Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych.
W roku 2020 realizowane były 2 programy zdrowotne:
Lp.
1.
2.

Nazwa programu
Program szczepień
przeciwko grypie
Program wczesnego
wad wzroku

Adresaci
ochronnych mieszkańcy z terenu Miasta Sieradza w wieku 65
lat i więcej
wykrywania dzieci zamieszkałe w Sieradzu w wieku 8 lat

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych programów oraz
ilość osób biorących udział w programie:
Lp. Nazwa programu
1.
2.

Program szczepień ochronnych przeciwko
grypie
Program wczesnego wykrywania wad
wzroku

Wysokość środków
finansowych
13 411,-

Ilość osób biorących
udział w programie
259

9 600,-

Przy realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych współpracowaliśmy z:
1) NZOZ „Alfa” Sp. z o.o. „TRES-MED”w Sieradzu;
2) NZOZ Przychodnia Lekarska „Eskulap” Sp. z o.o. w Sieradzu;
3) NZOZ „Medicus” Halina Skrzypińska w Sieradzu;
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W związku z panującą w całym kraju pandemią koronawirusa Covid - 19 i realnym
niebezpieczeństwem zachorowania przez mieszkańców naszego miasta decyzją komisji
konkursowej oraz Prezydenta Miasta Sieradza niżej wymienione programy zdrowotne, które
zostały opracowane i ogłoszone w 2020 roku zamknięto bez wyboru oferty:
Program aktywności ruchowej 60+;
Program profilaktyki raka piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza;
Program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę;
Program profilaktyczno – edukacyjny pn. Zdrowe odżywianie;
Program profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania
(nauka samobadania piersi).

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA SIERADZA NA LATA 2014 2020
MOPS w Sieradzu realizował również założenia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Sieradza na lata 2014 –2020. Wykonywanie jej treści zmierza do poprawy
standardu życia wszystkich mieszkańców wspólnoty samorządowej. 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 2019 r. Zespół Oceniający po analizie ocen stopnia wdrożenia działań
wyznaczonych w dokumencie oraz danych obiektywnych pozyskanych z instytucji i organizacji
działających w mieście bądź obejmujących zasięgiem działania jej mieszkańców, wskazał
na obszary działań, których realizację należałoby podjąć bądź zintensyfikować. Szczególną uwagę
przy realizacji zadań wpisujących się w poszczególne cele strategii należy ukierunkować na:
 cel strategiczny 1 – przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz
zapobieganie ich skutkom,
 cel strategiczny 2 – wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
 cel strategiczny 3 – utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku,
zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym,
 cel strategiczny 4 – podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście,
 cel strategiczny 5 – rozwój kapitału społecznego i ludzkiego.
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PROJEKTY / POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Rozwoju Przyszłości „PROGRESS” i TSL Consul ng Dariusz Chudzik realizował projekt „NOWY
START – II edycja” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Osiągnięto wszystkie zamierzone wskaźniki, a po
zakończeniu projektu 33 osoby znalazły zatrudnienie.
Projekt realizowany był w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r. Uczestnicy projektu brali udział
w szkoleniach na opiekunkę osób starszych, magazyniera z obsługą wózków widłowych,
sprzedawcę czy kursie na prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikację wstępną ADR. W projekcie
uczestniczyło 105 osób, z tego 33 znalazły pracę. Zrealizowane działania poprawiły dostęp
do wykonywanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie
społeczne, co w konsekwencji przyczyniło się do wzrostu, jakości świadczonych usług.
„Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” jest kolejnym projektem
partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym
MOPS w Sieradzu brał udział. Działania na rzecz seniorów prowadzone były w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Ośrodek, w okresie od 01.12.2017 r. do
30.06.2020 realizował usługi opiekuńcze oraz prowadził Klub Seniora.
Partnerem wiodącym projektu był Powiat Sieradzki/ Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sieradzu a także przez Gminę Miasto Sieradz - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminę Brzeźnio/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego oddział w Sieradzu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY
LOSU w Sieradzu. W ramach projektu W 2020 r. usługami opiekuńczymi objęto 11 osób
niesamodzielnych, a łącznie z tego rodzaju usług skorzystało 17 osób. Za realizację tej formy
pomocy odpowiedzialne były opiekunki zatrudnione w ramach projektu. Do ich zadań należało
m.in. zapewnienie czystości w pomieszczeniach u osób, które korzystały z pomocy, przynoszenie
gorącego posiłku z jadłodajni MOPS, pomoc przy spożywaniu posiłków oraz pomoc w
załatwieniu spraw urzędowych. Poza miejscem zamieszkania 26 osób niesamodzielnych powyżej
60 roku życia mogło skorzystać z oferty Klubu Seniora, w minionym roku było to 20 osób.
Seniorzy spotykali się codziennie, spędzając razem czas, rozwijając swoje zainteresowania.
Projekt zrealizowany został zgodnie z założeniami. Po jego zakończeniu Klub Seniora działa nadal
w strukturach MOPS w Sieradzu.
„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia rodzin i osób”,
to projekt, którego realizacja również zakończyła się w poprzednim roku. Dzięki organizowanym
w ramach projektu warsztatom i spotkaniom, podniesiono kompetencje i warsztat zawodowy
pracowników kooperujących instytucji i organizacji. Liderem projektu był Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sieradzu, partnerami natomiast m.in. Powiat Sieradzki i podległe mu
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jednostki (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna), Kuratorzy Sądowi Sądu Rejonowego, Szkoły Podstawowe Nr 1,
4, 6, 9, 10, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, stowarzyszenia trzeźwościowe ,,Przystań" i ,,Przyjaźń"
z terenu Sieradza. Celem projektu było zwiększenie kooperacji i poprawa współpracy między
instytucjami pomocy i integracji społecznej i zwalczanie ubóstwa. Zrealizowane zostały wspólne
szkolenia międzysektorowe, coaching, warsztaty kooperacyjne, spotkania Partnerskiego Zespołu
Kooperacyjnego, spotkania Zadaniowego Zespołu Kooperacyjnego i spotkania konsultacyjne.
Udział w projekcie przyczynił się do poprawy jakości, skuteczności i efektywności świadczonych
usług społecznych oraz zapewnił ciągłość i kompleksowość ich dostarczania.
Kolejnym projektem, którego realizacja rozpoczęła się w 2020 r. jest projekt ,,AKTYWNI
OD DZIŚ”. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu
aktywności społecznej i zawodowej 20 osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, w tym 2 osób z niepełnosprawnością, poprzez realizację
instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej. Projekt trwa do 30 czerwca
2021 r.
Podsumowując, na podstawie zebranych danych można jasno stwierdzić, że na
przestrzeni lat ogólna liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się z liczby
1.333 w 2019 i 1.548 w 2018 r. do 1.061 w 2020 r. Mniejsze zainteresowanie osób korzystaniem
z różnych form pomocy społecznej wiąże się ze spadkiem bezrobocia, wzrostem liczby miejsc
pracy oraz wzrostem wynagrodzeń. 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. Warto zauważyć, że MOPS realizując wyżej opisane zadania, programy
i projekty dąży do jeszcze lepszej poprawy jakości życia słabszych społecznie i ekonomicznie
mieszkańców miasta, dba o zapewnienie prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodzin
przeżywających trudności i kryzysy, wspiera je w dążeniu do usamodzielnienia, wyrównuje
szanse dzieci i młodzieży, przeciwdziała patologiom i wykluczeniu społecznemu.
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V. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI
SAMORZĄDOWYMI
1. Współpraca zagraniczna
Na współpracy zagranicznej w 2020 r. swoje piętno odcisnęła panująca na świecie
sytuacja pandemiczna związana z COVID-19. W 2020 r. w Sieradzu miał się odbyć Tydzień
Młodych, czyli spotkania młodzieży z Sieradza, Annemasse i Gaggenau. Wydarzenie to, w
porozumieniu z naszymi zagranicznymi partnerami, przełożone zostało na 2021 r. Tematem
spotkania w Sieradzu będzie ekologia: dbałość o wodę, powietrze i zwierzęta. W projekt
zaangażowani zostaną przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miejskich: Sieradza, Annemasse
i Gaggnenau.
W 2020 r. zarówno w Annemasse, jak i w Gaggenau, zmieniły się osoby odpowiedzialne
za współpracę zagraniczną. Dzięki kontaktom online udało się nawiązać dobre relacje
z następcami i kontynuować ustalenia związane z planowanym Tygodniem Młodych w 2021 r.
Rozmowy prowadzone były również w kierunku przygotowania wspólnego projektu
młodzieżowego w wersji online, który w sytuacji ponownego odwołania spotkania w Sieradzu,
mógłby przyczynić się do podtrzymania wspólnych relacji młodzieży z miast partnerskich.
Rok 2020 to także podtrzymywanie oficjalnej korespondencji z miastami partnerskimi tj. m.in.
wymiana życzeń czy relacjonowanie bieżącej sytuacji pandemicznej.
W 2020 r. wspólnie z Annemasse, Gaggenau oraz miastami z Kanady i Włoch (będącymi
partnerami naszych przyjaciół z Niemiec i Francji) zrealizowaliśmy projekt „Łańcuch przyjaźni”.
Polegał on na nagraniu filmu, w którym przedstawiciele poszczególnych miast w języku polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim i włoskim wyrażali słowa wsparcia i podtrzymywania na
duchu w dobie pandemii.
W minionym roku nawiązano również kontakty z osobami będącymi w posiadaniu pamiątek po
Antonim Cierplikowskim, mieszkającymi we Francji. Relacje te posłużą do gromadzenia
materiałów potrzebnych do tworzenia Wirtualnego Muzeum Antoniego Cierplikowskiego.

2. Współpraca krajowa
2.1. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”
Od 1999 roku jesteśmy członkiem Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto Czysta Gmina”. Wielkość udziału Gminy Miasto Sieradz w kosztach
wspólnej działalności Związku wynosi 16,91 %. W ramach Związku, do którego
należą 23 gminy, realizujemy wspólnie z gminami zadania z zakresu gospodarki
komunalnej.
Od 27 października 2010 roku, na terenie miasta, funkcjonuje Stacja Przeładunkowa Odpadów
Komunalnych (zwana dalej SPO) stanowiąca integralną część Zakładu Unieszkodliwiania
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Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, na terenie której funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Dzigorzewskiej 4.

Odpady komunalne przyjmowane są przez PSZOK od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie,
w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy
są zobowiązani samodzielnie dostarczyć odpady do punktu. PSZOK funkcjonuje zgodnie
z przyjętym w tym zakresie Regulaminem opracowanym i zatwierdzonym przez Związek
Komunalny Gmin „ Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Aktualnie PSZOK przyjmuje następujące odpady:
1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, złom metali żelaznych
i nieżelaznych;
2) komunalne odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, trawa, drewno);
3) przeterminowane lekarstwa;
4) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe powszechnie stosowane;
5) chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin i inne
odpady niebezpieczne;
6) zużyte opony;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) odpady budowlane i remontowe;
9) odpady wielkogabrytowe (elementy wyposażenia mieszkań min. meble i kanapy);
10) materiały izolacyjne i konstrukcyjne;
11) odpadowa papa;
12) zużyta odzież, opakowania z tekstyliów itp.
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

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).
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Związek Miast Polskich, jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju
miast polskich poprzez:
1) reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólno - państwowym
i międzynarodowym;
2) inicjowanie i opiniowanie
terytorialnych;

projektów

aktów

prawnych,

dotyczących

samorządów

3) propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych przez
miasta zadań publicznych, z wykorzystaniem doświadczeń samorządów polskich
i zagranicznych;
4) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych oraz projektów, mających
wpływ na rozwój i bogacenie się miast polskich;
5) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-kulturalnemu
rozwojowi miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych i współpracy
międzynarodowej, oraz wymiany naukowej i kulturalnej;
6) prowadzenie pracy programowej, informacyjnej, konsultacyjnej i szkoleniowej, mającej
na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności
samorządu miejskiego;
7) prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki
Związku i jego członków;
8) promocję wdrażania wysokich standardów merytorycznych i etycznych w zarządzaniu
sprawami publicznymi;
9) propagowanie współpracy samorządu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami i sektorem nauki;
10) reprezentowanie wspólnych interesów miast jako pracodawców.
Członkiem Zarządu Związku Miast Polskich na VIII kadencję (2019-2024) w randze Wiceprezesa
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”;
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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”.

VI. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
(efekty działań prowadzonych w 2020 roku)
1. Oświata i edukacja
W zakresie oświaty:
W 2020 roku, poza bieżącą obsługą i kontrolą placówek oświatowych, udało się wyodrębnić
środki finansowe na wsparcie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sieradz oraz opracowano regulamin w
tym zakresie na rok 2020. Przygotowany i przeprowadzony egzamin nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zdali wszyscy, którzy do niego
przystąpili (7 osób). Nauczyciele, którzy w 2020 roku wymagali pomocy zdrowotnej, także
otrzymali wsparcie. Z tej formy pomocy skorzystało 21 nauczycieli na łączną kwotę 16 600,00 zł.
2020 to także rok nagród – zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W ramach Miejskiego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce
i sukcesy artystyczne w roku szkolnym 2019/2020 przyznano stypendia edukacyjne dla 42
uczniów oraz nagrody rzeczowe dla 52 uczniów. Otrzymali je z rąk Prezydenta Miasta Sieradza,
podczas uroczystego spotkania w dniu 28 września 2020 r. Udało się także zrealizować działania
w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. W roku 2020, 53 z nich otrzymało
stypendium szkolne. Pomoc dotyczyła także zakupu podręczników szkolnych. Miasto
koordynowało działania związane z realizacją pomocy materialnej dla uczniów w zakresie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym. Z tej formy wsparcia skorzystało 51 uczniów z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego. 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 sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego – dotacja podręcznikowa.
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Nabór do przedszkoli oraz uczniów do I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
przebiegł bardzo sprawnie. Wszystkie najmłodsze dzieci zgłoszone w rekrutacji, znalazły miejsce
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz.
W zakresie realizacji wychowania przedszkolnego prowadzona była współpraca z następującymi
gminami: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Lututów, Łask, Sieradz, Warta,
Wróblew, Zapolice, Zduńska Wola, miasto Zduńska Wola i Złoczew. Co ważne, wszystkim
uprawnionym uczniom zorganizowano dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół.
Pozyskano dodatkowe środki z MEN na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia,
geografia, chemia, fizyka) w szkołach podstawowych. W ramach podziału rezerwy oświatowej
subwencji ogólnej na rok 2019, pozyskano także środki z MEN, na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy – KN albo
przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – KN w związku z art. 225 lub art.
226 ustawy przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe lub z art. 20 ustawy – KN. Na liście
dodatkowych środków z MEN są także te, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku dodanych przyjętych do
naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
W budżecie miasta na 2019 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.
W ramach przyznanych środków zostały zrealizowane następujące zadania remontowe:

Przedszkole nr 1 im. „Kubusia Puchatka”:
remont altany, odprowadzenie deszczówki z dachu przedszkola wraz z zakupem materiałów na
materiałem ww. remonty;

Przedszkole nr 2 im. „Krasnala Hałabały”:
zakup materiałów do malowania urządzeń na placu zabaw;

Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy:
zakup materiałów artykułów malarskich – malowanie/ odświeżenie pomieszczeń w placówce;

Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole”:
zakup materiałów do odświeżenia holu/korytarza przy wejściu po przecieku;

Przedszkole nr 5 im. „Misia Uszatka”:
zakup materiałów oraz montaż wykładzin w holu i pomieszczeniach pracowników obsługi;

Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi”:
zakup paneli oraz ich montaż w sali przedszkolnej, oraz wykonanie montażu umywalek wraz
z osprzętem;

Przedszkole nr 15:
zakup opraw i zestawów zasilających do oświetlenia ewakuacyjnego (ochrona
Przeciwpożarowa), zakup materiałów do wykonania remontu w sali gr. VI, wykonanie nowej
skrzynki elektrycznej;
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Szkoła Podstawowa nr 1:
montaż grzejników w oddziałach przedszkolnych, remont dachu na sali gimnastycznej;

Szkoła Podstawowa nr 6:
naprawa elewacji przy wejściu do łącznika wraz z montażem orynnowania zadaszenia oraz
naprawa kotła olejowego (wymiana modułów);

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8:
remont placu zabaw (naprawa urządzeń z wymianą uszkodzonych elementów);

Szkoła Podstawowa nr 9:
remont dachu szkoły (montaż obróbki, tynkowanie kominów oraz naprawa i wymiana instalacji
odgromowej);

Szkoła Podstawowa nr 10:
prace naprawcze na basenie (serwis i wymiana urządzeń UV, wymiana pompy wanny jacuzzi
i elektrod pomiarowych), wymiana i naprawa elementów placu zabaw, wymiana drzwi
wejściowych do auli, naprawa dachu na budynku szkoły, położenie płytek na schodach przy
wejściu na blok sportowy.

2. Polityka społeczna
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:
Podczas wakacji, w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, z programu
„Wakacje bez używek” skorzystało 11.400 uczniów. Miniony rok to czas opracowania Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, to także wsparcie
działań przeciwdziałających alkoholizmowi. I tak zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarządzeniem Nr 280/2019 Prezydenta
Miasta Sieradza z dnia 28.11.2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2020, który obejmował zadania pn.
„ Wakacje w mieście”,
„Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień”,
„Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych”,
„Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych”,
„Edukacja z zakresu profilaktyki i uzależnień”.
Na zadanie pn. „Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych” - wpłynęły dwie oferty z których dofinansowano:
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1) Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu na wsparcie terapii
i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin (40 uczestników);
2) Sieradzkie Towarzystwa Trzeźwości „Przyjaźń” przy ul. Krakowskie Przedmieście 12/01
w Sieradzu na wsparcie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin
(35 uczestników).
Na zadanie pn. „Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień”
wpłynęło 5 ofert.
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” przy SPI
nr 8 w Sieradzu przy ul. Szlacheckiej 11 otrzymało środki na prowadzenie świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Opieką objętych zostało 50 dzieci.
Zgromadzeniu SS Urszulanek SJK Świetlica Środowiskowa „Światełko Dzikuska” w Sieradzu przy
ul. Dominikańskiej 16, przekazana została dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej
dla dzieci i młodzieży. Z zajęć w świetlicy korzystało 25 uczestników.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało dofinansowanie na prowadzenie świetlicy
środowiskowej w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju 11C dla dzieci i młodzieży (20 uczestników).
Ze względów formalnych odrzucone zostały oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci
Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych „AB OVO”.
Na zadanie pn. „Wakacje w mieście” oraz zadanie pn. „Edukacja z zakresu profilaktyki
uzależnień” wpłynęły oferty od Międzynarodowej Fundacji Ars Vivendi w Sieradzu przy ul. Elizy
Orzeszkowej 14. Jednakże w związku z panującą w całym kraju pandemią koronawirusa COVID19 i realnym niebezpieczeństwem zachorowań mieszkańców naszego miasta, konkurs na te
zadania został unieważniony.
Na zadanie pn. „Organizacja turnusów terapeutycznych dla
i współuzależnionych” wpłynęły 2 oferty, z których dofinansowano:

osób

uzależnionych

1) Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację obozu terapeutycznego w Załęczu
Wielkim w okresie 03.08.2020 r.- 12.08.2020 r. (10 uczestników);
2) Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację obozu terapeutycznego
na organizację turnusu terapeutycznego w Domu Wypoczynkowym w Zakopanym w okresie
od dnia 22.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. (10 uczestników).
Z wyżej wymienionymi podmiotami podpisano umowy, przekazano środki oraz dokonano
rozliczeń przekazanych dotacji.
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Wsparcie na realizację programów profilaktycznych z zakresu uzależnień, otrzymały także szkoły
podstawowe i przedszkola. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa covid-19, nie udało się
zrealizować wiosennej edycji projektu. W edycji jesiennej wzięło udział 3.363 uczniów.
W ramach programów profilaktycznych zapewniono:
2) organizację zajęć sportowo rekreacyjnych podczas ferii zimowych dla 821 dzieci
oraz nieodpłatne korzystanie z lodowiska „SIRKA” w Sieradzu dla około 2.150 dzieci
i młodzieży;
3) organizację zajęć sportowo rekreacyjnych podczas wakacji w ramach programu „Wakacje bez
używek ” dla 600 uczniów w tym:
a) SP nr 4 dla 200 uczniów,
b) SP nr 10 dla 400 uczniów,
Udzielono wsparcia finansowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację
następujących zadań:
1) prowadzenie świetlicy „Promyk” dla 25 dzieci;
2) prowadzenie świetlicy „U Żaków” dla 25 dzieci;
Udzielono wsparcia finansowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację
następujących zadań:
1) ferii z MOSIR-em - około 316 uczestników;
2) wakacyjnego cykl aktywnej plaży - około 500 uczestników;
3) zajęcia sportowe na osiedlu za szpitalem- około 300 uczestników;
4) parku linowego - około 5 000 uczestników;
5) ścianka wspinaczkowa – około 5 000 uczestników.
Ponadto sfinansowano:
1) zakup widowiska integracyjnego pod nazwą „Leśne przygody” dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta Sieradza w ramach zagospodarowania czasu wolnego;
2) zakup koszulek dla 400 uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w miesiącu sierpniu
2020 r.;
3) sfinansowano zakup poczęstunku w okresie świątecznym dla członków MKPiRPA w Sieradzu;
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4) sfinansowano zakup materiałów profilaktycznych oraz plakatów z zakresu profilaktyki
uzależnień dla szkół podstawowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych z terenu
miasta Sieradza;
5) zakup kalendarzy książkowych dla członków MKPiRPA w Sieradzu;
6) zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej dla sieradzkich szkół, przedszkoli, Żłobka
Miejskiego oraz stowarzyszeń abstynenckich w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania Covid-19;
7) sfinansowano spektakl plenerowy organizowany przez Stowarzyszenie Carpe Diem dla dzieci
i młodzieży podczas pikników pn.: „Sieradz-lubię lato”;
8) sfinansowano zabezpieczenie opieki medycznej podczas akcji „Lato w mieście” w ramach
zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
9) współpracowano w zorganizowaniu plebiscytu „Wolontariusz Roku 2020”.
Koordynowano pracami z zakresu działalności Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
1) prowadzenie akt spraw uczestników postępowań o podjęcie leczenia odwykowego;
2) przyjęcie 32 wniosków o podjęcie leczenia odwykowego;
3) przygotowywano 101 zawiadomień dla uczestników postępowań o podjęcie leczenia
odwykowego na posiedzeniach MKPiRPA;
4) przygotowano 30 zawiadomień dla pracownika socjalnego, celem przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego na potrzeby MKPiRPA, sporządzono 27 wywiadów środowiskowych oraz
sporządzono 5 kwes onariuszy Niebieskiej Karty;
5) przygotowano zawiadomienia dla 30 uczestników postępowań o podjęcie leczenia
odwykowego w celu sporządzenia opinii psychologiczno – psychiatrycznych, sporządzono
5 opinii;
6) przygotowano 19 wniosków do Sądu Rejonowego w Sieradzu celem wydania postanowienia
o podjęcie przymusowego leczenia dla 1 kobiety i 18 mężczyzn;
7) przygotowano 21 pełnomocnictw do reprezentowania
Sądem Rejonowym w Sieradzu;
8) przygotowano 15 list wynagrodzeń dla członków MKPiRPA;
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MKPiRPA w postępowaniu przed

9) przygotowano dokumenty na 15 posiedzeń Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
10) prowadzono prace związane z wydaniem 12 opinii na sprzedaż alkoholu;
11) członkowie MKPiRPA przeprowadzili w 51 placówkach spotkania edukacyjne ze
sprzedawcami w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.
2. W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Sfinansowano zatrudnienie prawnika i psychologa dla mieszkańców Miasta Sieradza w Miejskim
Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
3. W zakresie ochrony zdrowia:
1) z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie skorzystało 259 osób. W oparciu o opracowany
program profilaktyki zdrowotnej pod nazwą „Szczepienia ochronne przeciwko grypie” dla
mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku od 65 lat i więcej, przeprowadzono konkurs
ofert na realizatora tego programu. Wpłynęły 3 oferty. Umowę podpisano z NZOZ
Przychodnia Lekarska „ESKULAP” Sp. z o.o. w Sieradzu, NZOZ „MEDICUS” Halina Skrzypińska
w Sieradzu, NZOZ „ALFA” Sp. z o.o. „Tres–Med” w Sieradzu. Ogółem w programie
zaszczepiono 152 kobiety i 107 mężczyzn);
2) z bezpłatnych badań wzroku skorzystało 128 dzieci. W oparciu o opracowany
program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2012 r.
przeprowadzono konkurs ofert na realizatora tego programu. Przeprowadzenie konkursu
nastąpiło zgodnie z przygotowanymi szczegółowymi warunkami konkursu ofert. Wpłynęła
1 oferta. Podpisano umowę z NZOZ „ALFA” Sp. z o.o. ”TRES-MED” w Sieradzu.
W związku z panującą w całym kraju pandemią koronawirusa Covid - 19 i realnym
niebezpieczeństwem zachorowania przez mieszkańców naszego miasta decyzją komisji
konkursowej oraz Prezydenta Miasta Sieradza niżej wymienione programy zdrowotne, które
zostały opracowane i ogłoszone w 2020 roku zamknięto bez wyboru oferty:
Program aktywności ruchowej 60+;
Program profilaktyki raka piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza;
Program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania zachorowalności na cukrzycę;
Program profilaktyczno – edukacyjny pn. Zdrowe odżywianie;
Program profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie dojrzewania
(nauka samobadania piersi).
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3) przeprowadzono kontrole w związku z realizacją „Programu profilaktycznego wczesnego
wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2012 roku.” w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej „ALFA” Sp. Z o.o. „TRES-MED” w Sieradzu;
4) w zakresie przyznania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych przyjęto 56 wniosków, w tym:
a) Ilość decyzji pozytywnych – 46,
b) Ilość decyzji negatywnych – 2,
c) Ilość decyzji umarzających i wygaszających postępowanie – 12,
d) Ilość decyzji za zgodą strony – 0.

4. W zakresie dodatków mieszkaniowych (zadanie własne):
1) przyjęto 484 wniosków o dodatek mieszkaniowy;
2) wydano decyzji ogółem - 484
w tym:
- wydano decyzji pozytywnych – 451,
- wydano decyzji negatywnych – 33 (przekroczona powierzchnia użytkowa, przekroczenie
ustawowego kryterium dochodowego, bądź inne okoliczności stwierdzone na podstawie
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego);
3) prowadzono postępowanie w sprawie wstrzymania wypłat dodatków mieszkaniowych:
- przygotowano 33 zawiadomienia dla odbiorców dodatku mieszkaniowego o prowadzonym
postępowaniu o jego wstrzymanie.
Wydano pozostałych decyzji 57, w tym:
- wydano decyzji wstrzymujących - 4
- wydano decyzji wznawiających - 2
- wydano decyzji innych (umarzających i wygaszających) - 51
4) przygotowywano miesięczne listy wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów.
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5. W zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego (zadanie zlecone):
1) przyjęto 239 wniosków o dodatek energetyczny;
2) wydano decyzji ogółem – 239
w tym:
- wydano decyzji pozytywnych - 238
- wydano decyzji negatywnych - 0
- wydano decyzji innych (umarzających i wygaszających) - 1
3) przygotowywano miesięczne listy wypłat dodatków energetycznych.
6. W zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat:
Przeprowadzono kontrolę w:
1) Niepublicznym Żłobku „REKSIO” w Sieradzu przy ul. Organizacji Katyń 15, w zakresie
warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z przyjętym
planem nadzoru;
2) Żłobku Miejskim w Sieradzu przy ul. Wł. Łokietka 27 a, w zakresie warunków i jakości
sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z przyjętym planem nadzoru;
3) Niepublicznym Żłobku „Radosne Maluchy” w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście
123 A w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 zgodnie z przyjętym planem nadzoru;
4) Niepublicznym Żłobku „Radosne Maluchy 2” w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście
123 A, w zakresie warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, zgodnie z przyjętym planem nadzoru;
5) Niepublicznym Żłobku Amisiowa Kraina Dziecka w Sieradzu ul. Warszawska 11, w zakresie
warunków i jakości sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zgodnie z przyjętym
planem nadzoru;
6) Opiekun dzienny pn. „Akademia Rozwoju Pompon Agnieszka Wójcik” przy ul. Rynek 14
w Sieradzu, Opiekun dzienny pn; „Akademia Rozwoju Pompon Magdalena Gruchot”
ul. Rynek 14 w Sieradzu.
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3. Kultura
W minionym roku upamiętniono rocznice historyczne ważne dla kraju i Sieradza. Władze miasta
złożyły kwiaty w następujących miejscach:
- przy pomniku Józefa Piłsudskiego z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej,
- przy ścianie memorialnej przy Sieradzkiej Bazylice w dniu 20 stycznia z okazji Dnia
Judaizmu oraz 75. rocznicy nalotu sowieckich samolotów na Sieradz, podczas którego
poległo ponad 120 mieszkańców naszego miasta,
- przy pomniku Powstańców Styczniowych 1863 r. na cmentarzu katolickim w dniu 22
stycznia z okazji 157. rocznicy Powstania Styczniowego,
- przy pomniku Grunwaldzkim w dniu 15 lipca z okazji 610. rocznicy Bitwy pod
Grunwaldem,
- przy pomniku Sieradzkich Zakładników w dniu 14 listopada z okazji 81. rocznicy
rozstrzelania Sieradzkich Zakładników.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowano uroczystości z okazji:
− Rocznicy Konstytucji 3 Maja,
− Narodowego Święta Wojska Polskiego - 15 Sierpnia,
− Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada.
Miejskie obchody dotyczyły:
− 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku poświęconemu Miastu
Warszawie w dniu 1 sierpnia,
− 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września na cmentarzu w Sieradzu –
Męce,
− 81. rocznicy napaści ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka przy pomniku Sybiraków w dniu
17 września.
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Miasto było także organizatorem uroczystości wręczenia nagród dla dzieci i młodzieży w ramach
Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży. Mimo pandemii, udało się
ogłosić i zorganizować plebiscyt „Sieradzki Wolontariusz Roku 2020”. Kapituła spośród
nominowanych do nagrody 12 wniosków wytypowała 12 osób. Na uroczystym spotkaniu
z władzami miasta w dniu 04 grudnia 2020 r. wręczono 12 osobom statuetkę „Sieradzki
Wolontariusz Roku 2020”.
Oprócz organizacji własnych wydarzeń, Miasto udzieliło wsparcia finansowego przy organizacji
imprez realizowanych przez inne placówki i organizacje, a mianowicie:
− Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ruchu Drogowego – 19 lutego – ZOM OSP.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzeniem Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 28 listopada 2019 r. ogłoszono
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 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
3 oferty, z których dofinansowano:
− Fundację Wspierania Kultury Miasta Sieradza na wydanie drukiem książki pt. „OKNO –
LUSTRO – DRZWI. Kolekcja martwej natury w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu”.
− Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej na opracowanie i wydruk zeszytu
popularnonaukowego „MIEJSKIE UMOCNIENIA OBRONNE SIERADZA w XIII-XVIII w.”
Na zadanie „Wzbogacenie życia kulturalnego poprzez imprezy kulturalne o charakterze
środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym” wpłynęło 7 ofert, z których dofinansowano:
− Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz na organizację X Ogólnopolskiego Fes walu "NOC
POEZJI I MUZYKI".
− Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” w Sieradzu na organizację cyklu imprez „Muzyczny
Sieradz”.
− Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Sieradz na spotkania autorskie.
Na zadanie „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej” wpłynęły 2 oferty,
jednakże z uwagi na fakt, iż żadna ze złożonych ofert nie spełniała zawartych w ogłoszeniu
warunków realizacji zadania konkurs został unieważniony.
Na podstawie Uchwały Nr XXVI/166/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2020 r. w
sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Sieradza przyznano 3 dotacje na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasto Sieradz,
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na remont, restaurację i konserwacje ogrodzenia cmentarza parafialnego na wniosek Parafii
Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu na kwotę 100 000,00 zł;
− na rewitalizację otoczenia wraz z ogrodzeniem zespołu podominikańskiego na wniosek
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu na kwotę 200 000,00 zł;
− dla kamienicy przy ul. Rynek 9 na wniosek Firmy Handlowej Sp. J „AKRET” Państwa
Waldemara Terki & Jolanty Terki w Sieradzu na kwotę 50 000,00 zł.
Na podstawie Uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 05 sierpnia 2020 r. w
sprawie udzielenia dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytkach znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Sieradza przyznano 1 dotację na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasto Sieradz, tj.:
− dla kamienicy przy ul. P.O.W. 19 na wniosek Centrum Organizacji Imprez „BEATA” Beaty
Wróblewskiej w Sieradzu na kwotę 50 000,00 zł.

4. Sport i rekreacja
W 2020 roku stowarzyszenia kultury fizycznej w zakresie sportu dzieci i młodzieży otrzymały
dofinansowanie na swoje działania. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup sprzętu
sportowego, ubezpieczenie zawodników, szkolenie i udział w zawodach.
Zapłacono za:
− stroje koszykarskie dla zawodniczek i zawodników reprezentujących Sieradzki Szkolny
Związek Sportowy i miasto Sieradz;
− transport dzieci z sieradzkich szkół na Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów
Przełajowych do Bełchatowa;
− transport dla dzieci i młodzieży na Finał Wojewódzki w Piłce Koszykowej Dziewcząt
i Chłopców 3 x 3 do Łodzi.
W dniu 21 maja 2020 r. , na uroczystości wręczenia stypendiów i nagród sportowych
za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w roku 2019, ośmiu zawodników otrzymało stypendia na
ogólną kwotę 34 800,00 zł. Przyznano też 11 finansowych nagród na ogólną kwotę 6 400,00 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzeniem Nr 280/2019 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 28 listopada 2019 r. ogłoszono
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, który obejmował zadania pn.:
− „Zajęcia sportowe szkolne”,
− „Organizację imprez sportowych”,
− „Organizację imprez rekreacyjnych”,
− „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej”.
Na zadanie „Zajęcia sportowe szkolne” wpłynęły 3 oferty, z których dofinansowano:
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− 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.
− Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” na organizację pływania z UKS 10.
Na zadanie „Organizacja imprez sportowych” wpłynęły 24 oferty, z których dofinansowano:
− Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” na organizację Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Koszykowej Młodzików, XXV 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 w zapasach w stylu wolnym”.
− Ludowy Klub Sportowy "MOSiR Sieradz" na organizację imprez lekkoatletycznych.
− Klub Sportowy „UNIA” Sieradz-Męka na organizację meczy ligowych w piłce nożnej.
− Kajakowy Klub Sportowy Sieradz na zawody sportowe kajakowe i zawody
na ergometrach kajakowych.
− Klub Tenisa Stołowego na mecze i turnieje tenisa stołowego.
− Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” na organizację VIII Mistrzostw
Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP oraz VIII Otwartych Mistrzostw
Sieradza w Siłowaniu na Rękę.
− Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR SIERADZ na organizację imprez sportowych.
− Klub Sportowy "WARTA" na organizację meczów piłki nożnej drużyn KS Warta.
− Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” na organizację imprez sportowych z UKS 10.
− Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM na organizację Armagedon Orange
Shot.
− Klub Sportowy "INTER" na mecze piłkarskie drużyn KS INTER w ramach rozgrywek
ligowych prowadzonych przez ŁZPN. Turniej piłki nożnej dla dzieci do lat 9.
Na zadanie „Organizacja imprez rekreacyjnych” wpłynęło 5 ofert, z których dofinansowano:
− Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "WSPÓLNOTA" na Cykl Osiedlowych Familiad
Rodzinnych.
− Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Sieradzu na organizację festynu
sportowo-rekreacyjnego dla seniorów – mieszkańców Sieradza wchodzących w skład
Związku Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków.
− Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu na organizację pikniku
integracyjnego.
− Klub Sportowy INTER Sieradz-Woźniki na Festyn Rekreacyjny "Integracja poprzez sport
i zabawę – XII edycja".
Na zadanie „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” wpłynęła 1 oferta
i dofinansowano:
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− Miejski Szkolny Związek Sportowy na Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży
Szkolnej.
Zgodnie z Uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. dokonano
naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu. Na ogłoszony Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Sieradza Nr 314/2019 z dnia 27.12.2019 r. konkurs wpłynęło 15 wniosków o wsparcie
finansowe rozwoju sport. Spośród złożonych przez kluby sportowe z terenu miasta Sieradza
ofert, dofinansowano 13 z nich:
− Kajakowy Klub Sportowy Sieradz
− Ludowy Klub Sportowy „PIAST”
− Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz”
− Klub Sportowy „WARTA”
− Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM
− Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”
− Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki
− Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR SIERADZ
− Sieradzki Klub Tenisowy
− Klub Tenisa Stołowego
− Klub Sportowy "ŻEGLINA"
− Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai
− Klub Sportowy UNIA Sieradz – Męka.
Rozwój infrastruktury sportowej w Sieradzu przyczynił się z pewnością do rozgrywania
zawodów sportowych na najwyższym poziomie. W 2020 roku, na obiektach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Sieradzu i przy jego współudziale, odbyły się imprezy sportowo-rekreacyjne:
- Zawody Lekkoatletyczne w ramach Grand Prix Sieradza,
- Memoriałowy Turniej Piłki Siatkowej (XXVIII Memoriał E. Kicińskiego, XVII Memoriał
W. Dłubały, VIII Memoriał K. Januszkiewicza),
- Turnieje tenisowe o zasięgu ogólnopolskim,
- Sieradzka Liga Tenisowa,
- Turnieje Halowej Piłki Nożnej – Grand Prix, Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo OZPN, Turniej
Piłkarski o Puchar Prezydenta,
- Obóz sportowy WKS Śląsk Wrocław U 18 – Hotel Trax, obiekty sportowe MOSiR,
- Piknik Hetmański na oś. Hetmańskie (blok sportowo – rekreacyjny),
- Wielka Olimpijska Lekcja WF na Sali gimnastycznej SPI nr 8
- Armagedon – ekstremalny bieg z przeszkodami – Ośrodek OW Męka,
- Sztafetowe Biegi Przełajowe na szczeblu wojewódzkim w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży
Szkolnej oraz w ramach Licealiady,
- Spływy Kajakowe rzeką Wartą pn. „Wiosło w dłoń”,
- Mecz Wojewódzkiego Pucharu Polski KS Warta Sieradz – Polonia Piotrków,
- Mecz Wojewódzkiego Pucharu Polski KS Warta Sieradz – Unia Skalmierzyce,
- I runda Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski,
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- Półfinał i Finał Wojewódzkiej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w ramach Licealiady,
- Mecze ligowe KS Warta Sieradz w rozgrywkach VI ligi seniorów.
MOSiR był również współorganizatorem meczów piłki siatkowej w rozgrywkach II ligi
z udziałem zespołu Tubądzin Volej MOSiR Sieradz na Sali sportowej SP nr 10 w Sieradzu.
Wszystkie zawody, zajęcia sportowo-rekreacyjne, treningi oraz mecze ligowe odbywały się
zgodnie z reżimem sanitarnym. Obiekty były odpowiednio przygotowane i zabezpieczone,
zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i przestrzegania wytycznych sanitarnych wynikających
z sytuacji epidemicznej.
Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Wartą wpłynęło pozytywnie na integrację
mieszkańców miasta Sieradza poprzez ich udział w imprezach kulturalno – sportowo rekreacyjnych.
- Zajęcia dla najmłodszych „Aktywna Plaża” – tereny nad rzeka Wartą,
- „Gry bez Prądu” (wypożyczalnia gier planszowych) – tarasy nad rzeką Wartą,
- Zajęcia fitness – tereny zielone nad rzeką Wartą,
- „Wakacje bez używek” – zajęcia sportowo – rekreacyjne, boisko trawiaste MOSiR na osiedlu
„Za Szpitalem”,
- Zajęcia z aktywności fizycznej dla każdego „Nordic Walking” – boisko przy SP nr. 10,
- Turnieje Plażowej Piłki Siatkowej – plaża miejska
Ponadto w okresie wakacyjnym funkcjonowały odkryte
baseny rekreacyjne, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Skorzystało z nich ok. 4 500 osób.
Również dużym zainteresowaniem cieszyło się wśród
mieszkańców miasta strzeżone kąpielisko nad rzeką
Wartą. Z miejsc postojowych dla camperów nad rzeką
Wartą, w okresie wakacyjnym, korzystali zarówno
turyści z Polski jak i z zagranicy. Wszystkie wymienione
atrakcje działały w reżimie sanitarnym, polegającym
m.in. na ograniczeniu limitu jednorazowych wejść na baseny, wprowadzeniu obowiązkowych
przerw w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych na ich dezynfekcję, weryfikacji klientów
i gości pod kątem zachorowań (obowiązkowe ankiety sanitarne) oraz obowiązkowej dezynfekcji
rąk osób korzystających z ww. obiektów sportowo - rekreacyjnych.
W 2020 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu udostępniał obiekty
sportowe, tj. boiska piłkarskie (naturalne i sztuczne), boisko wielofunkcyjne, bieżnię
lekkoatletyczną, siłownię, hale sportowe przy ul. Sportowej 1 i przy ul. Łokietka 55, przystań
kajakową, korty tenisowe w celu przeprowadzenia treningów, meczów ligowych i sparingowych.
Z obiektów i pomieszczeń korzystały następujące kluby sportowe i stowarzyszenia kultury
fizycznej : KS Warta Sieradz (piłka nożna – rozgrywki IV ligi, klas wojewódzkich i okręgowych w
ligach młodzieżowych), Akademia Sportu Sieradz (liga wojewódzka i okręgowa w klasach
młodzieżowych), LKS MOSiR Sieradz (lekkoatletyka), LKS Piast Sieradz (zapasy), KS Żeglina
Sieradz (lekkoatletyka), MULKS Żeromski Sieradz (tenis), Sieradzki Klub Tenisowy (tenis), Klub
Tenisa Stołowego ( treningi i rozgrywki III ligi ), Kajakowy Klub Sportowy Sieradz (kajakarstwo),
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Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai (karate), LUKS Trójka Sieradz (koszykówka, rozgrywki
młodzieżowych lig wojewódzkich), Tubądzin Volley MOSiR Sieradz (siatkówka, rozgrywki
młodzieżowych lig wojewódzkich, rozgrywki II ligi seniorów).
Wszystkie zajęcia i rozgrywki odbywają się w oparciu o aktualne zasady
bezpieczeństwa w obszarze sportu zawarte w rozporządzeniach Rady Ministrów.
Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz Męka był czynny w okresie letnim. Łącznie z Ośrodka
skorzystało około 300 osób. W okresie wakacji ośrodek służył jako miejsce obozu sportowego
dla dzieci i młodzieży klubu sportowego LUKS Trójka Sieradz. Z uwagi na obostrzenia związane ze
stanem epidemii COViD-19, ośrodek również przyjmował gości z zachowaniem reżimu
sanitarnego.

5. Bezpieczeństwo publiczne
Oprócz ustawowych zadań i uprawnień związanych z ochroną ładu i porządku
publicznego na terenie miasta Sieradza, w 2020 roku Straż Miejska realizowała dodatkowe
obowiązki, związane z wypełnianiem zadań w związku
z COVID – 19. Szczególne zalecenia dotyczące pracy
Straży Miejskiej w czasie pandemii wydał Wojewoda
Łódzki na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19
wywołanej wirusem SARS-CoV. Zgodnie z wytycznymi Strażnicy Miejscy byli od 2 kwietnia 2020
r. poddani obowiązkowej dyslokacji, zgodnie ze
wskazaniami komendanta Powiatowego Policji w
Sieradzu. Ogółem przeprowadzono 77 wspólnych
patroli (strażnik, policjant) ze szczególnym
uwzględnieniem przestrzegania przez mieszkańców
Sieradza kwarantanny oraz obowiązujących
przepisów dot. COVID-19. Podczas pierwszej fali
zakażenia koronawirusem, Strażnicy Miejscy brali
również udział w akcji „Gotowi do wspólnej służby”.
W tym czasie odebrali ponad 50 zgłoszeń od
mieszkańców Sieradza, w sprawach dotyczących bieżącej sytuacji pandemicznej m.in. porad
dotyczących możliwości wyjścia na cmentarz, do sklepu, do lekarza i apteki. Porad i informacji
udzielano przede wszystkim osobom starszym i samotnym. W sytuacji gdy Strażnicy Miejscy
sami nie mogli udzielić pomocy np. przy zrobieniu zakupów lub wyprowadzeniu psa na spacer,
przekazywali sprawę wolontariuszom z ZHP w Sieradzu, z którymi ściśle współpracowali. Telefon
alarmowy 986 do Straży Miejskiej, służył pomocą przez 24 godziny na dobę. W okresie od marca
2020 roku do czerwca 2020 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej, wspólnie z pracownikiem
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Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dostarczyli ponad 1058 posiłków osobom starszym,
samotnym, mającym problemy z poruszaniem się. W trakcie kontroli na terenie miasta,
Strażnicy Miejscy przekazali ponad 500 sztuk maseczek dla mieszkańców Sieradza, jak również
dla osób bezdomnych. W ww. okresie, w wyniku podejmowanych interwencji, Strażnicy Miejscy
pouczyli 149 osób m.in. w związku z przepisami dotyczącymi ogłoszonego stanu pandemii
(noszenia maseczek) 26 osób - sprawców wykroczenia - ukarano mandatami karnymi, 2 osoby
odmówiły przyjęcia mandatów karnych, wobec czego zostały poinformowane, że przeciwko nim
skierowane zostaną wnioski do sądu. Podczas drugiej fali pandemii Strażnicy Miejscy pouczyli
ponad 250 osób w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dot. COVID-19 oraz 17 osób
(sprawców wykroczenia) pouczono z art. 116 paragraf 1a Kodeksu Wykroczeń (Kto nie
przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi), 2 osoby - sprawcy
wykroczenia - z art. 116 paragraf 1a KW, odmówiły przyjęcia mandatów karnych. Wobec nich
skierowano wnioski do Sądu Rejonowego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmowali
wszystkie ustawowe czynności służbowe z zachowaniem szczególnego bezpieczeństwa wobec
osób legitymowanych, pouczanych oraz karanych. Opierali swoje działania głównie na
prewencji (pouczenia, upomnienia) i profilaktyce, w ostateczności stosując restrykcje karne
w postaci mandatów, czy też wniosków do sądu. W 2020 roku, za pośrednictwem telefonu
alarmowego 986, zgłoszono do Straży Miejskiej w Sieradzu 2907 interwencji. Ilość zgłoszeń
wychodzących do odpowiednich służb, instytucji, zarządców dróg wynosiła 525. Ponadto na
adres Straży Miejskiej w Sieradzu wpłynęło 109 pism związanych z działalnością jednostki oraz
szeroko rozumianym ładem i porządkiem publicznym. Z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń
dotyczących zakłóceń ładu i porządku publicznego m.in. przez osoby bezdomne, niszczenia
zieleni, nieprawidłowego parkowania, niewłaściwego trzymania psów oraz kontroli dotyczących
palenisk oraz pieców. Wiele zgłoszeń przekazywanych było też do innych służb, zgodnie
z właściwością, w tym do KPP Sieradz. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonujący obowiązki
służbowe, w ramach Referatu Ogólnego, pracowali na dwie zmiany w godzinach 7 00 - 1500 oraz
1400 – 2200 ( od poniedziałku do piątku, w soboty i niedziele od 9 00 do 21 00). W sezonie letnim,
z uwagi na bezpieczeństwo na terenie miasta Sieradza, czas pracy zmieniono na 1500-2300.
Całodobowo obowiązki służbowe wykonywali funkcjonariusze pracujący jako operatorzy
systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza i dodatkowo, jako dyżurni. W szczególnie
ciężkim roku realizując plan dochodów dla budżetu Miasta Sieradza w okresie od 1 stycznia
2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Sieradzu pouczyli
2375 osób, nałożyli 376 mandaty karne na łączną kwotę 46.970.00 zł. Straż Miejska prowadziła
czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia i w związku z tym skierowała do dnia 31
grudnia 2020 r. do Sądu Rejonowego w Sieradzu 38 wniosków o ukaranie. Przeciwko 8
sprawcom wykroczeń prowadzone są czynności wyjaśniające, które zostaną zakończone
w 2021 roku, skierowaniem wniosku do Sądu Rejonowego lub odstąpieniem od ukarania.
Największa ilość wniosków dotyczyła:
- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,
- nieprawidłowemu parkowaniu w strefie zamieszkania,
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- parkowaniu w miejscu utrudniającym wjazd /wyjazd z bramy,
- przejścia w miejscach niedozwolonych,
- nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,
- wykroczeniom przeciwko obyczajności publicznej nieprzestrzeganiu przepisów ustawy
o odpadach,
- niszczenia zieleni i zanieczyszczaniu miejsca publicznego
- nieprzestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii.
W 2020 roku priorytetem były działania profilaktyczne związane z czystością powietrza oraz
paleniem w piecach i paleniskach domowych. Strażnicy Miejscy, działający w ramach Zespołu
d/s działań profilaktycznych, przeprowadzili działania edukacyjne w ramach akcji „Jak uciec
przed SMOG-iem”. Strażnicy pracowali we wszystkich placówkach oświatowych ( klasy I-II)
podległych miastu, ponadto w Zespole Szkół Katolickich (klasy I - III) oraz w Specjalnym
Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka. Dzieci
z najstarszych grup
przedszkolnych oraz szkół podstawowych zapoznały się ze sposobem segregacji odpadów za
pomocą kreatywnego zestawu kolorowych makiet, obrazów i worków przygotowanego przez
funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Podczas spotkania dzieci zapoznawane były min. z zasadami
prawidłowego palenia w piecach – pomagały im w tym przestrzenne rekwizyty np. kartonowy
piec. Strażnicy Miejscy zwracali szczególną uwagę na sposoby ograniczenia zanieczyszczenia
środowiska naturalnego i wskazywali dzieciom oraz młodzieży jak można zapobiegać temu
zjawisku. Akcja jest elementem składowym wielopłaszczyznowych działań, prowadzonych przez
Straż Miejską, w ramach cyklu „Czym skorupka za młodu nasiąknie...” Kształtowanie postaw
proekologicznych wśród najmłodszych jest gwarancją wypracowania pozytywnych i pożądanych
wzorców zachowań i postępowań w przyszłości, już u osób dorosłych. Ogółem, z problemem
smogu i sposobem zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska, zapoznanych zostało ponad 1.200
dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta.
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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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