ZARZĄDZENIE NR 267/2021
PREZYDENTA MIASTA SIERADZA
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku
2022 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 i z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 ), art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834 ), art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz Uchwały nr LIII/353/2021
Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjecia „Programu współpracy gminy Miasto
Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2022” ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 5146) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
3) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez wsparcie zadań wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Sieradza odpowiedzialnemu za realizację zadania.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Sieradza
Paweł Osiewała
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Załącznik do zarządzenia Nr 267/2021
Prezydenta Miasta Sieradza
z dnia 24 listopada 2021 r.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Prezydent Miasta Sieradza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych w roku 2022 oraz zaprasza do składania ofert:

Adresaci konkursu:
1) organizacje pozarządowe;
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego;
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4) spółdzielnie socjalne;
5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają
w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Zadania objęte konkursem:
Zadanie Nr 1 - Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza (wsparcie zadania
przy założeniu, że dotacja nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania).
1. Cel – udokumentowanie dziejów i ważnych wydarzeń w życiu miasta i jego mieszkańców,
powiększenie zasobu publikacji zawierających istotne informacje o mieście.
2. Zakres przedsięwzięcia:
- opracowanie publikacji książkowych i wydawnictw;
- opracowanie zbiorów dokumentujących historię Sieradza;
- organizacja konferencji i sympozjów.
3. Warunki realizacji zadania:
- opracowanie koncepcji przedsięwzięcia,
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- wykazanie posiadania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji kadry do realizacji zadania.
4. Beneficjenci – mieszkańcy miasta Sieradza.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 50.000,-zł.
6. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z dotacji:
- druk, skład;
- honoraria;
- nadzór naukowy;
- materiały i usługi niezbędne do realizacji zadania.
8. Termin realizacji zadania – marzec - listopad 2022 r.
9. Wydatki ze środków dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 r.
10. Termin składania ofert – do 14 lutego 2022 r.
Zadanie Nr 2 - Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne (wsparcie zadania przy założeniu,
że dotacja nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania).
1. Cel – edukacja kulturalna społeczeństwa.
2. Zakres przedsięwzięcia:
- organizacja koncertów, przedstawień teatralnych, festiwali, konkursów, turniejów, pokazów;
- prezentacja twórczości artystycznej;
- organizowanie spotkań autorskich z twórcami;
- popularyzacja czytelnictwa;
- organizacja plenerów artystycznych.
3. Warunki realizacji zadania:
- opracowanie koncepcji imprezy,
- wykazanie posiadania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji kadry do realizacji zadania.
4. Beneficjenci – mieszkańcy miasta Sieradza.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 70.000,-zł.
6. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z dotacji:
- honoraria artystów;
- transport i noclegi;
- nagrody;
- materiały niezbędne do realizacji zadania;
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- wyżywienie (max 10% przyznanej dotacji na dane zadanie);
- usługi.
7. Termin realizacji zadania – marzec – listopad 2022 r.
8. Wydatki ze środków dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 r.
9. Termin składania ofert – do 07 lutego 2022 r.
Zadanie Nr 3 – Zajęcia sportowe szkolne (wsparcie zadania przy założeniu, że dotacja nie może przekroczyć
95% całkowitych kosztów zadania).
1. Cel – propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.
2. Zakres przedsięwzięcia:
- prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych;
- udział w zawodach szkolnych, pozaszkolnych;
- organizacja imprez sportowych szkolnych i pozaszkolnych.
3. Warunki realizacji zadania:
- opracowanie koncepcji zawodów,
- prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć,
- wykazanie posiadania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji kadry do realizacji zadania,
- posiadanie niezbędnej bazy sportowej i sprzętu sportowego.
4. Beneficjenci – zawodnicy zrzeszeni w uczniowskich klubach sportowych działających przy szkołach
z terenu miasta Sieradza.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 20.000,-zł.
6. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z dotacji:
- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
- wynagrodzenie szkoleniowców (max 25 % udzielonej dotacji);
- transport (w tym zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania);
- noclegi, ubezpieczenie zawodników;
- wynajem obiektów sportowych;
- opłaty startowe, licencyjne i sędziowskie;
- diety (wyżywienie), zakup odżywek i napojów.
7. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
8. Wydatki ze środków dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
9. Termin składania ofert - do 10 stycznia 2022 r.
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Zadanie Nr 4 - Organizacja imprez rekreacyjnych (wsparcie zadania przy założeniu, że dotacja nie może
przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania).
1. Cel – kształtowanie właściwych relacji społecznych pomiędzy różnymi grupami i środowiskami,
propagowanie zdrowego stylu życia.
2. Zakres przedsięwzięcia:
- organizacja festynów, spotkań, imprez sportowo – rekreacyjnych.
3. Warunki realizacji zadania:
- opracowanie koncepcji imprezy,
- wykazanie posiadania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji kadry do realizacji zadania,
- posiadanie niezbędnej bazy sportowej i sprzętu sportowego.
4. Beneficjenci – dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy miasta Sieradza.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 40.000,-zł.
6. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z dotacji:
- materiały i artykuły niezbędne do realizacji zadania;
- wynajem obiektów rekreacyjnych;
- honoraria;
- nagrody;
- wyżywienie (max 20% przyznanej dotacji na dane zadanie);
- usługi;
- opłaty różne.
7. Termin realizacji zadania – kwiecień - listopad 2022 r.
8. Wydatki ze środków dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 r.
9. Termin składania ofert – do 7 marca 2022 r.
Zadanie Nr 5 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej (wsparcie zadania przy założeniu,
że dotacja nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania).
1. Cel – prowadzenie rozgrywek międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu.
2. Zakres przedsięwzięcia:
- organizowanie zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez związki
sportowe.
3. Warunki realizacji zadania:
- wykazanie posiadania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji kadry do realizacji zadania.,
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- posiadanie niezbędnej bazy lokalowej i sprzętu.
4. Beneficjenci – uczniowie sieradzkich szkół.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 10.000,-zł.
6. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z dotacji:
- transport (w tym zakup paliwa niezbędnego na realizację zadania);
- nagrody;
- zakup strojów i sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania;
- honoraria sędziowskie;
- materiały niezbędne do realizacji zadania (z wyłączeniem wyżywienia).
7. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
8. Wydatki ze środków dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
9. Termin składania ofert - do 10 stycznia 2022 r.
Zadanie Nr 6 - Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień (wsparcie zadania
przy założeniu, że dotacja nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania).
1. Cel zadania:
- zagospodarowanie czasu wolnego;
- promocja zdrowego stylu życia;
- wyrównywanie zaległości w nauce;
- rozwój zainteresowań własnych;
- eliminowanie zaburzeń zachowania;
- integracja rodziców z grupą dzieci.
2. Zakres przedsięwzięcia : prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
3. Warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- prowadzenie ewidencji dzieci i młodzieży;
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji pracy placówki, która obejmuje listę obecności na zajęciach, dzienniki zajęć
zawierające: plan pracy świetlicy wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia, wpisy dotyczące tematyki
realizowanych zajęć;
- prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
- realizacja programu profilaktycznego przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje;
- dożywianie dzieci (minimum 1 posiłek dziennie);
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- prowadzenie świetlicy przez okres minimum 10 miesięcy;
- organizacja pracy placówki winna spełniać wymogi określone przepisami prawa.
4. Beneficjenci: dzieci i młodzież z grup ryzyka ze sieradzkich szkół podstawowych.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 180.000,-zł.
6. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z dotacji:
- koszty wynagrodzenia;
- niezbędne materiały do realizacji zadania;
- dożywianie;
- różne opłaty.
7. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
8. Wydatki ze środków dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
9. Termin składania ofert - do 03 stycznia 2022 r.
Zadanie Nr 7 - Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych (wsparcie zadania przy założeniu, że dotacja nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów
zadania).
1. Cel zadania:
- wspieranie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin:
- prowadzenie grup samopomocowych na rzecz utrzymania abstynencji i krzewienia trzeźwości oraz wspieranie
oddziaływań rehabilitacyjnych i psychospołecznych;
- integracja osób i rodzin z problemem alkoholowym;
- uświadamianie i ukazanie istoty współuzależnienia oraz zmotywowanie do zmiany w funkcjonowaniu osób
uzależnionych i współuzależnionych.
2. Zakres przedsięwzięcia :
- działania

terapeutyczno

-

warsztatowe,

psychologiczne

oraz

rehabilitacyjne

dla

grup

uzależnionych

i współuzależnionych w klubach abstynenckich;
- udział osób uzależnionych i współuzależnionych w spotkaniach integracyjnych, w tym ogólnopolskich;
- działalność punktu konsultacyjnego.
3. Warunki realizacji zadania:
- posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej i nieodpłatne udostępnianie na potrzeby realizacji zadania;
- funkcjonowanie

grup

samopomocowych

oraz

realizację

działań

terapeutyczno

–

warsztatowych

i psychologicznych;
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- dostępność lokalu co najmniej 5 razy w tygodniu, minimum 3 godziny dziennie (w godz. popołudniowych) dla
społeczności klubowej;
- prowadzenie grup edukacyjno – motywacyjnych, dalszego zdrowienia i dla osób współuzależnionych,
- prowadzenie ewidencji społeczności klubowej;
- wspieranie oddziaływań rehabilitacyjnych przez terapeutę;
- praca psychologa związana z programem pomocy psychologicznej.
4. Beneficjenci – osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione z terenu miasta Sieradza.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania – 45.000,-zł.
6. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z dotacji:
- koszty wynagrodzenia;
- materiały niezbędne do realizacji zadania;
- koszty szkoleń;
- koszty związane z przygotowaniem spotkań okolicznościowych;
- koszty transportu związane z uczestnictwem w ogólnopolskich spotkaniach integracyjnych ze
społecznością abstynencką propagującą życie w rodzinie bez alkoholu, przemocy i narkotyków;
- koszty pośrednie niezbędne do realizacji zadania (max 40 % dotacji na dane zadanie).
7. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
8. Wydatki ze środków dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
9. Termin składania ofert – do 10 stycznia 2022 r.
Zadanie Nr 8 – Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
(wsparcie zadania przy założeniu, że dotacja nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania).
1. Cel zadania - wspieranie procesu trzeźwienia osób utrzymujących abstynencję.
2. Zakres przedsięwzięcia:
- wspieranie turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
3. Warunki realizacji zadania:
- opracowanie programu turnusu,
- wykazanie posiadania niezbędnej wiedzy i kwalifikacji kadry do realizacji zadania,
- zabezpieczenie odpowiedniej bazy lokalowej,
- realizacja programu terapeutycznego dla min. 10 osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 6 godzin
dziennie przez okres 10 dni przez osoby posiadające uprawnienia.
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4. Beneficjenci – osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione, w tym członkowie klubów
abstynenckich z terenu miasta Sieradza.
5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania - 18.000,-zł.
6. Rodzaje kosztów możliwych do sfinansowania z dotacji:
- wynajem pomieszczeń na realizację programu;
- wyżywienie;
- transport, ubezpieczenie (w tym zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania);
- wynagrodzenia dla osób realizujących program.
7. Termin realizacji zadania: - lipiec - sierpień 2022 r.
8. Wydatki ze środków dotacji mogą być ponoszone od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2022 r.
9. Termin składania ofert – do 11 kwietnia 2022 r.
Wysokość środków przeznaczonych na zadania publiczne
realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi
w ramach otwartego konkursu ofert
(w zakresie zadań objętych niniejszym ogłoszeniem)
Wysokość środków
Wysokość środków
przeznaczonych na
przeznaczonych na
ZADANIA
konkurs ofert w roku
konkurs ofert w roku
2020
2021
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Wakacje w mieście
40.000,40.000,Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego
Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe
50.000,50.000,Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne
40.000,70.000,Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej
10.000,10.000,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Zajęcia sportowe szkolne
20.000,20.000,Organizacja imprez sportowych
130.000,130.000,Organizacja imprez rekreacyjnych
40.000,40.000,Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
10.000,10.000,Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień
180.000,180.000,Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu
45.000,45.000,problemów alkoholowych
Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych
18.000,18.000,i współuzależnionych
Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień
6.000,6.000,-

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. Podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
1. Złożyć w wyznaczonym terminie kompletną ofertę potwierdzającą możliwość prawidłowej realizacji
zadania i racjonalnego wykorzystania środków.
2. Posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę i właściwe zaplecze lokalowe do realizacji zadania objętego
ofertą.
3. Posiadać wymagany dla danego zadania finansowy wkład własny.
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II.

Środki zaplanowane na realizację poszczególnych zadań publicznych mogą ulec zmianie po przyjęciu
uchwały budżetowej na rok 2022.

III.

Składanie ofert.
1. Oferty należy składać na formularzu, o którym mowa w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do

spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2057). Do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w Regulaminie otwartego konkursu ofert
(Zarządzenie Nr 268/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r.).
2. Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem
„Oferta na realizację zadania publicznego na rok 2022 – zadanie nr …...... – rodzaj zadania pn. ....................”
pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym dla danego zadania. O zachowaniu terminu
decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Sieradza, a nie data stempla pocztowego. Korespondencja dotycząca
konkursu ofert kierowana do Urzędu Miasta Sieradza powinna być przesłana/przekazana na adres: Urząd Miasta
Sieradz, Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz (Biuro Obsługi Klienta).
IV. Uwagi ogólne.
1. Informacje o wynikach otwartego konkursu ofert na poszczególne zadanie podane będą do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza.
2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku i uwzględnione w umowie,
pod rygorem zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach
określonych w przepisach o finansach publicznych.
3. W sytuacji niezłożenia żadnej oferty na określone zadanie lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia
zawartych w powyższym ogłoszeniu warunków realizacji zadania, Prezydent Miasta unieważnia otwarty konkurs ofert
na dane zadanie.
4. Przewiduje się prowadzenie monitoringu realizacji zadania przez pracowników Urzędu Miasta Sieradza.
5. Po realizacji zadania organizacja przedkłada sprawozdanie z realizacji zadania na formularzu, o którym
mowa w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
6. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi.
7. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru określone zostały w Regulaminie otwartego
konkursu ofert (Zarządzenie Nr 268/2021 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 24 listopada 2021 r.).
8. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację określonego zadania zobowiązane są w sposób czytelny
i widoczny umieścić informację o następującej treści: „Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Miasta
Sieradza”. Ww. informacja powinna być zamieszczona np: w wydawanych w ramach zadania wszelkich materiałach,
publikacjach czy ogłoszeniach.
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9. Informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają właściwe Referaty Urzędu
Miasta Sieradza.
10. Oferenci ubiegający się o przyznanie dotacji ze środków Urzędu Miasta Sieradza zobowiązani są przed
sporządzeniem oferty do zapoznania się z treścią Regulaminu, o którym mowa powyżej.
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