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Drodzy mieszkańcy Sieradza

Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce
„Raport o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2021
rok”. Mam nadzieję, że niniejszy dokument spotka
się z Państwa zainteresowaniem i stanie się
powodem do szerszej refleksji na temat naszego
miasta. Tworząc Raport staraliśmy się, aby był on
dla Państwa rzetelnym i przystępnym źródłem
informacji o Sieradzu. W tym celu wyodrębniliśmy
cztery działy, w których prezentujemy kluczowe
obszary funkcjonowania samorządu. Jednocześnie,
prezentując określone tematy,
Strategii

Rozwoju

Miasta

odnosiliśmy je do
Sieradza

na

lata

2020-2030. Ufam, że taki sposób przedstawienia
informacji

ułatwi

Państwu

lekturę

Raportu,

a jednocześnie powiąże działania podejmowane w danym roku z szerszą, strategiczną
perspektywą rozwoju miasta.

Rok 2021 - podobnie, jak wcześniejszy - minął pod znakiem walki z pandemią
COVID – 19. Mimo to udało się w tym czasie sprawnie zarządzać finansami i zrealizować
zaplanowane inwestycje. Co więcej, pierwszy raz w historii zarówno po stronie dochodów,
jak i wydatków budżet Sieradza przekroczył 200 mln zł. Szczególnie cieszy fakt, że od 2015 r.
zwłaszcza po stronie wydatków, obserwujemy systematyczny wzrost, a to przekłada się
nie tylko na ilość inwestycji (blisko 31 mln zł), ale również na poziom edukacji w miejskich
przedszkolach i szkołach czy poziom bezpieczeństwa w mieście.

Czujemy się odpowiedzialni za to, co dzieje się na terenie Sieradza, niezależnie od tego,
kto administruje daną drogą czy nieruchomością. Dlatego właśnie w 2021 roku kolejny raz
wsparliśmy Powiat Sieradzki w modernizacji chociażby ul. Reymonta i zapowiedzieliśmy dalsze
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wsparcie tego samorządu, czego efekty będzie można zobaczyć w 2022 r. Sieradz jest miastem,
które w ostatnich latach notuje stały trend rozwojowy, co nie tylko przekłada się na wzrost
inwestycji czy spadek poziomu bezrobocia, ale stawia przed nami nowe wyzwania. Wyzwania
związane chociażby z zagrożeniami XXI w., z którymi zmagamy się nie tylko My, ale również
wszystkie samorządy w Polsce. Mowa między innymi o jakości powietrza. To właśnie z myślą
o nim pozyskaliśmy ponad 6 mln zł dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych na domach
sieradzan, dotujemy przyłączanie się do miejskiej sieci ciepłowniczej czy wreszcie rozpoczęliśmy
realizację największego, bo wartego ponad 129 mln zł netto, projektu w tym dziesięcioleciu,
czyli sieradzkiej geotermii. Jej budowa zmniejszy emisję gazów cieplarnianych emitowanych ze
spalania węgla o ok. 40 tys. ton rocznie, co będziemy mogli poczuć już w 2023 roku.
Zdajemy sobie sprawę, że przed Nami jest jeszcze dużo pracy i nie wszystkie problemy
byliśmy w stanie rozwiązać w 2021 r. Zapewniam jednak, że wyciągamy wnioski, analizujemy
i porównujemy, by tych „niezałatwionych spraw” było jak najmniej. Nie na wszystko niestety
mamy wpływ i jako samorząd musimy poruszać się w określonej rzeczywistości prawnej,
gospodarczej i społecznej.
Podkreślić należy również, że w tym trudnym pandemicznym roku, zachowaliśmy
ciągłość pracy Urzędu Miasta Sieradza, który konsekwentnie świadczył usługi na rzecz
mieszkańców. Oddając w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2021 rok”
zachęcam do wyciągania własnych wniosków i dokonywania analizy.
Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Sieradza

Paweł Osiewała
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Wstęp
Obowiązek przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta rocznego raportu o stanie
jednostki samorządu terytorialnego wynika z Ustawy dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Zgodnie z w/w ustawą Raport ma obejmować podsumowanie działalności organu
wykonawczego tzn. prezydenta, w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady oraz budżetu obywatelskiego.
W pracach nad Raportem o stanie Gminy Miasto Sieradz za 2021 rok przyjęliśmy ponadto
następujące założenia:
1. Raport powinien rzetelnie i kompleksowo informować o jakości życia i poziomie rozwoju
Sieradza, wskazywać mocne strony i problemy do rozwiązania w sferach, za które samorząd
odpowiada lub ma na nie wpływ.
2. Korzystanie z liczb i wskaźników jako punktu wyjścia dla opisu działań i problemów.
3. Nastawienie na rezultaty. Wśród wskaźników i danych ilościowych wybór tych, które
informują o efektach działania samorządu dla jakości życia obywateli lub opisują pewien
obszar zadań samorządowych czy informują o kosztach jego funkcjonowania.
4. Przejrzysta struktura Raportu. W tym celu dokument został podzielony na 4 działy:
Mieszkańcy, Praca i Gospodarka, Przestrzeń i Środowisko oraz Samorząd i Administracja.
Każdemu z działów przypisano określony kolor, aby łatwiej odnajdywać w Raporcie
informacje z danego obszaru działalności samorządu.
5. Strategiczna perspektywa. Zgodnie z ustawą Raport zawiera działania podjęte
w poprzednim roku. Aby jednak wskazać celowość tych działań w dłuższej perspektywie
czasowej, poszczególne działy lub rozdziały Raportu zostały powiązane z konkretnymi
celami i działaniami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.
6. Wybór priorytetów. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym miasto Sieradz realizuje
bardzo wiele zadań w różnych obszarach. Omówienie ich wszystkich w sposób
kompleksowy jest nierealistyczne. Dlatego w Raporcie skoncentrowano się na kluczowych
działaniach, jednocześnie pokazując szeroką perspektywę oddziaływania samorządu.
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Poniższa grafika przedstawia powiązanie struktury Raportu (poszczególnych działów) z wymiarami
i celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020 – 2030.

WYMIAR SPOŁECZNY
Cel strategiczny 1.
Zintegrowana wspólnota lokalna.

DZIAŁ I. MIESZKAŃCY

WYMIAR
GOSPODARCZY
Cel strategiczny 2.
Silna gospodarka
– atrakcyjny rynek pracy

DZIAŁ II. PRACA I GOSPODARKA
DZIAŁ III. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
DZIAŁ IV. SAMORZĄD I ADMINISTRACJA

WYMIAR PRZESTRZENNY
Cel strategiczny 3. Nowoczesna przestrzeń publiczna
w atrakcyjnym ekosystemie

DZIAŁ II. PRACA I GOSPODARKA
DZIAŁ III. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Więcej informacji o Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020 – 2030 znajduje się na s. 143.
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WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

DZIAŁ I.

MIESZKAŃCY
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Dział I. MIESZKAŃCY

1. DEMOGRAFIA
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Liczba mieszkańców miasta Sieradza na dzień 30.06.2021 r. wynosiła 41 142 osób. Poniższy wykres
przedstawia te dane z podziałem na płeć.
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MIGRACJE LUDNOŚCI
Jednostka
miary

2019

2020

2021

migracje wewnętrzne na pobyt stały - napływ

osoba

173

100

137

migracje zagraniczne na pobyt stały - imigracja

osoba

6

3

3

migracje wewnętrzne na pobyt stały - odpływ

osoba

254

249

265

migracje zagraniczne na pobyt stały - emigracja

osoba

19

5

13

saldo migracji wewnętrznych

osoba

-81

-149

-128

saldo migracji zagranicznych

osoba

-13

-2

-10

Źródło: www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych: stan na dzień 30.06.2021 r.
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA

ludność na 1 km2
zmiana liczby ludności na 1000
mieszkańców

Jednostka
miary

2019

2020

2021

osoba

819

808

brak danych

osoba

-7,4

-13,4

brak danych

Źródło: www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych: stan na dzień 30.06.2021 r.

W I półroczu 2021 roku zarejestrowano 287 zgonów i 177 urodzeń. Obrazowo przedstawia to
poniższy wykres.
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Źródło: www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych: stan na dzień 30.06.2021 r.
W I półroczu 2021 r. zanotowano w Sieradzu ujemny przyrost naturalny wynoszący: - 110 osób.
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Dział I. MIESZKAŃCY

2. ZDROWIE
2.1. Profilaktyka i promocja zdrowia
2.2. Rozwiązywanie problemów uzależnień
2.3. Przeciwdziałanie COVID – 19
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 2. ZDROWIE są zgodne z następującymi celami i działaniami
określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 1. Zintegrowana wspólnota lokalna.

Kierunek działania 1. Zapewnienie wysokiej jakości usług mieszkańcom Sieradza.
Cel operacyjny 1.2. Poprawianie dostępności i rozbudowywanie oferty usług społecznych
w Sieradzu.
Działanie 1. Rozwijanie działań i zwiększanie dostępności do programów i działań profilaktycznych.
Działanie 2. Wspieranie działań profilaktycznych, w tym programów edukacyjnych i promocji zdrowia.
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WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
2. ZDROWIE

2.1. Profilaktyka i promocja zdrowia
Kluczowe działania w obszarze zdrowia publicznego.
1. Opracowano Program profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia ochronne przeciwko grypie” dla
mieszkańców z terenu miasta Sieradza w wieku od 65 lat i więcej. W oparciu
o przygotowany ww. Program - zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza Nr 194/2021
z dnia 01.09.2021 roku - ogłoszono konkurs ofert na realizatora tego programu.
Przeprowadzenie konkursu nastąpiło zgodnie z przygotowanymi szczegółowymi warunkami
konkursu ofert. Wpłynęły 2 oferty. Podpisano umowę z NZOZ Przychodnia Lekarska
„ESKULAP” Sp. z o.o. w Sieradzu, NZOZ „ALFA” Sp. z o.o. „Tres–Med” w Sieradzu.
Ogółem w programie zaszczepiono 129 osób (kobiet – 66 i mężczyzn – 63).
2. Opracowano program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci
urodzonych w 2013 r. W oparciu o przygotowany ww. program - zarządzeniem Prezydenta
Miasta Sieradza Nr 195/2021 z dnia 01.09.2021 roku - ogłoszono konkurs ofert na
realizatora tego programu. Przeprowadzenie konkursu nastąpiło zgodnie z przygotowanymi
szczegółowymi warunkami konkursu ofert. Wpłynęła 1 oferta. Podpisano umowę z NZOZ
„ALFA” Sp. z o.o. ”TRES-MED” w Sieradzu.
Ogółem w programie uczestniczyło 187 dzieci.
3. W ramach podpisanego porozumienia z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, oddział
w Sieradzu zrealizowano Program profilaktyczno – edukacyjny przeciwdziałania
zachorowalności na cukrzycę.
Ogółem przebadano 356 uczniów z klas VII szkół podstawowych z terenu miasta Sieradza.
Ponadto podpisano umowę zlecenie z dietetykiem i zrealizowano Program profilaktyczno –
edukacyjny pn. Zdrowe odżywianie. W programie uczestniczyło 170 dzieci z klasy VI szkół
podstawowych z terenu miasta Sieradza.
4. W zakresie przyznania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych przyjęto 44 wnioski w tym:
Ilość decyzji pozytywnych – 30,
Ilość decyzji negatywnych – 2,
Ilość decyzji umarzających i wygaszających postępowanie – 9,
Ilość spraw przekazanych wg właściwości – 3.
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5. W związku z panującą w całym kraju pandemią COVID - 19 i realnym niebezpieczeństwem
zachorowania przez mieszkańców naszego miasta decyzją Prezydenta Miasta Sieradza
konkurs na poniższe programy nie był realizowany:
•
•
•

Program aktywności ruchowej 60+,
Program profilaktyki raka piersi – USG dla kobiet z terenu miasta Sieradza,
Program profilaktyczno-edukacyjny wykrywania raka piersi dla dziewcząt w okresie
dojrzewania (nauka samobadania piersi).
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

2. ZDROWIE

2.2. Rozwiązywanie problemów uzależnień
1. Opracowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2022 rok.
2. Przygotowano sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w roku 2021.
3. W 2021 r. Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOIK) 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. Realizowane zadania polegały na:
•

udzielaniu 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,

•

motywowaniu osób uzależnionych do podejmowania leczenia, współpracy
z placówkami terapeutycznymi, rozpowszechnianiu materiałów informacyjno edukacyjne dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii oraz informowaniu
o miejscach i formach pomocy. W ubiegłym roku pomocą w tym zakresie objęto
9 rodzin.

4. Udzielono wsparcia finansowego na realizację programów profilaktycznych z zakresu
uzależnień oraz przeciwdziałania narkomanii w szkołach podstawowych i przedszkolach
z terenu miasta Sieradza na:
•

realizację programów profilaktycznych:
- edycję wiosenną dla 2797 uczestników szkół podstawowych,
- edycję jesienną dla 992 dzieci z przedszkoli oraz dla 2370 uczestników szkół
podstawowych.

•

organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas ferii zimowych dla 100 dzieci,
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organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas wakacji w ramach programu
„Wakacje bez używek” dla 5800 uczestników w tym: SP nr 4 dla 300 uczniów,
SP nr 10 dla 500 uczniów, MOSiR dla ok. 5 000 uczestników.

•

5. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Zarządzeniem Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 25.11.2020
roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021, który
obejmował zadania pn.:
a) „Wakacje w mieście”. Wpłynęła 1 oferta.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu na organizację półkolonii dla
dzieci w Sieradzu w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w okresie od dnia 28.06.2021 r. do
dnia 09.07.2021 r. (20 uczestników).
b) „Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień”. Wpłynęły
3 oferty.
•

•

•

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” przy SP nr
8 w Sieradzu przy ul. Szlacheckiej 11 na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
i młodzieży (50 uczestników),
Zgromadzenie SS Urszulanek SJK Świetlica Środowiskowa „Światełko Dzikuska”
w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej 16 na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla
dzieci i młodzieży (25 uczestników) - podpisano umowę, przekazano środki oraz
dokonano rozliczenia przekazanej dotacji,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu przy ul. Polnej 26 na
prowadzenie świetlicy środowiskowej w Sieradzu przy ul. Aleja Pokoju 11C dla dzieci
i młodzieży (20 uczestników) - odrzucono ofertę ze względów formalnych.

c) „Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych”. Wpłynęły 2 oferty, z których dofinansowano:
•
•

Stowarzyszenie
Abstynentów
„Przystań”
na
wsparcie
terapii
i rehabilitacji osób uzależnionych i członków ich rodzin (40 uczestników),
Sieradzkie Towarzystwa Trzeźwości „Przyjaźń” na wsparcie terapii i rehabilitacji osób
uzależnionych i członków ich rodzin (40 uczestników).

d) „Organizacja
turnusów
terapeutycznych
dla
osób
i współuzależnionych”. Wpłynęły 2 oferty z których dofinansowano:
•

uzależnionych

Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań” na organizację obozu terapeutycznego
w Załęczu Wielkim w okresie 23.08.2021 r.- 01.09.2021 r. (10 uczestników),
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•

Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości „Przyjaźń” na organizację obozu terapeutycznego
na organizację turnusu terapeutycznego w Domu Wypoczynkowym w Zakopanym
w okresie od dnia 16.07.2021 r. do dnia 25.07.2021 r. (10 uczestników).

e) „Edukacja z zakresu profilaktyki i uzależnień”. Nie wpłynęła żadna oferta. W związku
z tym konkurs na to zadanie został unieważniony.

2. ZDROWIE

2.3. Przeciwdziałanie COVID - 19

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

W 2021 roku miasto Sieradz przeznaczyło 38.718,70 zł na działania związane
z przeciwdziałaniem pandemii COVID – 19. Wydatki związane były z:

1. Utworzeniem i utrzymaniem Punktu Szczepień Powszechnych w Szkole Podstawowej nr 10
w Sieradzu oraz Mobilnych Punktów Szczepień Powszechnych uruchamianych okresowo
w Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu (9-11 lipca 2021 r.), w Szkole Podstawowej nr 10
w Sieradzu (5 i 19 września 2021 roku) i w sali Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Organizacją transportu (dowozu) osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi.
3. Organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji
o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia).
4. Refundacją poniesionych kosztów w związku z organizacją przez gminy transportu osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.
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5. Refundacją części wynagrodzenia z tytułu zwiększenia obowiązków pracy pracownikowi
poprzez polecenie pracodawcy prowadzenia infolinii i telefonicznego punktu zgłoszeń
potrzeb transportowych.
6. Dodatkiem do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osoby pełniącej funkcję gminnego
koordynatora szczepień.
7. Działaniami promocyjnymi zachęcającymi mieszkańców Sieradza do poddania się
szczepieniu.
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WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 3. POLITYKA SPOŁECZNA są zgodne z następującymi celami
i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 1. Zintegrowana wspólnota lokalna.

Kierunek działania 1. Zapewnienie wysokiej jakości usług mieszkańcom Sieradza.
Cel operacyjny 1.2. Poprawianie dostępności i rozbudowywanie oferty usług społecznych
w Sieradzu.
Działanie 1. Rozwijanie działań i zwiększanie dostępności do programów i działań profilaktycznych.
Działanie 2. Wspieranie działań profilaktycznych, w tym programów edukacyjnych i promocji zdrowia.
Działanie 3. Realizacja działań zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta
Sieradza
Działanie 4. Zapewnienie sprawnego systemu wsparcia dla osób starszych, niesamodzielnych
i niepełnosprawnych przez MOPS
Działanie 5. Podnoszenie świadomości społeczeństwa o potrzebach i problemach ludzi starszych,
niesamodzielnych i niepełnosprawnych
Działanie 6. Tworzenie warunków do rozwoju zawodowego oraz przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu poprzez realizację systemowych projektów społecznych
Działanie 7. Tworzenie warunków rozwoju osobistego dla mieszkańców miasta, również poprzez włączanie
ich w aktywne planowanie i realizowanie polityk.

Cel operacyjny 1.3. Wysokiej jakości edukacja dumą miasta Sieradza
Działanie 1. Podnoszenie standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3.
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WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
3. POLITYKA SPOŁECZNA

3.1. Pomoc rodzinie
3.1.1. Świadczenia rodzinne
W 2021 roku 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.
Beneficjentami świadczeń pomocy społecznej w 2021 r. były:

583 rodziny – tj. 978 osób (w 2020 r. 622 rodziny – 1061 osób).

Beneficjencji świadczeń z pomocy społecznej
48%
52%

2020 r. - 1061 osób

2021 r. - 978 osób

Dane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu realizował także zadania 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:
1. 21.474 świadczeń zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na łączną kwotę 2.693.797,44 zł.
2. 11.235 świadczeń zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 2.425.664,56 zł.
3. 1.738 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 3.403.096,10 zł.
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4. 197 świadczenia specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 122.232,00 zł.
5. 206 świadczeń jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę
206.000,00 zł.
6. 41 świadczeń zasiłku dla opiekuna na łączną kwotę 24.587,90 zł.
7. 751 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 695.997,70 zł.
8. 2.821 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 1.148.857,21 zł.
9. 77.822 świadczenia 500+ na łączną kwotę 38.743.541,30 zł.
10. 1 jednorazowe świadczenie ,,Za życiem” na łączną kwotę 4.000,00 zł.
11. 6 świadczeń ,,Dobry start” na łączną kwotę 1.800,00 zł.
Od 1 marca 2021 r. Ośrodek realizuje również zadanie wynikające z art. 411 ust. 10g ustawy –
Prawo ochrony środowiska wydając zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Do MOPS w Sieradzu
złożono 75 wniosków o wydanie zaświadczenia i Ośrodek wydał 75 takich zaświadczeń.

3. POLITYKA SPOŁECZNA

3.1. Pomoc rodzinie
3.1.2. Wspieranie rodzin z dziećmi

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu wykonuje 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:
1. Otaczanie szczególną opieką dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Kierowanie ich do świetlic prowadzonych przez MOPS z zapewnieniem posiłku 39 dzieci.
2. Dożywianie dzieci, w tym temacie współpracowano z pedagogami szkolnymi i dokonywano
wglądu w środowiska (nie zawsze patologiczne) wskazujące na potrzebę objęcia dzieci
i młodzieży dożywianiem w szkołach opłacanym przez MOPS. W 2021 r. dożywianiem takim
objęto 121 dzieci.
3. Udział 11 rodzin w akcji ,,Szlachetna Paczka”.
4. Współpraca z Radiem Łódź w ramach działania „Gwiazdka Radia Łódź i Przyjaciół 2021” –
do pomocy w formie paczki wytypowano 30 dzieci.
5. Współpraca z PSP w Sieradzu w ramach działania „Mikołaj strażacki 2021”. 20 dzieci
otrzymało paczki.
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6. Prowadzenie pracy socjalnej z rodziną i dzieckiem niepełnosprawnym poprzez
informowanie, doradzanie i pomaganie w dostępie do usług socjalnych, wskazując
jednocześnie te, które są świadczone przez Ośrodek Adaptacyjny oraz Warsztat Terapii
Zajęciowej w MOPS.
7. 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
26 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 16.340,09 zł.
Do Świetlicy Środowiskowej ,,U Żaków” przy ul. Mickiewicza 6 w Sieradzu uczęszczało
13 dzieci. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Uczestnicy mogli korzystać z pomocy
nauczycieli przy wyrównywaniu zaległości w nauce, odrabianiu lekcji oraz rozwiązywaniu
problemów życia codziennego. Dzieci mogły również uczestniczyć w przedsięwzięciach
zorganizowanych przez MOPS. Koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy były w części pokryte
ze środków budżetu miasta Sieradza w kwocie 36.611,52 zł.
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
123a 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.
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6. Opiekun dzienny pn. „Akademia Rozwoju Pompon Agnieszka Wójcik” przy ul. Rynek 14
w Sieradzu.
7. Opiekun dzienny pn. „Akademia Rozwoju Pompon Magdalena Gruchot ” przy ul. Rynek 14
w Sieradzu.
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
3. POLITYKA SPOŁECZNA

3.1. Pomoc rodzinie
3.1.3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (MOIK) w ramach Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2018 –
2021 realizował zadania poprzez pracę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Sieradzu, udzielał bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, zapewniał
osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpieczne schronienie, oddziaływał na sprawców
przemocy w rodzinie poprzez motywowanie ich do udziału w programach korekcyjno –
edukacyjnych oraz organizował akcje informacyjno – edukacyjne.
W roku 2021 pracownicy przyjęli 773 klientów podczas 2019 wizyt. W ramach dyżurów
udzielono 476 konsultacji i porad prawnych oraz 154 konsultacji psychologicznych. Dominującymi
przyczynami konfliktówi trudności zaburzającymi prawidłowe funkcjonowanie rodzinne i społeczne,
z którymi zgłaszały się osoby, były:
1.
2.
3.
4.
5.

Kryzysy rodzinne (przemoc w rodzinie) – 309 osób.
Kryzysy wynikające z uzależnienia od alkoholu - 371 osób.
Kryzysy wynikające z uzależnienia od narkotyków i substancji psychoaktywnych – 9 osób.
Kryzysy psychospołeczne, kłopoty finansowe, bezrobocie - 348 osób.
Trudności mieszkaniowe, bezdomność – 92 osoby.
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3. POLITYKA SPOŁECZNA

3.1. Pomoc rodzinie
3.1.4. Karta Dużej Rodziny oraz Sieradzka Karta Rodzina PLUS

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to
program zniżek dla rodzin wielodzietnych
(z minimum trojgiem dzieci) funkcjonujący
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadanie
Karty Dużej Rodziny (KDR) jest dobrowolne, a jej
uzyskanie jest bezpłatne. Aktualnie dostępna jest
w dwóch wersjach: tradycyjnej i elektronicznej.
Partnerami programu Karty Dużej Rodziny
są zarówno instytucje publiczne, jak i firmy
prywatne.
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania ze specjalnej oferty podmiotów m.in.
z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. W ramach programu można otrzymać
m.in.:
•
•
•

zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne –
ojciec, matka, macocha i ojczym;
50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym 75% ulgi opłaty za paszport –
dzieci;
bezpłatny wstęp do parków narodowych.

Pełna
lista
partnerów
programu
dostępna
jest
na
stronie
KDR
(https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr). Posiadacze KDR mogą korzystać ze zniżek na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta Dużej Rodziny
przysługuje dzieciom, w tym:
• w wieku do 18 roku życia,
• w wieku do 25 roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ale tylko w przypadku, gdy
w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe
warunki.
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Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel.
Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby,
której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka,
któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie
posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej
mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wydano:

194 tradycyjnych i 200 elektronicznych kart dla uprawnionych pochodzących
z 78 rodzin.

W Sieradzu realizowany jest program „Sieradzka Karta Rodzina Plus”. Głównym celem
programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie aktywności sportowej
i kulturowej wśród dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych na terenie miasta Sieradza.
Sieradzka Karta Rodzina Plus jest dokumentem pozwalającym mieszkańcom na korzystanie
ze specjalnej oferty - zniżek, rabatów i bonusów u różnych podmiotów i instytucji zlokalizowanych
na terenie miasta Sieradza W zamian za wprowadzenie dla mieszkańców oferty specjalnej, Urząd
Miasta oferuje partnerom przystępującym do programu promocję.
Sieradzka Karta Rodzina Plus może zostać
wydana
uprawnionemu
członkowi
rodziny
wielodzietnej, zamieszkałej na terenie Sieradza,
mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci. Karta
wydawana jest bezpłatnie, tak samo jak bezpłatne jest
przystąpienie
do
programu
przedsiębiorców
i podmiotów oferujących zniżki.
Do programu przystąpili dotąd partnerzy prywatni, oferujący zniżki na swoje produkty,
towary i usługi. Są to m.in. sklepy z odzieżą, zabawkami, artykułami szkolnymi, gospodarstwa
domowego, księgarnie, kluby sportowe, miejsca zabaw dla dzieci, punkty gastronomiczne, kino,
kwiaciarnie. W ramach tej oferty są również usługi fitness, medyczne, rehabilitacyjne,
weterynaryjne, kosmetyczne, optyczne, fotograficzne i ubezpieczeniowe. Do końca roku 2021
zawarto porozumienia o współpracy z ogółem 42 partnerami.
Zakres zniżek kształtuje się od 3% do 50%. Pełna lista partnerów i oferowanych zniżek jest
dostępna na stronie www.sieradz.eu w zakładce „Mieszkańcy”.
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W ramach programu zawarto w roku 2021 umowę z Sieradzkim Centrum Kultury, która
przewidywała refundację kosztów ulg biletów zakupionych do kina lub teatru. Beneficjenci
programu korzystali z preferencji do 50% zniżki przy zakupie biletu na projekcje filmowe i spektakle
teatralne realizowane przez Sieradzkie Centrum Kultury. Dzięki temu w roku ubiegłym ze zniżki
skorzystało 45 profitentów.
W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. wydano ogółem

264 karty programu „Sieradzka Karta Rodzina
55 wielodzietnych rodzin z teremu miasta Sieradza.

Plus”,

które

otrzymało

3. POLITYKA SPOŁECZNA

3.2. Wsparcie dla potrzebujących

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Najbardziej potrzebujące i najuboższe osoby, w tym starsze i niepełnosprawne mogły
w 2021 roku skorzystać z następujących form pomocy i wsparcia:
•

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 (głównie dla osób dorosłych,
ale również dla dzieci i młodzieży, w tym uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka
Adaptacyjnego, Domu Dziennego Pobytu, świetlic środowiskowych działających
w strukturze organizacyjnej MOPS oraz dzieci niekorzystających z posiłków w szkołach
i przedszkolach) oraz wypłacano zasiłki celowe na żywienie.
Z dożywiania w ramach Programu (żywienie w formie posiłków i zasiłków celowych na
żywienie w rodzinie) skorzystało łącznie 655 osób (w 2020 r. – 654), w tym z posiłków 213
osób – dorośli i dzieci (w 2020 r. – 239 osób).
W Jadłodajni wydano łącznie 41149 posiłków (w 2020 r. – 41.153), 18 osobom (w 2020 r. –
16
osobom)
z
terenu
Sieradza
dotkniętych
dysfunkcjami
zdrowotnymi
i ograniczeniami ruchowymi obiady donoszono do domów.

23

Przyznano zasiłki celowe na zakup żywności (w ramach programu) 241 decyzji (w 2020 r. –
227) na łączna kwotę 225.450,00 zł (w 2020 r. – 187.030,00 zł);
•

Bezpośredniego regulowania (w obawie przed marnotrawieniem środków) należności
w jednostkach świadczących usługi;

•

Informowania o możliwości występowania i uzasadniania wniosków do Zakładu
Energetycznego, Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa Komunalnego
o rozłożenie na raty zaległości w opłatach;

•

Pomocy w załatwieniu spraw związanych z przyznaniem dodatków mieszkaniowych
i dodatku energetycznego;

•

Udzielania – w ramach zadań własnych – pomocy celowej na zakup leków – 71 osobom
(w 2020 r. – 80 osobom), na opłatę czynszów i energii elektrycznej – 156 osobom
(w 2020 r. - 162 osobom) i w okresie jesienno - zimowym na zakup opału – 61 osobom
(w 2020 r. – 74 osobom) posiadającym ogrzewanie węglowe na łączną kwotę 58.550 zł;

•

Wypłacania zasiłków okresowych (łącznie ze środków z zadań własnych i dotacji Wojewody)
dla 24 rodzin (w 2020 r. – 29 rodzin) na łączną kwotę 41.971,00 zł (w 2020 r. – 38.800,00 zł),
które stały się dla nich dochodem gwarantowanym;

•

Wypłacania zasiłków stałych – 168 osobom (w 2020 r. – 190) na łączną kwotę 915.092,29 zł
(w 2020 r. – 1.022.218,00 zł);

•

Pokrycia kosztów pobytu 83 osób (w 2020 r. – 79 osób) w Domu Pomocy Społecznej –
w ramach zadań własnych – na łączną kwotę 2.628.863,00 zł (w 2020 r. – 1.953.713,00 zł);

•

Udzielania pomocy i wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym w ramach pomocy
wolontarystycznej;

•

Objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych (zadania własne) – 47 osób (w 2020 r. – 48
osób) na łączną kwotę 327.597,00 zł (w 2020 r. – 300.543,00 zł);

•

Pomocy w formie schronienia – 12 osób (w 2020 r. 10 osób) na łączną kwotę 50.110,00 zł
(w 2020 r. 66.640,00 zł). Ponadto każda osoba bezdomna, która z powodu braku stałego
miejsca pobytu nie miała innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy mogła
skorzystać z działającej w strukturach MOPS – MOIK Ogrzewalni. Ogrzewalnia działała
w sezonie jesienno – zimowym od października do kwietnia i dysponowała 18 miejscami.
W 2021 r. z Ogrzewalni skorzystało 49 osób – 696 razy (w 2020 r. 55 osób - 565 razy).
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•

Sprawienia pogrzebu – 5 osobom (w 2020 r. - 7 osobom) na łączną kwotę 19.058,00 zł
(2020 r. – 27.930,00 zł);

•

Łagodzenia skutków bezrobocia poprzez prowadzenie pracy socjalnej metodą wzmacniania
zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, w tym: motywowanie do rozwoju
zawodowego, podnoszenia kwalifikacji oraz wykorzystania kontraktu (pisemnego)
z klientem bezrobotnym,

•

Realizowania prac społecznie użytecznych. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło
8 osób. Uczestnicy pracowali 10 godz. tygodniowo wykonując prace porządkowe,
gospodarcze i związane z pielęgnacją terenu zielonego.

•

We współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Sieradzu MOPS realizował
program pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta była
realizowana w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Skorzystało z niego 210 rodzin tj. 418 osób. Pracownicy socjalni wydali również 8
skierowań, na podstawie których potrzebujący mogli skorzystać z pomocy w formie odzieży
czy obuwia.

•

Organizacja śniadania Wielkanocnego. Z uwagi na trwającą pandemię nie było jednak
możliwości spożycia świątecznych potraw przy wspólnym stole. Przygotowano, zatem
Koszyczek Wielkanocny, który przekazano wraz z życzeniami 200 mieszkańcom naszego
miasta, w tym 70 osobom samotnym. We współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Zielone
Pabianice” 30 osobom posiłek świąteczny został dostarczony do domu. Była to szósta edycja
tej inicjatywy.

•

2 września odbyło się spotkanie pod hasłem „Znowu razem” zorganizowane w obszarze
współpracy i integracji. Miało ono charakter piknikowy, wzięły w nim udział uczestnicy
wszystkich form zajęć realizowanych w MOPS: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Domu
Dziennego Pobytu, Klubu Seniora, Ośrodka Adaptacyjnego oraz Świetlic Środowiskowych
„Promyk” i „U Żaków”.

•

Organizacja Wigilii dla osób, które z różnych przyczyn przeżywały świąteczne chwile
w samotności. Zaproszono 82 osoby. 28 osobom niesprawnym posiłek wigilijny został
dostarczony do domu we współpracy z Spółdzielnią Socjalną „Zielone Pabianice” –
w likwidacji.
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3.3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych
Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ruchowo Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sieradzu oferował zajęcia prowadzone w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Ośrodku
Adaptacyjnym. W 2021 r. w warsztatach uczestniczyły 23 osoby. 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.
Ponadto zorganizowano praktyki zawodowe w Firmie INWAR S.A. Uczestnicy mogli również
regularnie brać udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi i psychologiem z Centrum
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z Oddziałem
w Sieradzu. Przeprowadzono został także trening TUS – Trening Umiejętności Społecznych.
W Ośrodku Adaptacyjnym, odbywały się ćwiczenia z rehabilitacji ruchowej, zajęcia muzyczne
i plastyczne. W roku ubiegłym na zajęcia w Ośrodku uczęszczało 14 osób.
Umożliwiono pobyt osobom starszym i samotnym w Domu Dziennego Pobytu i Klubie
Seniora. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało:
1. Dom Dziennego Pobytu - 20 osób (w 2020 r. – 23 osoby);
2. Klub Seniora – 17 osób (w 2020 r. -23 osoby).
Uczestnicy brali udział w zajęciach służących utrzymaniu sprawności ruchowej, korzystali
z posiłków w jadłodajni, a także uczestniczyli w konsultacjach i spotkaniach okolicznościowych
i integracyjnych m. in.: Dzień Babci i Dziadka, Europejski Dzień Seniora, Międzynarodowy Dzień
Rodziny, Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych czy Wigilia.
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3.4. Aktywizacja zawodowa

Dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2021 roku Ośrodek
Pomocy Społecznej kontynuował realizację 2 projektów.
Zrealizowano projekt „KLUCZ DO NOWEGO JUTRA” współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Uczestnicy
projektu brali udział w szkoleniach na magazyniera z obsługą wózków widłowych (10 osób),
operatora koparko – ładowarki (10 osób), sprzedawcę (20 osób) czy prawo jazdy kat. C, C+E oraz
kwalifikację wstępną ADR (10 osób).
W projekcie uczestniczyło 50 osób, z tego 13 zakończyło udział w projekcje, 3 podjęło pracę,
a 1 podjęła naukę. 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.
Kolejnym przedsięwzięciem, którego realizacja zakończyła się w 2021 r. był projekt
,,AKTYWNI OD DZIŚ”. Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji
i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością poprzez realizację
instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej. Osiągnięto wszystkie
zamierzone wskaźniki. W ramach projektu uczestnicy ukończyli szkolenie z zakresu opiekun osób
starszych i niepełnosprawnych oraz cykl szkoleń dla kierowców - prawo jazdy kat. C, C+E
oraz kwalifikację wstępną ADR.
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3.5. Podsumowanie
Podsumowując na podstawie zebranych danych można jasno stwierdzić, że na przestrzeni
lat ogólna liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zmniejszyła się z liczby 1.333
w 2019 i 1.061 w 2020 i do 978 osób w 2021 r. Mniejsze zainteresowanie osób do korzystania
z różnych form pomocy społecznej wiąże się ze spadkiem bezrobocia, wzrostem liczby miejsc pracy
oraz wzrostem wynagrodzeń. Nadal jednak najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji
życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, społecznej
w 2021 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i długotrwała choroba.
Warto zauważyć, że MOPS realizując wyżej opisane zadania, programy i projekty cały czas
dąży do 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.
W 2021 r. duże znaczenie w kształtowaniu się polityki społecznej miały wydarzenia,
spowodowane stanem pandemii COVID-19. W tym trudnym dla wszystkich czasie pracownicy
socjalni monitorowali także sytuację osób objętych kwarantanną udzielając porad i wszelkiej
niezbędnej pomocy związanej z trudnościami wynikającymi z izolacji. Taka pomoc jest szczególnie
ważna w przypadku osób starszych, niesamodzielnych, samotnych.
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Dział I. MIESZKAŃCY

4. POLITYKA MIESZKANIOWA
4.1. Budownictwo mieszkaniowe w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM)
4.2. Mieszkania komunalne i lokale socjalne
4.3. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe
4.4. Wsparcie w zakresie redukcji kosztów utrzymania mieszkań i lokali
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Informacje przedstawione w rozdziale 4. POLITYKA MIESZKANIOWA są zgodne z następującymi
celami i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 1. Zintegrowana wspólnota lokalna.

Kierunek działania 1. Zapewnienie wysokiej jakości usług mieszkańcom Sieradza.
Cel operacyjny 1.1. Prowadzenie przyjaznej mieszkańcom polityki mieszkaniowej.
Działanie 3. Zabezpieczenie mieszkań socjalnych i chronionych.
Działanie 4. Działania na rzecz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) oraz jej wdrażania.
Działanie 5. Rozwój budownictwa komunalnego, budowa wielorodzinnej zabudowy wraz z modernizacją
istniejącego zasobu komunalnego.
Działanie 6. Wyznaczenie terenów pod inwestycje mieszkaniowe budownictwa indywidualnego
i wielorodzinne.
Działanie 7. Uzbrojenie terenów przeznaczonych na rozwijanie funkcji mieszkaniowych.
Działanie 8. Uchwalanie planów miejscowych ukierunkowanych na rozwijanie funkcji mieszkaniowych.
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4.1. Budownictwo mieszkaniowe w ramach Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM)

W pierwszym kwartale 2021 roku, miasto Sieradz zintensyfikowało działania związane
z planami budowy w Sieradzu nowych mieszkań w ramach przyjętego na szczeblu rządowym
w grudniu 2020 r. pakietu ustaw wspierających rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym
w formie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM).
W marcu 2021 r. Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę (XLI/272/2021) w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Społeczna
Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Z uwagi na zmianę
Miast, które ostatecznie zadeklarowały swój udział w tworzeniu spółki, Rada Miejska w Sieradzu
2 czerwca 2021r. podjęła uchwałę (XLV/301/2021) zmieniającą pierwotną uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie spółki, której udziałowcem została Gmina Miasto Sieradz.
8 czerwca 2021 roku Gmina Miasto Sieradz, jako jedna z ośmiu gmin w województwie
łódzkim (Miasto Bełchatów, Gmina Bełchatów, Miasto Brzeziny, Miasto Pabianice, Miasto
Radomsko, Gmina Radomsko, Miasto Skierniewice) przystąpiła do powołanej przy udziale
Krajowego Zasobu Nieruchomości spółki celowej – pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie
Sp. z o.o. – której zadaniem jest budowa bloków wielorodzinnych z możliwością dojścia
do własności w gminach będących współudziałowcami spółki.

Powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie Sp. z o.o.
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Na objęcie przez Gminę Miasto Sieradz udziałów w nowotworzonej spółce SIM, Miasto
pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa kwotę 3.000.000 zł, która została
wniesiona do spółki we wrześniu 2021 r. jako wkład pieniężny na sfinansowanie objęcia udziałów,
przez co Miasto objęło 60.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki SIM o nominalnej wartości
50,00 zł każdy.
Dodatkowo na realizację budowy dwóch bloków wielorodzinnych, w grudniu 2021 roku,
Gmina Miasto Sieradz wniosła aportem do spółki SIM nieruchomości położone przy ul. gen Wł.
Sikorskiego o łącznej powierzchni 1,0905 ha. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny o wartości
1.985.220,00 zł brutto, Miasto objęło dodatkowo 39.704 udziały w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki o wartości 50,00 zł każdy.
Obecny udział Gminy Miasto Sieradz w SIM Łódzkie Sp. z o.o. wynosi 99.704 udziały
o łącznej wartości 4.985.200 zł.
Zgodnie z umową spółki SIM Łódzkie do 2025 roku powstanie w Sieradzu blisko 100 nowych
mieszkań, które w części pozwolą na rozwiązanie problemu dostępności lokali mieszkalnych
na wynajem.

Koncepcja zagospodarowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Sieradzu
– ul. gen. Wł. Sikorskiego
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4.2 Mieszkania komunalne i lokale socjalne
Zasady, dotyczące funkcjonowania mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Sieradz określa
również Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obowiązujący
w latach 2021-2026. 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 – 173 (163 - 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. Od sierpnia 2021 r. stawka
bazowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi 4,79 zł.
Podlega ona obniżce ze względu na wyposażenie lokalu:
•
•
•
•
•

10% w lokalu z c.o. bez ciepłej wody dostarczanej centralnie,
25 % w lokalu bez c.o. i ciepłej wody z łazienką,
40 % w lokalu z urządzeniami wod. - kan. bez łazienki, c.o. i ciepłej wody,
60 % w lokalu bez urządzeń wod. - kan. c.o. i ciepłej wody,
dodatkowo -10 % w lokalu ze wspólna używalnością łazienki i przedpokoju.
Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 0,96 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

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 75 %.
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Na liście przydziału lokali socjalnych dla osób z orzeczonym w wyroku sądowym prawem
do lokalu socjalnego oczekują 94 rodziny. Na liście przydziału lokali socjalnych dla osób z wyroków
sądowych bez prawa do lokalu socjalnego i bezdomnych oczekuje 100 rodzin.
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4.3 Tereny pod budownictwo mieszkaniowe

W skład gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31.12.2021 r. wchodziło 386,6 ha,
z czego 3,7 ha są to grunty w użytkowaniu wieczystym Gminy na Skarbie Państwa. Oddanych
w dzierżawę i zarząd było 56,5 ha gruntów, natomiast pozostałe 326,4 ha znajdowało się
w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miasta Sieradza.
Gmina Miasto Sieradz posiada w swoich zasobach tereny przeznaczone zarówno pod
inwestycje jak i pod budownictwo mieszkaniowe. Tereny inwestycyjne są odpowiednio
przygotowywane poprzez budowę potrzebnej infrastruktury technicznej oraz zbieranie
dokumentacji niezbędnej do przyspieszenia procesów budowlanych, co czyni te nieruchomości
atrakcyjnymi dla przyszłych inwestorów.
Podobnie jest w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną czy wielorodzinną.
W 2021 roku sprzedano 0,23 ha gruntów, głównie prywatnym inwestorom w celach
mieszkaniowych. Skomunalizowano ponad 0,5 ha gruntów, którym wcześniej brakowało
odpowiednich dokumentów.
Ze względu na panującą w 2021 roku pandemię, utrudnione prowadzenie negocjacji oraz
niepewny finansowo czas dla samorządów, gmina Miasto Sieradz zakupiła niewiele gruntów na cele
inwestycyjne. Nie wyklucza się zmiany tego w przyszłości, co pozwoli na dalszy rozwój Miasta oraz
poprawę warunków życia miejscowej ludności. Zakupiono grunt o łącznej powierzchni 0,12 ha,
w tym jedna działka była zabudowana budynkiem usługowym, który zostanie w przyszłości
wykorzystany w celu realizacji zadań własnych gminy.
Miasto w najbliższych latach planuje głównie sprzedaż nieruchomości na cele inwestycyjne,
przygotowywane są nieruchomości w obrębie ulicy Górka Kłocka oraz Sienkiewicza i Sosnowej. Nie
wyklucza to również przygotowywania i sprzedaży gruntów na cele mieszkaniowe, gdyż na takie
nieruchomości także ciągle jest popyt. Na bieżąco również będą prowadzone działania mające na
celu regulacje stanu prawnego nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości.
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4.4. Wsparcie w zakresie redukcji kosztów utrzymania mieszkań
i lokali
W zakresie dodatków mieszkaniowych (zadanie własne):
1.
2.
•
•

Przyjęto 414 wniosków o dodatek mieszkaniowy;
Wydano decyzji ogółem – 414, w tym:
decyzji pozytywnych – 383,
decyzji negatywnych – 21 (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 27 zawiadomienia dla odbiorców dodatku mieszkaniowego o prowadzonym
postępowaniu o jego wstrzymanie.
4. Wydano pozostałych decyzji 51, w tym:
• decyzji wstrzymujących - 2
• decyzji wznawiających – 0
• decyzji innych (umarzających i wygaszających) – 49
5. Przygotowywano miesięczne listy wypłat dodatków mieszkaniowych i ryczałtów.
W zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego (zadanie zlecone):
1.
2.
•
•
•

Przyjęto 278 wniosków o dodatek energetyczny;
Wydano decyzji ogółem – 278, w tym:
decyzji pozytywnych – 278
decyzji negatywnych – 0
decyzji innych (umarzających i wygaszających) – 0

3. Przygotowywano miesięczne listy wypłat dodatków energetycznych.

34

Dział I. MIESZKAŃCY

5. OŚWIATA I EDUKACJA
5.1. Uczniowie w przedszkolach i szkołach podstawowych
5.2. Finansowanie zadań oświatowych
5.3. Egzamin ósmoklasistów
5.4. Wybrane działania w obszarze oświaty i edukacji
5.5 Remonty w sieradzkich placówkach oświatowych

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 5. OŚWIATA I EDUKACJA są zgodne z następującymi celami
i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 1. Zintegrowana wspólnota lokalna.
Kierunek działania 1. Zapewnienie wysokiej jakości usług mieszkańcom Sieradza.
Cel operacyjny 1.3. Wysokiej jakości edukacja dumą miasta Sieradza.
Działanie 2. Podnoszenie standardów jakości usług związanych z wychowaniem przedszkolnym.
Działanie 3. Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia oraz atrakcyjności nauczania.
Działanie 4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej.
Działanie 5. Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia oraz atrakcyjności nauczania.
Działanie 6. Realizacja systemowych projektów edukacyjnych.
Działanie 7. Doposażenie placówek oświatowych.
Działanie 8. Rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie w obrębie
kompetencji kluczowych, przedsiębiorczości oraz kompetencji miękkich.
Działanie 9. Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szczególnie
uzdolnionych.
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5.1. Uczniowie w przedszkolach i szkołach podstawowych

Liczba dzieci w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych łącznie:
Dane według Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2021 r.)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PLACÓWKA
Przedszkole nr 1 im. „Kubusia Puchatka”
Przedszkole nr 2 im. „Krasnala Hałabały”
Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy
Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole”
Przedszkole nr 5 im. „Misia Uszatka”
Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi”
Przedszkole nr 15
RAZEM: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia S.S. Urszulanek SJK
Niepubliczne Przedszkole „Reksio”
Niepubliczne Przedszkole „Fun & Play”
Niepubliczne Przedszkole „Fun & Play II”
Niepubliczne Przedszkole „Żyrafka”
Niepubliczne Przedszkole „Radosne Maluchy”
Niepubliczne Przedszkole „Frajda”
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Semafor”
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Amiś”
RAZEM: PLACÓWKI NIEPUBLICZNE
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Reymonta
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8
RAZEM ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
RAZEM
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Liczba dzieci
123
125
135
124
117
105
260
989
96
77
58
111
20
49
29
14
7
461
99
24
25
148
1598

Liczba uczniów w szkołach podstawowych (bez oddziałów „0” i oddziału przedszkolnego)
Dane według Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2021 r.)

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PLACÓWKA
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. S. Reymonta
Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka
Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolińskiego
RAZEM: SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE
Katolicka Szkoła Podst. przy Parafii Rzym-Kat. Św. U. Ledóchowskiej
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Fun & Play”
RAZEM: SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE
RAZEM: SZKOŁY PODSTAWOWE

Liczba uczniów
441
658
268
115
309
965
2756
57
13
70
2826
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5.2. Finansowanie zadań oświatowych
Przedszkola
Zadania realizowane w ramach wychowania przedszkolnego są finansowane z dochodów
własnych miasta Sieradza i wspierane dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie tych
zadań oraz od 2018 r. subwencją oświatową na dzieci 6-letnie i dzieci niepełnosprawne. W roku
2020 i 2021 kwota miesięczna dotacji wynosiła odpowiednio 119,75 zł i 122,58 zł na jedno dziecko.
Obok dotacji celowej, która „łagodzi” wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, miasto
Sieradz pozyskało dochody z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin oraz
z wpłat uzyskanych z innych gmin za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami Sieradza,
a uczęszczających do sieradzkich publicznych i niepublicznych przedszkoli. W 2021 r. było to:
•
•
•
•
•

dotacja przedszkolna - 1.660.498,33 zł,
subwencja oświatowa na 6-latki - 1.764.462,15 zł,
subwencja oświatowa na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach - 2.125.865,25 zł,
dochody z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. - 169.677,14 zł,
kwota uzyskana od innych gmin - 1.273.800,75 zł.
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Miasto Sieradz ponosi także koszty pobytu młodych mieszkańców miasta w przedszkolach
usytuowanych poza Sieradzem. W 2021 r. była to kwota 144.988,71 zł.

Wydatki
osobowe

Wydatki
rzeczowe

Wydatki
majątkowe

Razem

Przedszkole nr 1 im. „Kubusia Puchatka”

1.463.948

235.902

20.000

1.719.850

Przedszkole nr 2 im. „Krasnala Hałabały”
Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy

1.436.468

228.098

0

1.664.566

1.530.253

270.362

0

1.800.615

Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole”
Przedszkole nr 5 im. „Misia Uszatka”
Przedszkole nr 6 z Oddz. Integr. im. „Jasia i
Małgosi”
Przedszkole nr 15
RAZEM: Przedszkola

1.397.719

232.815

0

1.630.534

1.466.714

207.399

15.000

1.689.113

1.971.142

349.622

0

2.320.764

3.070.028
12.336.272

535.613
2.059.811

70.846
105.846

3.676.487
14.501.929

Placówka

Wydatki ponoszone przez Miasto Sieradz związane z prowadzeniem przedszkoli przedstawia poniższa tabela:
Wydatki osobowe, rzeczowe i majątkowe w poszczególnych placówkach przedszkolnych: rok szkolny
2020/2021

Szkoły podstawowe
Podstawowymi kosztami związanymi z prowadzeniem szkół są:
•
•
•

koszty płacowe, w skład których wchodzą wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli
oraz
pracowników administracji i obsługi szkół,
koszty pozapłacowe (rzeczowe) związane z bieżącym utrzymaniem odpowiedniej bazy
oświatowej, przede wszystkim ogrzewanie, energia, woda.
remonty i inwestycje związane z poprawą bazy oświatowej.

Równocześnie subwencja oświatowa przekazywana jednostce samorządu terytorialnego nie
obejmuje wszystkich zadań, ujętych jako zadania własne gminy. Dotyczy to m.in.: inwestycji,
dowozu uczniów, częściowo prowadzenia przedszkoli, prowadzenia stołówek szkolnych.
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Placówka

Szkoła Podstawowa nr 1
im. W.S. Reymonta
Szkoła Podstawowa nr 4
im. M. Konopnickiej
Szkoła Podstawowa nr 6
im. J. Majkowskiej
Szkoła Podstawowa
Integracyjna nr 8
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Wł. Łokietka
Szkoła Podstawowa nr 10
im. B. Zwolińskiego
RAZEM: Szkoły podstawowe

Wydatki
osobowe

Wydatki
rzeczowe
(bieżące)

5.348.455

945.952

Wydatki
majątkowe
(zakupy
inwestycyjne
+inwestycje)
31.720

6.397.221

1.178.943

3.474.468

11.050.632

2.880.874

459.976

14.403

3.355.253

2.272.910

302.234

2.639.057

458.397

19.158

3.116.613

9.308.007

1.847.743

209.374

11.365.124

28.846.524

5.193.245

3.749.123

37.788.893

0

Razem

6.326.127

2.575.144

Wydatki ponoszone przez Miasto Sieradz związane z utrzymaniem szkół przedstawia poniższa tabela:
Wydatki osobowe, rzeczowe i majątkowe w poszczególnych placówkach: rok szkolny 2020/2021

39

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
5. OŚWIATA I EDUKACJA

5.3. Egzamin ósmoklasistów

Placówki szkolne, których nadrzędnym celem jest proces kształcenia i wychowania, winny
stworzyć optymalne warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności, by uczniowie
mogli realizować edukację na kolejnym etapie kształcenia, a jednocześnie pozytywnie i
zadawalająco zakończyć dany cykl poprzez złożenie egzaminu zewnętrznego w szkole podstawowej.
Wyniki egzaminów młodzieży klas VIII w poszczególnych szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Sieradz oraz szkoły niepublicznej w roku szkolnym 2020/2021 prezentuje poniższe
zestawienie.

Liczba
zdających

j. polski

matematyka

jęz. angielski / j. niemiecki

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. S. Reymonta

44

55

45

57/x

Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Konopnickiej

70

66

60

76/x

Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Majkowskiej

43

50

35

55/x

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8

10

54

44

48/x

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Łokietka

57

71

55

79/x

Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolińskiego

128

62

58

73/x

Katolicka Szkoła Podst. przy Parafii Rzymskokat.
Św. Urszuli Ledóchowskiej

17

57

43

63/x

62
58
58
58

53
49
48
48

55/x
60/43
65/53
65/53

Placówka

Średni wynik w Mieście
Średni wynik w Powiecie
Średni wynik w Województwie
Średni wynik w Kraju
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5.4. Wybrane działania w obszarze oświaty i edukacji

•

Stypendia edukacyjne dla 58 uczniów oraz nagrody rzeczowe dla 88 uczniów. Stypendia
zostały przyznane w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci
i Młodzieży za wybitne osiągnięcia w nauce i sukcesy artystyczne w roku szkolnym
2020/2021. Wręczenia dokonał Prezydent Miasta Sieradza podczas uroczystego spotkania w
dniu 18 października 2021 r.

•

Zrealizowano zadania w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów. W roku 2021
- 66 uczniów otrzymało stypendium szkolne. Działania te miały na celu wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Sieradza.

•

Koordynowano działania związane z realizacją pomocy materialnej dla uczniów w zakresie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych
w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym. Pomoc finansową na zakup podręczników otrzymało 55 uczniów na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

•

Koordynowano przyjęcia dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do
I klas szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

•

Zorganizowano dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół dla
niepełnosprawnych.

•

Realizowano zadania w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników. 16 młodocianych pracowników, którzy ukończyli
naukę zawodu, na ogólną kwotę 126 819,32 zł.

•

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.

•

Realizowano zadanie wynikające z zapisów art. 14d ustawy o systemie oświaty
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

•

Przygotowano Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Sieradza
za rok szkolny 2020/2021.
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28 uczniów

•

Monitorowano i analizowano wprowadzane przez dyrektorów dane we wszystkich
placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Miasto Sieradz w
ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021 r.
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5.5. Remonty w sieradzkich placówkach oświatowych

1. Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka – remont szatni i klatki schodowej.
2. Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały – zakup materiałów do malowania sal
przedszkolnych.
3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy – zakup materiałów artykułów malarskich – malowanie/
odświeżenie pomieszczeń w placówce, naprawa płotka na placu zabaw, balustrady oraz
dachu.
4. Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” - wymiana zaworu grzejnikowego, naprawa
systemu oddymiania wraz z materiałami, naprawa drukarki, modernizacja rozdzielni
elektrycznych oraz naprawa dachu.
5. Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi – wykonanie i montaż drzwi
przesuwnych wraz z obudową, zakup materiałów do remontów i konserwacji, płytek
podłogowych, ściennych, listwy oraz stopnicy podłogowej, remont pokrycia schodów, części
dachu oraz łazienki.
6. Przedszkole nr 15 – naprawa i konserwacja kosiarek oraz dmuchaw wraz z częściami,
usunięcie awarii kanalizacji sanitarnych oraz wymiana odcinka uszkodzonych rur oraz
wymiana urządzeń sanitarnych w różnych pomieszczeniach przedszkola, wykonanie nowych
schodów poprzez położenie płytek.
7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta – remont klatki schodowej, zakup
materiałów do remontu łazienki oraz zakup skrzydeł drzwiowych do łazienki i kuchni oraz
przygotowanie sali edukacyjnej dla nowej grupy przedszkolnej (przeniesienie pracowni
komputerowej, malowanie sali, obudowa grzejników, zakup wyposażenia i materiałów
remontowych oraz pomocy dydaktycznych).
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8. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej – remont schodów przy wejściu głównym
oraz od strony kuchni, naprawa dachu i malowanie sufitów w łączniku szkoły, naprawa
wykładziny na sali gimnastycznej oraz położenie płytek w gabinecie v-ce dyrektora.
9. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 – remont balkonu szkoły wraz z wydzieleniem dwóch
pomieszczeń, wykonanie projektu i zakup materiałów do remontu łazienki oraz remont
gabinetów specjalistycznych (logopedów i psychologa).
10. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Władysława Łokietka – remont opaski wokół budynku wraz
z wymianą nawierzchni betonowej przy wejściu bocznym, remont podłoża przy głównym
wejściu do szkoły, wymiana opraw oświetleniowych oraz wykonanie instalacji elektrycznej
i montaż gniazd komputerowych w sali lekcyjnej.
11. Szkoła Podstawowa nr 10 im. B. Zwolińskiego – remont instalacji elektrycznej w budynku
basenu, wymiana urządzeń dozujących i pomiarowych oraz konserwacja central
wentylacyjnych, pomalowanie dwóch klatek schodowych w budynku, wymiana instalacji
elektrycznej oraz oświetlenia w salach lekcyjnych, montaż rozdzielni głównej
zabezpieczającej obwody gniazd, wymiana frontów szafek meblowych w pokoju
nauczycielskim.
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Dział I. MIESZKAŃCY

6. KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW
6.1. Wsparcie Miasta Sieradza dla kultury
6.2. Ochrona zabytków
6.3. Sieradzkie Centrum Kultury. Kluczowe działania.

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 6. KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW są zgodne
z następującymi celami i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 20202030:

Cel strategiczny 1. Zintegrowana wspólnota lokalna.
Kierunek działania 2. Wykorzystanie energii społecznej i aktywności mieszkańców
Cel operacyjny 2.2. Rozwijanie infrastruktury i oferty kulturalnej dedykowanej mieszkańcom i
budującej rangę Sieradza
Działanie 1. Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury.
Działanie 2. Rozwijanie oferty kulturalnej dla wszystkich grup społecznych.
Działanie 3. Wspieranie działalności kulturalnej organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta
Sieradza oraz instytucji takich jak Sieradzkie Centrum Kultury.
Działanie 4. Tworzenie i rozwijanie przestrzeni dla działalności artystycznej i kulturalnej.
Działanie 5. Wspieranie działań na rzecz dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz aktywnego
uczestnictwa w kulturze.
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6.1. Wsparcie Miasta Sieradza dla kultury

1. Prowadzono współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, administracją
rządową i instytucjami kultury.
2. Koordynowano działalność Sieradzkiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Zorganizowano uroczystość wręczenia nagród dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
4. Ogłoszono i zorganizowano plebiscyt „Sieradzki Wolontariusz Roku 2021”. Na uroczystym
spotkaniu z władzami miasta w dniu 6 grudnia 2021 r. wręczono 12 osobom statuetkę
„Sieradzki Wolontariusz Roku 2021” i 1 osobie statuetkę „Honorowy Wolontariusz za
całokształt działalności na rzecz innych”.
5. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Zarządzeniem Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 25 listopada
2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego, który
obejmował zadania pn.:
• „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”,
• „Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne ”,
• „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”.
Zadanie „Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza”:
• Fundację Wspierania Kultury Miasta Sieradza na publikację albumu pt. „SIERADZ NA
FOTOGRAFII WCZORAJ I DZIŚ”.
• Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz na publikację „SIERADZKIE HISTORIE dokumentem
pisane”.
• Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy na wydanie drukiem książki pt.
„ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA ZIEMI SIERADZKIEJ.40-lecie 1981-2021.
Historia i współczesność”.
Zadanie „Wzbogacenie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne”:
• Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz na organizację X Ogólnopolskiego Festiwalu
"NOC POEZJI I MUZYKI".
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•
•
•
•
•

Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” w Sieradzu na organizację cyklu imprez „Muzyczny
Sieradz”.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Sieradzu na „Biblioteki
mieszkańcom Sieradza”.
Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE DEO” w Sieradzu na „MUZYKA ŁĄCZY”- koncerty dla
mieszkańców Sieradza z okazji jubileuszu 35-lecia Chóru „Cantate Deo”.
Ochotniczą Straż Pożarną w Sieradzu – Woźnikach na V GALĘ KAPEL PODWÓRKOWYCH.
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai na DNI KULTURY JAPONII W SIERADZU 2021.

Zadanie „Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej”:
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Sieradzu na spotkania
autorskie.
6. Przyznano 2 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasto
Sieradz (więcej s. 36)
7. Organizacja i współorganizacja uroczystości rocznicowych.

8. Tradycyjnie upamiętniono rocznice historyczne poprzez złożenie kwiatów przez władze
miasta w następujących miejscach:
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•
•
•

Przy pomniku Powstańców Styczniowych 1863 r. na cmentarzu katolickim w dniu 22
stycznia z okazji 158. rocznicy Powstania Styczniowego.
Przy pomniku Grunwaldzkim w dniu 15 lipca z okazji 611. rocznicy Bitwy pod
Grunwaldem.
Przy pomniku Sieradzkich Zakładników w dniu 14 listopada z okazji 82. rocznicy
rozstrzelania Sieradzkich Zakładników.

6. KULTURA I OCHRONA ZABYTKÓW

6.2. Ochrona zabytków

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

„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 mają doprowadzić do osiągnięcia tego celu.
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.
Na podstawie Uchwały Nr XLVII/319/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 lipca 2021 r.
przyznano 2 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Gminy
Miasto Sieradz dla:
1. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu - kwota dotacji 100 000,00 zł. Środki przeznaczone na remont, restaurację i konserwacje ogrodzenia
cmentarza parafialnego.
2. Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu - kwota dotacji - 100 000,00 zł. Środki
przeznaczone na prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie ołtarza pw. „Wizja Św.
Antoniego” z poł. XVIII w. kościele p.w. św. Stanisława BM – etap I.
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6.3. Sieradzkie Centrum Kultury. Kluczowe działania.

Sieradzkie Centrum Kultury w 2021 r. uczestniczyło w realizacji 502 przedsięwzięć,
w których udział na żywo wzięło 23 865 osób, a wydarzenia online obejrzano ponad 15 tys. razy.
Kluczowe działania:
1. Kino TEATR. Zorganizowano 287 seansów, w których uczestniczyło ok. 4542 widzów.
2. Organizacja 15 koncertów, w tym m.in.:
• walentynkowy koncert online „Seweryn Krajewski Smooth Jazz”,
• karnawałowy koncert online zespołu AFTER HOURS
• koncert online zespołu IRA
• Wieczór Słowiański z koncertami zespołów: Ovo na ludowo oraz Żywiołak
• koncert z cyklu BAROKOWA ŁÓDŹ w ramach festiwalu Muzyka w Dawnym Sieradzu.
• koncert kameralny w ramach cyklu „Muzyka w Dawnym Sieradzu” w klasztorze sióstr
Urszulanek w Sieradzu. Wystąpili: Olga Bończyk, Robert Grudzień,
• koncert Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy organizowany przez 15 Sieradzką Brygadę
Wsparcia Dowodzenia,
Koncerty na żywo obejrzało łącznie ok. 1910 osób, a koncerty online wyświetlono łącznie
11 351 razy.
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3. „Kino na leżakach”. Zorganizowało 5 seansów plenerowych w takich miejscach, jak: Rynek,
Białym Most, boisko przy Szkole Podstawowej nr 10, Wzgórze Zamkowe, park
Broniewskiego. W seansach plenerowych uczestniczyło łącznie ok. 1000 osób.
4. Nagranie 5 bezpłatnych warsztatów on-line „Ferie z SCK” w Centrum Informacji Kulturalnej
(warsztaty dostępne na kanale youtube SCKSieradz). Łączna ilość wyświetleń wszystkich
odcinków: 1174.
5. Zorganizowano XIV Sieradzki Jarmark Adwentowy „Sieradz pod choinkę” – łącznie
ok. 2 000 osób.
6. Zorganizowano 10 Warsztatów Wakacyjnych dla dzieci. W zajęciach udział wzięło łącznie
ok. 150 osób.
7. Sieradzkie Centrum Kultury w 2021 r. współorganizowało m.in.:
• Otwarty koncert Filharmonii Łódzkiej – Stowarzyszenie Carpe Diem Po Charłupsku
– ok. 120 osób.
• Piknik Motocyklowy w Amfiteatrze w Parku Staromiejskim – ok. 2500 osób.
• Sieradzki Maraton Filmowy Sieradz Movie, w ramach którego odbyło się 9 projekcji
filmowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Łącznie ok. 650 osób.
• Ogólnopolski Festiwal Noc Poezji i Muzyki – ok. 90 osób.
• wraz z Teatrem Capitol z Warszawy – bezpłatny spektakl „Małżeństwo to morderstwo”
– ok. 320 osób.
• Open Hair Festival.
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7. SPORT I REKREACJA
7.1. Wsparcie Miasta Sieradza dla sportu i rekreacji.
7.2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kluczowe działania.
7.3. Inwestycje i remonty.

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 7. SPORT i REKREACJA są zgodne z następującymi celami
i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 1. Zintegrowana wspólnota lokalna.
Kierunek działania 2. Wykorzystanie energii społecznej i aktywności mieszkańców
Cel operacyjny 2.3. Poszerzenie zasobów związanych z ofertą sportowo-rekreacyjną miasta
Działanie 2. Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej i jej promocja wśród mieszkańców.
Działanie 3. Rozwijanie współpracy między Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, a organizacjami
społecznymi
i sportowymi.
Działanie 4. Tworzenie i rozwijanie infrastruktury sportowej oraz infrastruktury rekreacyjnej.
Działanie 5. Tworzenie warunków atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
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7.1. Wsparcie Miasta Sieradza dla sportu i rekreacji

1. Koordynowano działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i prowadzono współpracę
ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.
2. Dofinansowano zadania realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej w zakresie
sportu dzieci i młodzieży. Środki finansowe wykorzystane zostały na zakup sprzętu
sportowego, ubezpieczenie zawodników, szkolenie i udział w zawodach.
3. Zapłacono za:
• transport dzieci z sieradzkich szkół na Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów
Przełajowych do Uniejowa,
• transport dla drużyny chłopców – uczniów sieradzkich szkół - na Finał Wojewódzki
w Piłce Ręcznej Chłopców do Piotrkowa Trybunalskiego,
• transport dla drużyny dziewcząt reprezentującej miasto Sieradz na Ogólnopolskich
Zawodach w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców do Kołobrzegu,
• transport dla dzieci i młodzieży – uczniów sieradzkich szkół - na Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Koszykówce do Pajęczna.
4. Zorganizowano w dniu 21 maja uroczystość wręczenia stypendiów i nagród sportowych za
osiągnięte wysokie wyniki sportowe w roku 2020, podczas której wręczono stypendia
sportowe dla 8 zawodników na ogólną kwotę 28 800,00 zł i 7 finansowych nagród
jednorazowych na ogólną kwotę 2 600,00 zł.

FOTO: Wręczenie stypendiów sportowych
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5.

6. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie Zarządzeniem Nr 256/2020 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 25 listopada
2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
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”.

Zadanie „Zajęcia sportowe szkolne”:
•
•
•

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 pływamy z UKS 10.

Zadanie „Organizacja imprez sportowych”:
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” na organizację Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Koszykowej Młodzików, Ogólnopolski XXVI Mikołajkowego Turnieju Koszykówki
Młodziczek oraz imprez sportowych w ramach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki
w Sieradzu.
Uczniowski Klub Sportowy „4” na Orlikową Ligę Mistrzów w piłce nożnej dla uczniów
klas I-IV oddział sportowy oraz Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej ORLIK CUP
O Puchar Prezydenta Miasta Sieradza.
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 Kazimierza Zielińskiego i Jana Szymańskiego 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 regaty kajakowe i zawody na ergometrach
kajakowych.
Klub Tenisa Stołowego na mecze i turnieje tenisa stołowego.
Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA” na organizację IX Mistrzostw
Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP oraz Ogólnopolskiego Turnieju
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•
•
•
•
•
•

Seniorów Służb Mundurowych w Siłowaniu na Rękę o Puchar Prezydenta Miasta
Sieradza.
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai na Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate
Kyokushin.
Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” na organizację imprez sportowych z UKS 10.
Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM na organizację Biegu Ulicami Sieradza.
Klub Sportowy "INTER" na mecze piłkarskie drużyn KS INTER w ramach rozgrywek
ligowych prowadzonych przez ŁZPN. Turniej piłki nożnej dla dzieci do lat 10.
Stowarzyszenie Grupa Biegowa SIERADZ BIEGA na VI Sieradzki Cross Towarzyski.
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy w Sieradzu na zawody sportowe
w strzelaniu o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego
Związku Żołnierzy WP z okazji święta Wojska Polskiego i rocznicy września 1939 r. oraz
ich obchody w Sieradzu.

Zadanie „Organizacja imprez rekreacyjnych”:
•
•

•
•

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".

Zadanie „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej” :
•

Sieradzki Szkolny Związek Sportowy na Rejonowe Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży
Szkolnej.

6. 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 tj.:
I nabór - przyznano dotację dla 14 klubów:
• Kajakowy Klub Sportowy Sieradz
• Ludowy Klub Sportowy „PIAST”
• Ludowy Klub Sportowy „MOSiR Sieradz”
• Klub Sportowy „WARTA”
• Klub Sportowy RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA”
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•
•
•
•
•
•
•
•

Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA”
Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki
Klub Sportowy UNIA Sieradz – Męka
Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR SIERADZ
Sieradzki Klub Tenisowy
Klub Tenisa Stołowego
Klub Sportowy "ŻEGLINA"
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai

II nabór - przyznano dotację dla 2 klubów:
• Klub Sportowy „WARTA”
• Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR SIERADZ
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
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7.2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kluczowe działania.

Korzystając z posiadanej infrastruktury sportowej i bazując na wieloletnim doświadczeniu
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu w 2021 roku zorganizował lub współorganizował
38 wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. Poniżej lista wybranych przedsięwzięć:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ogólnopolski Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego.
Ogólnopolski Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu o Puchar Prezydenta Sieradza.
XX Mistrzostwa Woj. Łódzkiego Amatorów w Tenisie.
Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyka Dla Każdego.
Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski.
Międzynarodowe zgrupowanie „Kyokushin Fighting Spirit Camp”.
VI Cross Towarzyski .
61. Biegi Ulicami Sieradza.
Turniej Zapaśniczy Lato Sieradzkie Memoriał Kazimierza Zielińskiego.
Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Sieradza.
Ogólnopolski Turniej Armwrestlingu.
Armagedon –ekstremalny bieg z przeszkodami - OW Męka.
XXIX Memoriał E. Kicińskiego, XVIII Memoriał W. Dłubały w Piłce Siatkowej.
Wojewódzki Rodzinny Festiwal Sportowy pod patronatem marszałka woj. łódzkiego.
cykliczne zajęcia Nornic Walking.
Sieradzka Liga Tenisowa.
Strefa Kibica EURO 2020.
54

• Wakacyjny spływ kajakowy „Wiosło w dłoń” na trasie Sieradz -Warta.
• Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej.
• „Rowerem Po Zdrowie” – otwarte spotkanie i wspólna przejażdżka rowerowa z mistrzami
kolarstwa: Mieczysławem Nowickim i Tadeuszem Mytnikiem.
• Familiada Osiedlowe na osiedlu Za szpitalem (blok sportowo –rekreacyjny).
• Familiada Osiedlowa na osiedlu Hetmańskim (blok sportowo –rekreacyjny).
• Spotkanie z mistrzynią olimpijską w strzelectwie Renatą Mauer-Różańską w SP nr 9
w Sieradzu.
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Ponadto realizowano przedsięwzięcia sezonowe, w tym:
• Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz Męka - czynny w okresie od 8 maja do 10 października 2021
r. Łącznie z Ośrodka skorzystało ok. 2000 gości.
• W okresie wakacji codziennie w każdy weekend września br. funkcjonował Park Linowy oraz
Ścianka Wspinaczkowa. Z tych atrakcji skorzystało ok. 5 000 osób.
• Od 26.06.2021 do 31.08.2021 r. funkcjonowały także odkryte baseny rekreacyjne, które
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem z których skorzystało ok. 4500 osób oraz
kąpielisko strzeżone nad rzeką Wartą.
Z obiektów MOSiR w Sieradzu korzystało w 2021 roku 20 klubów z terenu Sieradza,
w których prowadzone są sekcje: piłki nożnej, zapasów, lekkoatletyki, karate, tenisa i tenisa
stołowego, siatkówki, koszykówki, kajakarstwa, judo, boksu.
Na obiektach odbywały się mecze ligowe z udziałem lokalnych sportowych zespołów
w ramach:
•
•

•
•

II i III ligi siatkówki (Tubądzin Volley MOSiR Sieradz),
IV ligi piłki nożnej, klasy okręgowej, A klasy, młodzieżowych lig wojewódzkich i okręgowych,
a także rozgrywki okręgowego Pucharu Polski (Warta Sieradz), niższych klas piłkarskich –
seniorskich (Unia Sieradz-Męka, Inter Sieradz-Woźniki, SKS Sieradz), młodzieżowych klas
rozgrywkowych – wojewódzkich i okręgowych (Akademia Sportu, Unia Sieradz-Męka, Inter
Sieradz-Woźniki),
młodzieżowych lig wojewódzki w koszykówce (LUKS Trójka Sieradz), młodzieżowych lig
wojewódzkich w siatkówce (Tubądzin Volley MOSiR Sieradz),
meczów III ligi tenisa stołowego (KTS Sieradz).

Ponadto MOSiR udostępniał swoje obiekty następującym
i stowarzyszeniom kultury fizycznej na organizację treningów i turniejów:
•
•
•
•
•
•
•
•

klubom

sportowym

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, piłka nożna),
KS Inter Sieradz-Woźniki (piłka nożna),
KS Unia Sieradz-Męka ([piłka nożna),
SKS Sieradz (piłka nożna),
UKS FA Sieradz (piłka nożna),
LKS Piast Sieradz (zapasy),
56

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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),
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai (karate),
LUKS Trójka Sieradz (koszykówka, rozgrywki młodzieżowych lig wojewódzkich),
MUKS Dan (judo), Sieradzki Klub Bokserski (boks),
Stowarzyszenie Bojzan Tenis (tenis),
Sieradz Warriors (football amerykański),
Tubądzin Volley MOSiR Sieradz (siatkówka, rozgrywki młodzieżowych lig wojewódzkich,
rozgrywki II i III ligi seniorów).

7. SPORT i REKREACJA

7.3. Inwestycje i remonty

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Kluczowe działania inwestycyjne dotyczyły modernizacji III płyty boiska oraz budowy
przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap II”

Wydatki dotyczyły częściowej modernizacji III płyty boiska polegające m.in.: na wykonaniu
prac rozbiórkowych wraz z kosztami wywozu i utylizacji, budowie płyty boiska piłkarskiego
polegającego na wycięciu murawy, wywozu i utylizacji, mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu
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podłoża pod przyszłe warstwy konstrukcyjne boiska, rozłożeniu warstwy wzmacniającej
i geowłókniny, częściowym rozłożeniu warstwy wyrównującej z podsypki piaskowej. Koszty
dotyczyły również pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją w/w zadania naliczone
proporcjonalnie do wykonanej pracy.
„Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Sportowej 1 ”.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, a z uwagi na przedłużające się
procedury administracyjne, dotyczące wydania odpowiednich i niezbędnych zgód, zadanie jest w
dalszym ciągu w trakcie realizacji. Zadanie zostało zakwalifikowane do wydatków, które nie
wygasają z upływem roku i termin ich realizacji przesunięto do 30.06.2022 r.
W roku 2021 wykonano również remonty.
•

przygotowanie podłoża i montażu płyt granitowych na tarasach, schodach do wejścia
głównego wraz z obłożeniem boków oraz schodów do wejścia od strony rzeki Warty do
budynku restauracyjno- hotelowego przy ul. Portowej 2 w Sieradzu. Chcąc uzyskać
pożądany efekt wizualny i estetyczny dokonano również piaskowania i lakierowania
zamontowanych tam balustrad metalowych.

•

Dokonano naprawy, konserwacji i czyszczenia pozostałych lamp oświetlenia II płyty boiska
ze sztuczną nawierzchnią, celem poprawienia jakości oświetlenia płyty ze względu na
wieloletnie jego zużycie.

•

Przeprowadzono ponadto profesjonalne czyszczenie (mycie nawierzchni „mondo”) przy
użyciu odpowiedniego sprzętu i środków chemicznych, pozostałej bieżni lekkoatletycznej na
stadionie LA przy ul. Sportowej 1.

•

Rozbudowano system sygnalizacji pożarowej w drugiej części obiektu noclegowego TRAXUsługi Noclegowe przy ul. Sportowej 1, celem poprawy bezpieczeństwa przebywających
tam klientów. Zakończono remont dwóch pokoi hotelowych.

•

Odświeżono i pomalowano pomieszczenia MOSiR (hydrofornię i pokoje hotelowe przy
ul. Sportowej 1). Dokonano bieżących napraw budynków i obiektów sportowych,
będących w trwałym zarządzie MOSIR.
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I . MIESZKAŃCY

8. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
8.1. Organizacje pozarządowe
8.2. Partycypacja społeczna

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 8. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE są zgodne
z następującymi celami i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 20202030:

Cel strategiczny 1. Zintegrowana wspólnota lokalna.

Kierunek działania 2. Wykorzystanie energii społecznej i aktywności mieszkańców.
Cel operacyjny 2.4. Wzmacnianie potencjału społeczeństwa obywatelskiego.
Działanie 1. Działania na rzecz integracji środowisk lokalnych oraz wzmacniania tożsamości sieradzan.
Działanie 2. Wspieranie podmiotów społeczeństwa obywatelskiego: rozwijanie systemów grantowych.
oraz outsourcing usług publicznych poprzez zlecanie zadań własnych organizacjom pozarządowym.
Działanie 4. Animowanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a sektorem publicznym oraz
biznesowym.
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8. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

8.1. Organizacje pozarządowe

Uchwałą Nr XXXVI/226/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęto
„Program współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę zdobytą zarówno przez liderów sieradzkich
organizacji pozarządowych, jak i pracowników Urzędu Miasta Sieradza. Dla miasta Sieradza
organizacje pozarządowe są partnerem w co najmniej trzech aspektach:
•
•
•

reprezentują społeczność lokalną,
świadczą pomoc bezpośrednią na rzecz mieszkańców Sieradza,
inicjującą nowe przedsięwzięcia.

Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Samorządem Miasta
Sieradza, a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Takie partnerstwo ma służyć
lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz uaktywniać potencjał
społeczny.
W roku 2021 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”.
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15. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy”.

Na realizację zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w 2021 r.
z budżetu Miasta przekazano kwotę 910 823,00 zł natomiast organizacje pozarządowe
zaangażowały w realizację zadań publicznych z udziałem dotacji Urzędu Miasta środki finansowe
własne w kwocie 61 889,74 zł.
•
•
•
•
•
•
•

liczba zadań, na które ogłoszono otwarty konkurs ofert – 12
liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – 50
liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych – 48
liczba ofert odrzuconych w trakcie postępowania konkursowego ze wzg. formalnych – 2
liczba ofert odrzuconych w trakcie postęp. konkursowego ze wzg. merytorycznych – 0
liczba beneficjentów realizowanych zadań – 8 302 osób
liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje – 34

Udzielone dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert w poszczególnych zadaniach:
Wakacje w mieście
Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe
Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne
Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej
Zajęcia sportowe szkolne
Organizacja imprez sportowych
Organizacja imprez rekreacyjnych
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień
Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień
Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa
Świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym

8.000,46 000,39 550,3 822,20 000,78 000,23 540,10 000,82 911,45 000,18 000,0,1 800,415 000,-

121 000,-

W trybie pozakonkursowym udzielono dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział
Powiatowy w Sieradzu na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Zajęcia wyrównawcze,
profilaktyczne terapia zajęciowa dla dzieci w okresie od dnia 13.09.2021 do dnia 09.12.2021 r. kwota – 9.850,00 zł.
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8.1. Partycypacja społeczna

Jednym z priorytetowych działań samorządu w obszarze partycypacji społecznej
i aktywizacji mieszkańców był „Lokalny Program Mikrograntów: Program mikrodziałań dla
aktywnych mieszkańców Sieradz 2021". Do realizacji programu Miasto Sieradz zaprosiło Centrum
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Dodatkowym wsparciem finansowym projektu
były środki Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Celem Programu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych
w życie publiczne oraz aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku
publicznego.
W 2021 roku projekty mogły dotyczyć realizacji działań obejmujących:
•
•

•
•

wydarzenia realizowane na rzecz miasta Sieradza i jego mieszkańców,
projekty wzmacniające rozwój młodych organizacji pozarządowych z terenu Sieradza
poprzez m.in: a) działania edukacyjne dla członków stowarzyszenia, członków zarządu,
pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji, b) konsultacje i działania
doradcze wspierające rozwój organizacji, c) zakup potrzebnego sprzętu, d) działania
promocyjne, w tym druk materiałów,
projekty pobudzające aktywność mieszkańców miasta Sieradza,
niewielkie projekty inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej
(tzw. mała infrastruktura).

Kwota mikrograntu musiała się mieścić w przedziale od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł.
Okres realizacji projektów zawierał się w okresie od 01.07.2021 r. do 15.11.2021 r.
Ze względu na dużą aktywność lokalnych społeczników i wysoki poziom prezentacji inicjatyw
realizator zadania zwiększył swój udział finansowy. Koszty wynikające ze zwiększenia puli
mikrograntów zostały poniesione przez operatora Centrum OPUS W efekcie na mikrogranty
przeznaczono kwotę: 95 000,00 zł (pierwotnie zakładano 80 000,00 zł). Co oznacza, że ostateczny
koszt operacyjny projektu jaki poniosło miasto Sieradz wyniósł 5 000 zł.
Przeprowadzono dwa nabory wniosków. Ostatecznie przyznano 19 mikrograntów na łączną
kwotę 95 000 zł.
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W realizacji projektów uczestniczyło (dane na podstawie złożonych sprawozdań):
16 012 mieszkańców Sieradza - jako uczestnicy bezpośredni i pośredni.
Lista zrealizowanych projektów:
1. Realizator: Fundacja Przechowalnia Kultury
Tytuł projektu: Kulturalne Kołtuny czyli Sztuka po sieradzku
2. Realizator: Fundacja "TULILALA"
Tytuł projektu: Yarnbommbing - dziergane graffiti
3. Realizator: Stowarzyszenie Nordic Walking Poland Garrosa Team Sieradz
Tytuł projektu: Rozwój i Upowszechnienie Stowarzyszenia Garrosa Team na terenie
Sieradza. Promowaniu Nordic Walking jako sportu o charakterze prozdrowotnym.
4. Realizator: grupa nieformalna Akcja Integracja/ patron: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz
Tytuł projektu: Integrator.
5. Realizator: Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie "Bractwo Kurkowe"
Tytuł projektu: Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie” - Żywe lekcje historii

6. Realizator: Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "Wspólnota"
Tytuł projektu: Zajęcia sportowo-rekreacyjne na osiedlu Za Szpitalem, pn. "Boisko
żywe-diabeł martwy"
7. Realizator: Stowarzyszenie Motocyklistów Sieradzanie
Tytuł projektu: VI Sieradzki Piknik Motocyklowy „Motocykliści Dzieciom”
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8. Realizator: grupa nieformalna Z pasją dla Sieradza. Patron: Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu
Tytuł projektu: Publikacja dotycząca dziejów szpitala przy ul. Nenckiego najstarszej czynnej
placówki medycznej w woj. łódzkim.

9. Realizator: Stowarzyszenie zwykłe ,,SIERADZANKI''
Tytuł projektu: Mamo, tato pobaw się ze mną.
10. Realizator: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz
Tytuł projektu: Rozsiądź się w Sieradzu - posłuchaj, poznaj, pokochaj
11. Realizator: KLUB SPORTOWY Inter Sieradz Woźniki
Tytuł projektu: Mamo i Tato! Ruch do zdrowie!
12. Realizator: grupa nieformalna Razem dla Autyzmu. Patron: Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu
Tytuł projektu: "Sieradz na Niebiesko"
13. Realizator: grupa nieformalna Grupa Poetycka DESANT. Patron: Stowarzyszenie Kreatywny
Sieradz, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu.
Tytuł projektu: Letni Ogród Poetów
14. Realizator: grupa nieformalna ZDROWY BRZUCH/Patron: Centrum Inwestycji SpołecznoEkonomicznych.
Tytuł projektu: „Na zdrowie po angielsku”
15. Realizator: grupa nieformalna
PTTK Oddział w Sieradzu

Detektywi
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Pól

Bitewnych

Sieradz

1939/Patron:

Tytuł projektu: Upamiętnienie pierwszej potyczki żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich
z Sieradza z Niemcami w dniu 4 IX 1939 roku na ówczesnych przedmieściach miasta
Sieradza.
16. Realizator: grupa nieformalna SztukaPodręczna/Patron: Centrum Inwestycji Społeczno Ekonomicznych
Tytuł projektu: Sztuka Podręczna
17. Realizator: grupa nieformalna Literatki / Patron: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz
Tytuł projektu: Sieradzki Festiwal Literacki Czytaki 2021
18. Realizator: grupa nieformalna Sieradz w detalu - tablica chwały / Patron: Stowarzyszenie
Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regionalnego
Tytuł projektu: Sieradz w detalu na Placu Wojewódzkim - tablica chwały
19. Realizator: grupa nieformalna Z Pasją dla Sieradza / Patron:
Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu

Polskie Towarzystwo

Tytuł projektu: Publikacja dotycząca dziejów szpitala przy ul. Nenckiego najstarszej czynnej
placówki medycznej w woj. łódzkim - kontynuacja projektu

I . MIESZKAŃCY
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9. BEZPIECZEŃSTWO
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną miasta Sieradza w zakresie zapewnienia
mieszkańcom bezpieczeństwa jest Straż Miejska. W 2021 roku sieradzka Straż Miejska liczyła 16
etatów w tym dwa stanowiska cywilne tj. pracownik ds. administracyjno - kadrowych i główny
księgowy oraz 13 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Straż Miejska oprócz wykonywania ustawowych zadań związanych z ochroną ładu
i porządku publicznego na terenie Sieradza realizowała dodatkowe obowiązki związane
z wypełnianiem zadań w związku z COVID – 19.
Straż Miejska była poddana obowiązkowej dyslokacji zgodnie ze wskazaniami Komendanta
Powiatowego Policji w Sieradzu. Ogółem przeprowadzono 119 wspólnych patroli
(strażnik + policjant) z uwagą na przestrzeganie przez mieszkańców Sieradza kwarantanny oraz
obowiązujących przepisów dotyczących COVID-19.
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Kluczowe zadania realizowane przez Straż Miejską w Sieradzu:
1. Strażnicy Miejscy pełnili służbę patrolową na terenie miasta Sieradza. W trakcie działań
kontrolnych na terenie miasta przekazali ponad 200 sztuk maseczek. Maseczki wręczano
m.in. osobom handlującym na targowiskach miejskich, pasażerom w autobusach
komunikacji miejskiej, jak również osobom bezdomnym. Ww. okresie w wyniku
podejmowanych interwencji Strażnicy Miejscy pouczyli 515 osób min.: w związku
z przepisami dot. ogłoszonego stanu pandemii (obowiązek zakrywania ust oraz nosa
w obiektach handlowych, galeriach,sklepach wielkopowierzchniowych oraz autobusach
komunikacji miejskiej), 24 osoby (sprawców wykroczenia) ukarano grzywnami w postaci
mandatu karnego, 3 osoby odmówiły przyjęcia mandatów karnych.
Działania Straży Miejskiej ukierunkowane były głównie na prewencję (pouczenia,
upomnienia) i profilaktykę w ostateczności stosowane były restrykcje karne w postaci
mandatów, czy też wniosków do sądu.
2. W 2021 roku za pośrednictwem telefonu alarmowego 986 zgłoszono do Straży Miejskiej
w Sieradzu 2974 interwencje, ilość zgłoszeń przekazanych do odpowiednich służb,
instytucji, zarządców dróg wynosiła 327.
3. Do Straży Miejskiej w Sieradzu wpłynęły 134 pisma związane z działalnością jednostki oraz
szeroko rozumianym ładem i porządkiem publicznym. Z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń
dotyczących zakłócania ładu i porządku publicznego min.: niszczenia zieleni,
nieprawidłowego parkowania w strefie zamieszkania, nieprzestrzegania znaków drogowych,
niewłaściwego trzymania psów, kontroli dot. palenisk, pieców zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach oraz liczne zgłoszenia dot. osób nietrzeźwych, bezdomnych leżących min.:
w miejscach publicznych, w klatkach schodowych, piwnicach, na ławkach.
4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 169 działań i interwencji związanych
z osobami bezdomnymi tj.: 3 osoby przewieziono do schroniska dla osób bezdomnych, 15
osób przekazano Zespołom Pogotowia Ratunkowego, natomiast radiowozem Straży
Miejskiej przewieziono do ogrzewalni miejskiej (69 mężczyzn). Wiele zgłoszeń
przekazywanych było też do innych służb, zgodnie z właściwością w tym KPP Sieradz,
Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Całodobowo obowiązki służbowe wykonywali funkcjonariusze pracujący jako operatorzy
systemu monitoringu wizyjnego miasta Sieradza i dodatkowo, jako dyżurni Straży Miejskiej.
Ilość kamer należących do Systemu Monitoringu Wizyjnego z roku na rok wzrasta.
W 2021 roku do Systemu Monitoringu Miejskiego było wpiętych 14 kamer
szybkoobrotowych, 8 sztuk kamer stacjonarnych na terenie „Zielony Ryneczek”, 5 sztuk
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kamer w Parku im. Adama Mickiewicza, 2 sztuki kamer w Parki im. Władysława
Broniewskiego, 2 sztuki kamer w Skate Park oraz 1 kamera na moście wantowym na ul.
Portowej.
Ilość wszystkich zauważonych zdarzeń ogółem (wszystkie zdarzenia zaobserwowane,
a wymagające podjęcia, działania przez SM lub inne służby) – 316; w tym ilość interwencji
podjętych przez SM (zdarzenia przy których interweniował bezpośrednio patrol SM) - 268.
6. W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Sieradzu pouczyli 2532 osób, nałożyli 438 mandatów karnych na łączną kwotę 44.170.00
zł.
7. Straż Miejska prowadziła czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia i w związku
z tym skierowała do dnia 31 grudnia 2021 r. do Sądu Rejonowego w Sieradzu 20 wniosków
o ukaranie, natomiast przeciwko 8 sprawcom wykroczeń prowadzone były czynności
wyjaśniające, które zostaną zakończone w 2022 roku, skierowaniem wniosku do Sądu
Rejonowego.
Największa ilość wniosków dotyczyła: wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji, nieprawidłowemu parkowaniu w strefie zamieszkania, parkowaniu
w miejscu utrudniającym wjazd /wyjazd z bramy, nieprzestrzegania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczeniom przeciwko
obyczajności publicznej, niszczeniu zieleni i zanieczyszczaniu miejsca publicznego oraz
nieprzestrzeganiu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii.
9. W 2021 roku przeprowadzono kontrole związane z czystością powietrza oraz paleniem
odpadów komunalnych w piecach i paleniskach domowych. Kontrole przeprowadzono po
zgłoszeniach mieszkańców jak i z własnej inicjatywy w ramach codziennej służby.
Ujawniono spalanie w piecach min.: mebli, odpadów plastikowych, folii oraz odpadów
zielonych. Strażnicy Miejscy zauważyli ponadto problem dot.: spalania paliw w tym węgla
kamiennego niskiej jakości, złego stanu technicznego pieców.
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W wyniku przeprowadzonych 140 kontroli spalania w piecach nałożono 25 mandatów
karnych oraz pouczono 55 właścicieli nieruchomości. W ponad 60 przypadkach kontrola nie
potwierdziła spalania odpadów komunalnych w piecach (z kontroli sporządzano
szczegółowe protokoły kontrolne).
10. Strażnicy Miejscy działający w ramach Zespołu d/s działań profilaktycznych przeprowadzali
działania edukacyjne we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie miasta dot. akcji
tj. „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczne Wakacje 2021”, jak również od 1 września 2021
r. „Bezpieczna droga do szkoły” oraz akcji „SMOG”. Ww. akcje są elementem składowym
wielopłaszczyznowych działań prowadzonych długofalowo przez Straż Miejską w ramach
cyklu „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”.

11. Podczas działań edukacyjnych wszystkim dzieciom przekazywano elementy odblaskowe
(ponad 1.000 sztuk) mające za zadnie zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Kształtowanie
postaw proekologicznych wśród najmłodszych jest gwarancją wypracowania pozytywnych
i pożądanych wzorców zachowań i postępowań w przyszłości już u osób dorosłych.
12. W 2021 roku Strażnicy Miejscy tak jak w latach poprzednich przeprowadzili akcję
znakowania rowerów, wózków rowerowych i hulajnóg. Usługa znakowania pojazdów dla
mieszkańców Sieradza była i jest bezpłatna, a jej celem jest możliwość identyfikacji
właściciela pojazdu w przypadku jego kradzieży. Sporządzono dokumentację fotograficzną
dla 47 właścicieli rowerów. W ewidencji znajduje się już ponad 271 oznakowanych rowerów
oraz hulajnóg.
13. W trosce o czystość powietrza oraz ekologię
funkcjonariusze poruszali się (w zależności od
warunków pogodowych i natężenia działań
bieżących) w sezonie wiosenno – letnim na
rowerach służbowych. W 2021 roku dokonali 30
patroli rejonów takich, jak: park im. Adama
Mickiewicza,
park
im.
Władysława
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Broniewskiego, dorzecza rzeki Warty i Żegliny, teren Wzgórza Zamkowego, parku Linowego
oraz kąpieliska miejskiego.
W wyniku kontroli ujawniono 4 wysypiska śmieci, 2 dewastacje urządzeń
użyteczności publicznej, 35 osób sprawców wykroczeń pouczono, 2 osoby ukarano
mandatami karnymi. Informacje o wszystkich awariach, uszkodzeniach, dzikich wysypiskach
śmieci niezwłocznie przekazywano do Zarządców terenów oraz właścicieli nieruchomości.
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DZIAŁ. II.

PRACA I GOSPODARKA
Informacje przedstawione w dziale II. PRACA I GOSPODARKA są zgodne z następującymi celami
i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 2. Silna gospodarka – atrakcyjny rynek pracy.

Kierunek działania 3. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego Sieradza.
Cel operacyjny 3.1. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.
Działanie 1. Przygotowanie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej.
Działanie 2. Uzbrajanie istniejących terenów inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę drogową oraz
techniczną oraz kreowanie nowych terenów przewidzianych do realizacji funkcji przemysłowych czy
usługowych.
Działanie 3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowo wyznaczonych
terenów inwestycyjnych.
Działanie 4. Tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w gminie
w zakresie zachęt inwestycyjnych i podatkowych.
Działanie 5. Podnoszenie standardów obsługi inwestora w mieście.
Działanie 6. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu.

Cel operacyjny 3.2. Wzmacnianie poziomu lokalnej przedsiębiorczości.
Działanie 5. Promocja postawy przedsiębiorczej oraz samozatrudnienia.

Kierunek działania 4. Sieradz jako wyróżniający się ośrodek regionalny województwa łódzkiego
Cel operacyjny 4.1. Budowanie rangi ośrodka miejskiego
Działanie 1. Budowanie strefy oddziaływania miasta na teren byłego województwa sieradzkiego m.in.
poprzez aktywne współtworzenie MOF Sieradz – Łask – Zduńska Wola.

Cel strategiczny 3. Nowoczesna przestrzeń publiczna w atrakcyjnym ekosystemie
Kierunek działania 5. Nowoczesna infrastruktura publiczna.
Cel operacyjny 5.1. Poprawa układu komunikacyjnego i skomunikowania Sieradza
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1. RYNEK PRACY
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Działalność gospodarcza
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (dane GUS) ilość zarejestrowanych podmiotów
gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Miasto Sieradz
wynosiła 4 514. Poniższy wykres przedstawia podmioty gospodarki narodowej według sektorów
własnościowych.

153

sektor
publiczny
sektor
prywatny

4341

Podmioty działające w sektorze prywatnym to w przeważającej części osoby fizyczne
(3 408), które prowadzą działalność gospodarczą. W sektorze publicznym funkcjonują państwowe
i samorządowe jednostki prawa budżetowego (84), przedsiębiorstwa państwowe (1), spółki
handlowe (6).
Do wiodących branż w gminie należy zaliczyć: handel, naprawę pojazdów, usługi
ogólnobudowlane, działalność profesjonalną, naukową i techniczną (tj. usługi prawne, doradztwo
podatkowe i techniczne, działalność reklamową, architekturę), opiekę zdrowotną (tj. prywatne
praktyki lekarskie, stomatologiczne, gabinety fizjoterapeutyczne itp.), przetwórstwo przemysłowe,
transport.
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Statystykę w tym zakresie przedstawia poniższy wykres.

W 2021 r. wpisano do rejestru REGON 314 nowych podmiotów.

podmioty gospodarki narodowej ogółem

314

sektor publiczny - ogółem

1

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

1

sektor prywatny - ogółem

295

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

259

spółki handlowe

16

fundacje

4

stowarzyszenia i organizacje społeczne

6

Źródło: www.stat.gov.pl – Bank Danych Lokalnych 25.04.2022 r.
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Bezrobocie
Stan na dzień 31.XII.2021 r.
Miasto Sieradz

Powiat Sieradzki

1213 osób

3160 osób

w 2020 r.

w 2020 r.

927 osób

2470 osób

w 2021 r.

w 2021 r.
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2. WSPARCIE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Jednym z kluczowych czynników wpływającym na konkurencyjność gospodarczą miasta jest
oddziaływanie na lokalną politykę finansową w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
Takim instrumentem, który skutecznie oddziaływał w dotychczasowym wymiarze, jest regionalna
pomoc inwestycyjna (RPI). Pomoc ta skierowana jest do przedsiębiorców, którzy tworzą nowe
inwestycje, w następstwie których powstają nowe miejsca pracy. RPI to możliwość zwolnienia od
podatku od nieruchomości inwestorów (przedsiębiorców), którzy planują na terenie Sieradza
budowę nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej, dywersyfikację produkcji poprzez
wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, czy choćby zasadniczą
zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego. Pomoc ta dotyczy inwestycji, które są planowane, ale
jeszcze nie zostały rozpoczęte.

Założenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w Sieradzu
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W Sieradzu w ramach ulg i specjalnych preferencji dla inwestorów oraz zgodnie
z nowelizacją obowiązujących aktów prawnych obowiązuje uchwała w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) oraz możliwość
zwolnienia z podatku dochodowego CIT i podatku PIT.
W 2021 roku – do końca roku – obowiązywała w tym zakresie Uchwała Nr XXXVIII/249/2020
Rady Miejskiej w Sieradzu z 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. W grudniu 2021 r. po zmianie unijnych
i krajowych przepisów legislacyjnych dotyczących mapy pomocy regionalnej w ramach RPI (np.
w zakresie obszarów i wielkości wsparcia), jak i wydłużenia terminu jej obowiązywania, Rada
Miejska w Sieradzu postanowiła kontynuować ten instrument wsparcia. Obecna Uchwała
Nr LVIII/387/2022 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej,
wydłużyła termin obowiązywania zwolnień podatkowych do 31.12.2023 r. z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2022 r. Pozwoliło to na zachowanie ciągłości oraz stabilności przepisów prawnych
i jednocześnie potwierdziło rzetelność Miasta Sieradza, jako stabilnego partnera w procesie
negocjacji z potencjalnymi inwestorami.
Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z 14 grudnia 2021 r. obowiązują nowe zasady pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.
Rozporządzenie określa obszary kraju, na których dopuszczalne jest udzielenie pomocy regionalnej
oraz określa wielkość tej pomocy.

Źródło mapy: Deloitte Poland
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W przypadku inwestycji planowanych w Sieradzu, od 1 stycznia 2021 r., o 5 punktów
procentowych zwiększył się wskaźnik bazowy maksymalnej intensywności pomocy publicznej, który
zamiast 35% wynosi obecnie 40% (duże firmy).
Poziom pomocy publicznej będzie mógł być powiększony w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa o kolejne:
•

20 punktów procentowych, tj. z dotychczasowych 55% (35% + 20%) do 60% (40% + 20%)
dla mikro i małych przedsiębiorstw,

•

10 punktów procentowych, tj. z dotychczasowych 45% (35% + 10%) do 50% (40%+10%)
w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Poziom pomocy publicznej w Sieradzu wynosi odpowiednio:
•

40% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw,

•

50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw,

•

60% kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Pomoc publiczna umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze
całego Sieradza, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych (np.
miejskich), jak i tych, które są atrakcyjnymi terenami prywatnymi.
Dzięki tym zmianom więcej firm - nie tylko dużych - ale także mikro, małe i średnie, może
korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy
w Sieradzu. Powiększyło to także potencjał gospodarczy miasta. Wystarczy zainwestować 200 tys. zł
(mikro firmy), aby uzyskać decyzję o wsparciu. Dla małych firm minimalne nakłady inwestycyjne
netto wynoszą 500 tys. zł, dla średnich 1 mln zł, a dla dużych 10 mln. złotych netto.
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3. PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ORAZ SAMOZATRUDNIENIA
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Sieradz aktywnie działa na rzecz stworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego dla
potencjalnych przedsiębiorców i tworzenia nowych miejsc pracy. Oferuje zachęty podatkowe,
realizuje inwestycje infrastrukturalne, tworzy strefy gospodarcze i dba o zapewnienie przyjaznej
administracji.
Jedną z inicjatyw stymulujących przedsiębiorczość i promujących samozatrudnienie jest
projekt pn. „Pracuj u siebie!”. W 2021 roku rozpoczęto wdrażanie czwartej już edycji tego
przedsięwzięcia. Jego celem jest stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez
osoby w wieku powyżej 30 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, znajdujące się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymują dotację w wysokości
23.050 zł na założenie własnej firmy oraz comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2.500 zł
na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności (przez okres 12 miesięcy).
Powstałe mikrofirmy mogą być istotnym elementem sieradzkiej gospodarki, gdyż tworzą
miejsca pracy przy wykorzystaniu lokalnych zasobów i potencjału. Ich rozwój może stanowić jedną
z form skutecznego podnoszenia poziomu aktywności zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Miasto pozyskało na jego realizację środki w wysokości 1.771.735,04 zł.
W 2021 r. roku kontynuowano także wdrażanie trzeciej edycji przedsięwzięcia „Pracuj
u siebie!”, którego efektem było powstanie 28 podmiotów gospodarczych.

Dział II. PRACA I GOSPODARKA
78

Dział II. PRACA I GOSPODARKA

4. Tereny inwestycyjne
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Największym atutem, który pozwolił nie tylko na przyciągnięcie nowych inwestycji do
miasta i zwiększył jego konkurencyjność, ale również poprawił dostępność komunikacyjną Sieradza
jest droga ekspresowa S-8 wraz z zachodnią obwodnicą Sieradza (DK12) i węzłami
komunikacyjnymi "Sieradz-Południe" i "Sieradz-Wschód".

W 2021 roku rozpoczęto prace projektowe nad nową ulicą dojazdową (ul. Magazynowa) do
terenów inwestycyjnych strefy gospodarczej „Elewator” w Sieradzu, która docelowo połączy słabo
dotychczas skomunikowane miejskie tereny strefy przemysłowo-usługowej poprzez rondo
Sieradzkich Żołnierzy Łączności, bezpośrednio do drogi ekspresowej S-8. Pozwoli to na stworzenie
nowego i dogodnego układu drogowego do obsługi dotychczasowych, jak i nowych inwestycji
planowanych na miejskich terenach inwestycyjnych.
Dzięki takiemu zaplanowanemu układowi komunikacyjnemu i aktywnej polityce Miasta na rynku
nieruchomości komercyjnych udało się stworzyć atrakcyjne oferty inwestycyjne dla inwestorów.
Na ofertę Sieradza składają się zarówno tereny zlokalizowane w Miejskich Strefach
Gospodarczych, jak i tereny, które mogą stanowić nieruchomości kwalifikujące się do objęcia
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zwolnieniami od podatku dochodowego w ramach przepisów o wspieraniu nowych inwestycji.
Łączna powierzchnia terenów należących do Miasta wynosi blisko 18 ha. Najbardziej atrakcyjne
tereny inwestycyjne Miasta zlokalizowane są w trzech obszarach:

1,63 ha – strefa gospodarcza
"Wodociągi" – teren inwestycyjny
położony
bezpośrednio
przy
przebudowanej ul. Górka Kłocka/Armii
Krajowej, w sąsiedztwie firmy Schnee
Polska Sp. z o.o. oraz MPWiK Sp. z o.o.
w Sieradzu;

4,4 ha – strefa gospodarcza "Dworska
– etap II” – teren inwestycyjny
położony przy ul. Dworskiej i P.O.W.
w sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego
Płytek
Ceramicznych
Tubądzin,
Zakładu Przetwórstwa OwocowoWarzywnego Zarecki Foods oraz
Centrum Logistycznego firmy Asclepios
S.A.;

11,04 ha – strefa gospodarcza
"Elewator" – teren inwestycyjny
położony przy ul. Magazynowej
i
Sienkiewicza
–
największy
i
najbardziej
atrakcyjny
teren
inwestycyjny w Sieradzu w sąsiedztwie
istniejącego Centrum Logistycznego
Jeronimo
Martins
będącej
właścicielem sieci „Biedronka”.
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Bardzo ważnym instrumentem, który zwiększył potencjał gospodarczy Sieradza i uatrakcyjnił
jego ofertę dla inwestorów jest podjęta 25 maja 2021r. przez Radę Miejską w Sieradzu Uchwała
Nr XLIV/296/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
blisko 24 ha obszaru położonego w Sieradzu między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym
i granicą administracyjną miasta, który w części dopuszcza budowę magazynów wysokiego
składowania do 40 m wysokości.
Warto zaznaczyć, że jest to jeden z nielicznych terenów inwestycyjnych w makroregionie i w woj.
łódzkim, który oferuje taki sposób zagospodarowania nieruchomości.

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sienkiewicza i terenem kolejowym.
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Dział II. PRACA I GOSPODARKA

5. MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY
SIERADZ - ZDUŃSKA WOLA - ŁASK
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Zgodnie z przyjętą w krajowych dokumentach strategicznych definicją, obszar funkcjonalny
gmin jest obszarem, na którym występują względnie wyodrębniające się, intensywne i otwarte
systemy powiązań społecznych, gospodarczych lub przyrodniczych, uwarunkowane cechami
środowiska geograficznego. Miejski Obszar Funkcjonalny Sieradz – Zduńska Wola – Łask,
wyznaczony został w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 i stanowi jeden
z obszarów strategicznej interwencji, obejmujący gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola,
Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę
Wodzierady, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice. Są to gminy, które do końca 1998 r.
administracyjnie położone były w ówczesnym województwie sieradzkim.
Wiodąca rola Sieradza, jako naturalnego lidera ma oddziaływać nie tylko w wymiarze
ponadlokalnym, ale również w wymiarze regionalnym. Z uwagi na to, że jako duży ośrodek miejski,
Sieradz stanowi regionalny biegun (wzrostu) rozwoju społecznego i gospodarczego
oraz odgrywa istotną rolę w osiąganiu spójności terytorialnej województwa łódzkiego. Zostało to
zauważone w strategii rozwoju województwa łódzkiego.
Jednym z nowych instrumentów wsparcia, który może w istotny sposób wpłynąć na rozwój
nie tylko samego Sieradza, ale również znacznej części regionu, jest powołany
8 października 2021 r. w formie porozumienia międzygminnego Związek Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) mający na celu współpracę samorządów w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym – MOF Sieradz – Zduńska Wola – Łask.
Związek stanowi wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu
kreowanie wspólnej polityki rozwoju na obszarze tych samorządów. Liderem Związku ZIT jest
Sieradz.
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Uroczyste podpisanie porozumienia powołującego Związek ZIT

Związek ZIT obejmuje gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę
Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Wodzierady, Gminę
Buczek, Gminę Sędziejowice. Środki przeznaczone na realizację ZIT dotyczyć będą w szczególności
projektów z zakresu: rozwoju zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasta i ich
obszary funkcjonalne, poprawy stanu środowiska przyrodniczego, zwiększenia efektywności
energetycznej w obszarze funkcjonalnym.
Realizacja zadań w formule ZIT, w istotny sposób wpłynie na rozwój całego regionu.
Inwestycje mogą być realizowane przez ZIT zarówno w trybie konkursowym, jak
i pozakonkursowym.
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Dział II. PRACA I GOSPODARKA

6. KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Realizacja komponentu kolejowego Kolei Dużych Prędkości (KDP) w ramach Centralnego
Portu Komunikacyjnego (CPK) to dla województwa łódzkiego budowa ponad 200 km nowych linii
kolejowych i modernizacja ponad 300 km linii istniejących, ale jednocześnie kolejna szansa dla
Sieradza.
Wykorzystanie możliwości planowanego przebiegu KDP przez teren Sieradza wraz
z ulokowaniem przystanku kolejowego, może stać się kolejnym impulsem dla społecznogospodarczego rozwoju miasta. Pozwoli także na „ulokowanie” Sieradza na szlaku najważniejszych
linii kolejowych łączących kluczowe miasta w Polsce, a docelowo największe miasta
w europejskiej sieci kolejowej.
W tzw. sieci bazowej TEN-T znajduje się przygotowywana przez CPK linia KDP WarszawaŁódź-Poznań/Wrocław tzw. igrek, który w planach inwestycyjnych CPK nazwany został „szprycha nr
9”. W planach Unii Europejskiej trasa kolejowa Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław, to część składowa
Europejskiego Korytarza Transportowego Morze Północne - Bałtyk.
W 2021 r. spółka CPK podpisała umowy dotyczące dofinansowania inwestycji z CEF
(Connecting Europe Facillity) z programu Transport Reflow Call for Proposals. Z tej puli pozyskała
ponad 110 mln zł na przygotowywany już projekt budowlany tunelu CPK Łodzi i prace
przygotowawcze dla linii kolejowych między Warszawą, Wrocławiem, Sieradzem i Poznaniem.
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Sieć bazowa TEN-T wraz z powiązaniami inwestycji kolejowych w Polsce (źródło CPK)

W ramach nowych inwestycji kolejowych 2020-2034 dla Sieradza najistotniejsze znaczenie
mają inwestycje bezpośrednio dotyczące miasta, tj. budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz –
Kalisz – Poznań oraz budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej
nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Wrocław Główny.
W listopadzie 2021 r. odbyły się w Sieradzu pierwsze konsultacje społeczne dla
mieszkańców Miasta, na których omówione zostały zakładane warianty przebiegu nowych linii
kolejowych w granicach administracyjnych Sieradza. W konsultacjach wzięło udział blisko 130
mieszkańców Sieradza, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego zgłaszali uwagi
i propozycje do wariantów przedstawionych przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Planowany w 2021 r. przebieg linii kolejowych KDP w Sieradzu (źródło CPK)
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Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz – Kalisz – Poznań
Dzięki kolejowej inwestycji CPK między Sieradzem i Poznaniem pociągi z pasażerami będą
jeździć z prędkością do 250 km/h. Przyjęta dla tego odcinka prędkość projektowa to 350 km/h. Do
takiej wartości będzie można w przyszłości podnieść prędkość maksymalną bez przebudowy
torowiska i zmiany geometrii łuków. Obecnie trwają prac przedprojektowe dla tego odcinka
w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Jak wynika z harmonogramu,
pierwsze roboty budowlane na odcinku Sieradz – Poznań mają ruszyć na przełomie 2024/2025 r.
Zakończenie prac planowane jest na przełomie 2028/2029 r.

Założenia dla linii kolejowej nr 85 Sieradz - Poznań (źródło CPK)

Planowany w 2021 r. przebieg linii kolejowej nr 85, odcinek Sieradz - Poznań (źródło CPK)
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Efektem budowy nowej linii nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Kalisz – Poznań będzie
przede wszystkim włączenie Centralnego Portu Komunikacyjnego w system transportu kolejowego.
Istotnie skróci się czas jazdy w relacjach pomiędzy Warszawą, Łodzią, Sieradzem
i Poznaniem oraz Wrocławiem, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności transportu
kolejowego pomiędzy tymi miastami.
Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odc.
Sieradz Północny – Wrocław Główny
Nowe linie nr 85 i 86 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i Sieradz Północny – Wrocław
Główny, jako kontynuacja przywołanego powyżej odcinka Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz,
stworzą szybkie połączenie Sieradza, Warszawy i Łodzi z Wrocławiem i całym Dolnym Śląskiem.
Niewątpliwie wpłynie to na podniesienie atrakcyjności i dostępności Sieradza w sferze
gospodarczej i społecznej.
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Dział III.

PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
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DZIAŁ III. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

1. POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Miasto Sieradz leży w centralnej części kraju, w zachodniej części województwa łódzkiego.
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.
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 8000 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. Rzeka stanowi
dla miasta potencjał przyrodniczy możliwy do wykorzystania turystycznego, a jej kręte nurty
tworzące charakterystyczną „eskę” są symbolem wpisanym w logotyp Sieradza.

Miasto Sieradz zajmuje obszar
o powierzchni 5.122 ha (3,82 % całkowitej
powierzchni powiatu sieradzkiego). Około
65 % powierzchni miasta zajmują użytki
rolne.
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Sieradz posiada dogodne połączenia 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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DZIAŁ III. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

2. ŁAD PRZESTRZENNY
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 2. ŁAD PRZESTRZENNY są zgodne z następującymi celami
i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 2. Silna gospodarka – atrakcyjny rynek pracy

Kierunek działania 3. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego Sieradza.
Cel operacyjny 3.1. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta.
Działanie 3. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowo wyznaczonych
terenów inwestycyjnych.
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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.
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.
Ogólną i podstawową zasadą jest, że inwestycje budowlane realizowane są na podstawie planu
miejscowego. W sytuacji braku planu miejscowego kształtowanie przestrzeni publicznej odbywa się
także poprzez indywidualne decyzje. Są to decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W 2021 r. wydano 221 decyzji o warunkach zabudowy (większość dotyczyła zabudowy
mieszkaniowej) oraz 28 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (większość z nich
dotyczyła inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej).
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sieradza
W 2019 r. przyjęto ostatnią zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Sieradza. Studium jest dokumentem planistycznym sporządzanym dla
obszaru całej gminy. Określona w Studium polityka przestrzenna jest zgodna z zasadami
ustanowionymi przepisami prawa. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy spełnia funkcje wytycznych do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, stanowiących przepis gminny, które nie mogą naruszać ustaleń
Studium.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na terenie miasta Sieradza obowiązuje 37 miejscowych planów 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 2008-2021 uchwalono kolejne 23 plany, które sporządzono w trybie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Łączna powierzchnia pokrycia terenu Sieradza obowiązującymi planami wynosi 903,1 ha,
co stanowi 17,6% powierzchni całego miasta.
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Najwięcej terenów w planach, bo aż 50% powierzchni, zostało przeznaczonych pod zieleń,
wody i użytkowanie rolnicze, co jest związane z opracowaniem miejscowych planów w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią. W dalszej kolejności, bo aż 21,6% terenów przeznaczono
w planach pod zabudowę produkcyjno-usługową, 18,5% pod zabudowę mieszkaniową, 5,5% pod
zabudowę usługową oraz 1% pod tereny usług sportu i turystyki.

W 2021 roku uchwalone zostały 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu
między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjna miasta (uchwała
Nr XLIV/296/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r.).
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Reymonta,
Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu (uchwała
Nr XLVI/308/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r.).
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Olendry
Duże, Witosa i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu (uchwała Nr L/342/2021 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r.).
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Ponadto w 2021 roku przystąpiono do sporządzenia 5 kolejnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla:
1. Obszaru położonego w rejonie ulic: 1 Maja i Krasawna w Sieradzu (uchwała
Nr XLII/282/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r.).
2. Obszaru położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie
Przedmieście w Sieradzu (uchwała Nr XLII/283/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia
30 marca 2021 r.).
3. Obszaru położonego w rejonie ulic: Żeromskiego i Krasawna w Sieradzu (chwała
Nr L/343/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021r.);
4. Obszaru położonego w rejonie ulic: Podrzecze, Podzamcze, Wierzbowa i Krakowskie
Przedmieście w Sieradzu (uchwała Nr LIV/363/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia
23 listopada 2021 r.);
5. Obszaru położonego w rejonie ulic: Targowa, Krakowskie Przedmieście, Oksińskiego,
Krasawna i Żeromskiego w Sieradzu (uchwała Nr LIV/364/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 23 listopada 2021 r.).
Racjonalne kształtowanie przestrzeni miasta
Właściwe kształtowanie przestrzeni publicznej jest głównym czynnikiem rozwoju,
ale również elementem postrzegania miasta. Racjonalne kształtowanie przestrzeni to zachowanie
właściwych proporcji pomiędzy potrzebami urbanizacji, a uwarunkowaniami przyrodniczymi,
geograficznymi, kulturowymi, demograficznymi i ekonomicznymi. Wszystkie te uwarunkowania
rozważane są na etapie tworzenia podstawowego dokumentu planistycznego w gminie – studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
W przyjętej w 2019 r. zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Sieradza określono generalną dyspozycję przestrzeni miasta polegającą na
wyodrębnieniu obszarów przeznaczonych do dalszej urbanizacji, obszarów o umiarkowanych
możliwościach rozwojowych oraz obszarów chronionych przed zainwestowaniem miejskim ze
względu na walory przyrodnicze i kulturowe, w tym obszarów wskazanych do przekształceń
w kierunku przywrócenia pierwotnych funkcji. Polityka przestrzenna wyrażona w studium jest
następnie kontynuowana poprzez sporządzane planów miejscowych.
Należy podkreślić, że uwzględniają one najbardziej newralgiczne i strategiczne 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.
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Nie zależnie od planów miejscowych, zajmowanie wolnych terenów pod zabudowę 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
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.
Intensywne procesy urbanizacyjne zachodzące na przestrzeni ostatnich miesięcy skutkują
zmianą struktury użytkowania gruntów, zróżnicowania form architektonicznych, udziału terenów
przyrodniczo istotnych dla miasta. Dlatego też należałoby dążyć do jak największego pokrycia
powierzchni miasta planami miejscowymi.

95

DZIAŁ III. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO

3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
3.1 Komunikacja miejska
3.2. Drogi
3.3. Wodociągi i kanalizacja
3.4. Gospodarka odpadami komunalnymi
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA są zgodne
z następującymi celami i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 20202030:

Cel strategiczny 3. Nowoczesna przestrzeń publiczna w atrakcyjnym ekosystemie
Kierunek działania 5. Nowoczesna infrastruktura publiczna.
Cel operacyjny 5.1. Poprawa układu komunikacyjnego i skomunikowania Sieradza
Działanie 1. Modernizacje, przebudowy i rozbudowy sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Działanie 3. Działania na rzecz budowy łączników drogowych, mini obwodnic jako zadania ograniczającego
skutki „rozlewania się miasta”.
Działanie 4. Budowa sieci dróg i ścieżek rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem głównych ciągów
komunikacyjnych.
Działanie 7. Przebudowa, modernizacja i rozwój systemu oświetlenia ulicznego.

Cel operacyjny 5.3. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
Działanie 1. Rozbudowa infrastruktury gospodarki odpadami.

Kierunek działania 6. Ochrona środowiska naturalnego
Cel operacyjny 6.3. Rozwijanie systemu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki wodnej na
terenie miasta Sieradza.
Działanie 1. Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci wodociągowej.
Działanie 2. Rozbudowa i modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej.
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3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

3.1. Komunikacja miejska

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Operatorem transportu publicznego na terenie Sieradza jest, na podstawie umowy
wykonawczej z dnia 27.06.2012 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o.
Liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę w 2021 r. (bez
uwzględnienia linii „Z” i „E”) to 287 616 osób.
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej w 2021 r. to 506.759,90 zł. Średni wiek taboru
komunikacji miejskiej to 9 lat.

W 2021 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Sieradzu (MPK) złożyło wniosek do
programu "Zielony Transport Publiczny". Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Celem
przedsięwzięcia jest zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w ciągach komunikacyjnych miasta,
w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (170 ton/rok), ograniczenie emisji tlenków azotu (1,86
tony/rok) oraz ograniczenie emisji pyłów PM10, czyli pyłów o średnicy mniejszej niż 10
mikrometrów (0,04 tony/rok).
Aby osiągnąć założony cel, planowany jest zakupu sześciu bezemisyjnych autobusów
elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania.
Jeśli wniosek przejdzie pełną procedurę kwalifikacyjną, MPK może liczyć nawet na 80 proc.
dofinansowania kosztów zakupu autobusów i 50 proc. kosztów infrastruktury – w tym stacji
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ładowania. Całkowita wysokość planowanego dofinansowania to kwota 9 875 000,00 zł.
Planowana realizacja to lata 2022-2023.

Rower Miejski – „Rowerowe Łódzkie”
System
roweru
miejskiego
realizowany jest wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Łódzkiego w ramach projektu pn.
„Integracja
różnych
systemów
transportu
zbiorowego
poprzez
rozbudowę węzłów przesiadkowych w
województwie łódzkim”. W ramach
funkcjonującego na terenie Sieradza
systemu rozmieszczonych jest 12 stacji
rowerowych, na których dostępne są
104 rowery miejskie. System działa
całoroczni.
W 2021 roku łączna liczba wypożyczeń rowerów (bezpłatnych do 20 minut i płatnych
powyżej 20 minut) wyniosła 6 850 z czego największą liczbę wypożyczeń zanotowano w czerwcu –
1393 oraz w lipcu – 1326.
W stosunku do danych z 2020 roku nastąpił nieznaczny spadek wypożyczeń – o 738, ale
jednocześnie nastąpił wzrost dochodów o 2 195,00 zł (w 2020 - 13 488,00 zł w 2021 - 15 683,00 zł).
Powyższa sytuacja może mieć związek z wyłączeniem w kwietniu 2020 roku stacji
rowerowych z uwagi na obostrzenia wynikające z ówczesnej Decyzji Prezesa Rady Ministrów
w związku z panującą pandemią COVID - 19 (w dniach 01.04.2020 do 30.04.2020 obowiązywał
zakaz korzystania z miejskich rowerów publicznych).
System rowerów miejskich w obecnym wydaniu zgodnie z umową z operatorem
NB Serwis Sp. z o.o. będzie funkcjonował do końca 2024 roku.
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3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

3.2. Drogi

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Gmina Miasto Sieradz ma w swej gestii nadzór nad drogami gminnymi o długości 95,780 km
i o łącznej powierzchni jezdni 478,982 tys. m².
Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:
jezdnie o nawierzchni:
bitumicznej
betonowej
z kostki
bruk
tłuczniowej
gruntowej ogółem w tym:
wzmocnionej żwirem
naturalnej
pow. poboczy utwardzonych
pow. chodników
Razem:

długość w km
56,635
1,226
3,005
0,505
15,365
19,044
8,769
10,275

95,780

pow. w tys. m2
327,341
5,923
16,021
2,191
65,704
61,802
33,477
28,325
69,524
144,214
478,982

Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2021 r. wynikają
z wykonania przebudowy ul. Botanicznej, Słonecznej, Chodkiewicza i Sobieskiego, zaliczenia do
dróg gminnych wybudowanej w 2019 roku drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Sikorskiego oraz
z budowy chodników na ul. Braterstwa Broni i ul. Grzesika i Piwnika.
Prace remontowe (równania, wałowania, remonty cząstkowe) przeprowadzono na drogach
gminnych nieutwardzonych o długości 33,477 km.
Budowa dróg gminnych: (ul. Słoneczna 0,254 km, ul. Botaniczna, odcinek od ul Wiosennej do ul.
Pogodnej długości 0,144 km, ul. Sobieskiego 0,215 km, ul. Chodkiewicza 0,288 km, ul.
Chodkiewicza 0,288 km, ul. Nowa 0,070 km, ul. Szkolna 0,340 km, ul. Żwirowa 0,451 km)
- długość 1,762 km.
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Przebudowa dróg gminnych: (ul. Grzesika i Piwnika – ciąg pieszy 0,212 km, ul. Braterstwa Broni ciąg pieszy 0,218 km, ul. Ceramiczna – budowa oświetlenia ulicznego 0,269 km, ul. Warneńczyka –
ciąg pieszo-rowerowy 0,370 km) - długości 1,069 km.
Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni (dane dla sieci dróg):
A - stan dobry
B – stan zadowalający
C – stan niezadowalający
D – stan zły
E – stan bardzo zły

15,15 km,
30,52 km,
46,40 km,
7,84 km,
0,20 km.

W 2021 r. nie wybudowano obwodnic miasta ani ekranów akustycznych.

3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

3.3. Wodociągi i kanalizacja

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
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 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 4 605,00 zł. Zgodnie z naborem, zostały one
przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej
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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 Sieradza, poprzez
przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej. Dzięki dotacjom właściciele nieruchomości otrzymali
dofinansowanie na likwidację starego źródła ciepła i przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
W 2021 roku przyjęto 2 wnioski o zawarcie umowy dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. W budżecie Sieradza na ten cel
zabezpieczono kwotę 100 000,00 zł.
Łączna kwota wypłaconych dotacji celowych na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć
mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie
Sieradza, poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej w 2021 r., wyniosła
22 506,48 zł.

3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

3.4. Gospodarka odpadami komunalnymi
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

W 2021 roku miasto Sieradz świadczyło usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych, tj. częściowo zamieszkałych
i częściowo niezamieszkałych zlokalizowanych w Sieradzu (odpady komunalne odbierano od 4496
podmiotów).
Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/230/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 6383), od dnia 1 stycznia 2021 r. Gmina Miasto Sieradz
zaprzestała odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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Dlatego też każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne zobowiązany był od 1 stycznia 2021 roku do:
•

•
•

zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową
tj. z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy
Miasto Sieradz,
wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki,
segregowania odpadów, tj. zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Sieradz.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Sieradz właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny
różnych rodzajów odpadów, w tym m.in.: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań
wielomateriałowych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych, zużytych opon.
W roku 2021 zebrano 8 902,362 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, 4 807,309 Mg
odpadów segregowanych oraz 1 011,428 Mg odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonującego przy
ul. Dzigorzewskiej 1 w Sieradzu łącznie odebrano od mieszkańców 1 539,399 Mg odpadów
segregowanych.
Na koniec 2021 roku na terenie miasta 1763 właścicieli nieruchomości zgłosiło
kompostowanie odpadów biodegradowalnych we własnych lub otrzymanych od Gminy Miasto
Sieradz kompostownikach.
Odpady zebrane w roku 2021 zostały przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw” z wyjątkiem okresu październik-grudzień, kiedy ze względu na chwilowy
przestój technologiczny część odpadów została przekazana do instalacji komunalnej należącej do
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Wieluniu oraz instalacji PreZero Recykling Południe Sp.
z o. o. w Knurowie.
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 2021 roku właściciele nieruchomości na terenie miasta Sieradza w związku
z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłacili łącznie
10 193 300,59 zł.
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Natomiast koszty poniesione w związku z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych poniesione przez Gminę Miasto Sieradz w roku 2021 wyniosły 10 537 758,32 zł,
w tym:
•

9 214 801,75 zł zł za odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych,

•

815 769,17 zł na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

•

335 865,34 zł na obsługę administracyjną systemu,

•

41 960,38 zł na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi,

•

49 630,62 zł na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów
komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,

•

79 731,06 zł za usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wskaźniki osiągnięte w 2021 r. przez gminę Miasto Sieradz w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi:
1. Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wyniósł
30,43 %.
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.
3. Poziom ograniczenia masy odpadów
do składowania wyniósł 5,86 %.
4. Poziom składowania wyniósł 40,77 %.
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ulegających

biodegradacji

przekazywanych

DZIAŁ III. PRZESTRZEŃ i ŚRODOWISKO

4. OCHRONA ŚRODOWISKA
4.1. Program Ochrony Środowiska
4.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza
4.3. Przedsięwzięcia proekologiczne
4.4. Edukacja ekologiczna

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Informacje przedstawione w rozdziale 4. OCHRONA ŚRODOWISKA są zgodne z następującymi
celami i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 3. Nowoczesna przestrzeń publiczna w atrakcyjnym ekosystemie
Kierunek działania 6. Ochrona środowiska naturalnego.
Cel operacyjny 6.1. Niska emisji
Działanie 2. Wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza m.in. poprzez wspieranie
wymiany indywidualnych źródeł ciepła.
Działanie 5. Prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu kryzysu
klimatycznego jego skutków i oddziaływania.
Działanie 5. Wdrażanie niskoemisyjnego i zeroemisyjnego transportu (autobusy dla MPK, infrastruktura
ładowania samochodów elektrycznych).

Cel operacyjny 6.2. Działania na rzecz rozwoju sieci ciepłowniczej
Działanie 2. Wykorzystanie ciepłowni geotermalno-biomasowej do rozwoju sieci ciepłowniczej oraz sieci
energetycznej na terenie Sieradza.
Działanie 3. Działania na rzecz poprawy czystości powietrza.

Cel operacyjny 6.4. Ochrona bioróżnorodności

Działanie 1. Udostępnianie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.
Działanie 2. Zachowanie bioróżnorodności i walorów środowiska przyrodniczego.
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4. OCHRONA ŚRODOWISKA

4.1. Program Ochrony Środowiska

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Sieradza (POŚ) z uwzględnieniem:
Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą do
2024 r., została wykonana w 2017 r. i zatwierdzona Uchwałą XLIII/277/2017 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Miasto Sieradz do roku 2020. Aktualizacja uwzględniała:
•

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2017-2020 z perspektywą do
2024, który jest aktualizacją „Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego
2012” do roku 2015 w perspektywie do 2019 r. przyjętego Uchwałą Nr XXIV/446/12 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 r.,

•

przygotowanie wszelkiej dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko,

•

w Programie uwzględniono wymogi 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 Programu Ochrony Środowiska.

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 r. 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 Miasta Sieradz za lata
2017-2018 było określenie stanu realizacji zadań podjętych na terenie gminy ujętych w POŚ.
W roku 2021 r. rozpoczęto prace nad przyjęciem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Miasto Sieradz na lata 2021-2024 oraz opracowaniem raportu z wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lat 2019-2020. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Miasto Sieradz na lata 2021-2024 oraz opracowanie raportu z wykonania Programu
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Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Sieradz za lat 2019-2020 planowane jest w pierwszym
półroczu 2022 r.
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
4. OCHRONA ŚRODOWISKA

4.2. 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 2014-2020”, 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. rozpoczęto prace nad przyjęciem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta Sieradza na lata 2021-2027 oraz finalnego raportu z działań i implementacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020.
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
planowane jest w pierwszym półroczu 2022 r.
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4. OCHRONA ŚRODOWISKA

4.3. Przedsięwzięcia proekologiczne

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

1. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie
niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza.

Rada Miejska w Sieradzu w dniu 26 stycznia 2021 r. przyjęła uchwałę nr XXXIX/261/2021
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
– edycja III, która następnie uchwałą NR XLII/280/2021 z dnia 30 marca 2021 r została zmieniona.
Na podstawie ww. uchwał w okresie od maja do września 2021 r. przyznano 142 dotacje na
dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń
z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta Sieradza. Ostatecznie rozliczono 120 dotacji na łączną
kwotę 595 445,00 zł.
2. Zgłoszenie do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W dniu 14 stycznia 2020 r. przyjęto zarządzaniem nr 13/2020 Prezydenta Miasta Sieradza
wzór zgłoszenia do eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości
do 5 m3/dobę. W 2021 r. nie dokonano zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków
o przepustowości do 5 m3/dobę, zlokalizowanych na terenie Sieradza.
3. Dotacje celowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,
gospodarczych i innych na terenie gminy miasto Sieradz.
Rada Miejska w Sieradzu w dniu 28 marca 2018 r. przyjęła kolejną już uchwałę w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie Sieradza. W 2021 r. o dotację
wystąpiło 43 mieszkańców. Miasto wsparło zadania polegające na usuwaniu mat. budowlanych
zawierających azbest. Finalnie rozliczono 40 dotacji na kwotę 53 083,30 zł, unieszkodliwiając
75 Mg i 770 kg odpadów niebezpiecznych.
4. Rewitalizacja Parku na osiedlu Klonowe.
W roku 2021 ukończono rozpoczęty w roku 2020 projekt rewitalizacji parku na osiedlu
Klonowe, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części miasta. Dotąd nazywany parkiem
zielony skwer przy pumptracku i skateparku nabrał prawdziwego, parkowego charakteru.
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Na osiedlu Klonowe pojawiły się nowe alejki, udało się także utwardzić te już istniejące.
Zainstalowano też nowe elementy małej architektury, w tym: ławki, kosze, stojaki na rowery, „psie
stacje”. Poprzez realizację projektu na przedmiotowym terenie wprowadzono roślinność z
gatunków rodzimych, typowych dla terenów typowo śródmiejskich typu skwery lub zieleń
towarzysząca zabudowie.

Posadzono 196 sztuk drzew, 6 351 krzewów oraz zaprojektowano nasadzenia 556 sztuk
bylin, utworzono łąki kwietne na obszarze 6 597 m2 i trawniki o powierzchni 27558 m2. Jako formę
zwiększenia bioróżnorodności obszaru parku wprowadzono budki lęgowe dla ptaków. Dodatkowo
na terenie parku znajdują się: wiata terenowa edukacyjna, edukacyjne instalacje o charakterze
dydaktycznym - gry terenowe oraz tablice dydaktyczne.

108

Inwestycja dofinansowana została kwotą ponad 1,3 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt, na zlecenie Miasta zrealizowała firma
Drewzel ze Zduńskiej Woli, która za swoje usługi zaproponowała kwotę nieco ponad 1,5 mln zł.
5. Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu
energii na terenie Miasta Sieradza”.

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 Miasto Sieradz przystąpiło w 2020 r. Projekt
pozwala na montaż 236 instalacji fotowoltaicznych i 43 instalacji kolektorów słonecznych
na potrzeby własne gospodarstw domowych z terenu Sieradza.
W ramach przedmiotowego projektu w roku 2021 przeprowadzony został audyt
o charakterze kontrolnym i weryfikacyjnym, uaktualniono dane dotyczące nieruchomości
zgłoszonych do projektu, zaktualizowano Program Funkcjonalno - Użytkowy oraz wykonano
oszacowanie wartości inwestycji dla zadnia pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza”.
Pod koniec roku 2021 ogłoszony został przetarg na "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza”.
Realizacja ww. instalacji w ramach przedmiotowego projektu przewidziana jest na rok 2022.

109

4. OCHRONA ŚRODOWISKA

4.4. Edukacja ekologiczna

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

W roku 2021 r., w ramach edukacji ekologicznej
zorganizowano Piknik Sieradz Bierze Oddech wraz
z imprezą towarzyszącą - XVI Festiwalem Recyklingu.
Opisane poniżej zadania zaplanowane zostały w ramach
edukacji ekologicznej sieradzan 2020, jednak z uwagi na
panującą
na
terenie
całego
kraju
sytuację
epidemiologiczną zostały przeniesione na rok 2021.
Piknik Sieradz Bierze Oddech odbył się w dniu
9 października 2021 r., na placu przed Teatrem Miejskim
w Sieradzu. Miał on na celu zwiększenie świadomości
ekologicznej w zakresie właściwej segregacji odpadów,
dbania o naturalne środowisko, czystość powietrza
i ziemi oraz zachęcić do oszczędzania energii elektrycznej
i stosowania energii odnawialnej. W programie Pikniku
znalazły się m.in.: warsztaty „Las zamknięty w słoiku”,
podczas których każdy z uczestników warsztatów mógł
stworzyć swój własny malutki kawałek lasu.
Ponadto zorganizowane zostały dwa konkursy: konkurs plastyczny pod hasłem „Gwarantuję
– Segreguję!” oraz konkurs wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów. Konkurs plastyczny
był konkursem rodzinnym, kierowanym do zespołów rodzinnych, w skład których wchodził
rodzic/opiekun prawny oraz dziecko/dzieci w wieku do lat 18. Prezentacja prac zgłoszonych do
konkursu oraz nagrodzenie laureatów odbyło się podczas Pikniku. W dniu Pikniku natomiast
mieszkańcy Sieradza mogli sprawdzić swoje umiejętności segregowania odpadów biorąc udział
w zorganizowanym konkursie wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów.
W trakcie Pikniku dostępny był również serwis rowerowy obejmujący drobne naprawy,
w ramach którego każdy z mieszkańców miasta Sieradza mógł dokonać przeglądu swojego
ekologicznego środka transportu. Dodatkowo Straż Miejska w Sieradzu dla osób zainteresowanych
prowadziła w tym czasie znakowanie rowerów.
Podczas Pikniku Sieradz Bierze Oddech odbył się również XVI Festiwal Recyklingu, który
miał na celu zachęcić mieszkańców Sieradza już nie tylko do segregacji odpadów, bowiem jest to
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obecnie ustawowy obowiązek każdego z mieszkańców, ale w szczególności do prawidłowej
segregacji odpadów tak, aby uzyskać odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji.
Ponadto Festiwal był pewną formą podziękowania dla sieradzan za całoroczną zbiórkę odpadów
oraz ich segregację.

FOTO: XVI Festiwal Recyklingu

W tygodniu poprzedzającym finał Festiwalu Recyklingu mieszkańcy miasta Sieradza mogli
oddać wyselekcjonowane odpady (puszki aluminiowe, baterie, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady problemowe) na Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych mieszczącą
się w Sieradzu, przy ul. Dzigorzewskiej 4, w dniu Festiwalu natomiast, na placu przed Teatrem
Miejskim, w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Problemowych zbierane były
baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady problemowe.
Podczas sześciodniowej akcji odpady dostarczyło 698 mieszkańców miasta, w łącznie ilości
prawie 21 967 kg, w tym: 5581 kg zużytych baterii, 242 kg puszek aluminiowych, 379 kg odpadów
problemowych oraz 15 765 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za przekazane
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odpady mieszkańcy naszego miasta otrzymywali ekodukaty, które następnie w dniu 9 października
2021 r. mogli zamienić na sadzonki drzew, krzewów, bylin lub ekoupominki.
W celu poszerzenia wiadomości mieszkańców regionu sieradzkiego na temat prawidłowej
segregacji odpadów zrealizowano film pt. "Segreguj odpady", który następnie w został
wyemitowany na antenie lokalnej telewizji. Materiał filmowy o charakterze informacyjnoedukacyjnym został przygotowany przy udziale dzieci, młodzieży oraz sportowców z Sieradza.
W ramach Edukacji ekologicznej sieradzan odbył się cykl bezpłatnych ekologicznych
przedstawień edukacyjnych dla dzieci z terenu miasta Sieradza poruszających m.in.: temat
zanieczyszczeń powietrza, szkodliwość spalania odpadów w paleniskach domowych czy
prawidłowej
segregacji
odpadów
–
przedstawienie
pt.
„Bukiet
talentów”
oraz „Kosmolenie ratują Ziemię”, wystawione przez Teatr Kultureska.
W 2021 r. wydrukowano także 3500 szt.
książeczek edukacyjnych w formie komiksu pt.
„Oto krótka EKO-LEKCJA jak ma wyglądać
w Sieradzu odpadów selekcja!”. Broszura
prezentuje treści edukacyjne oraz przekazuje
wiedzę na temat ekologii, przedstawia
podstawowe informacje dotyczące odpadów
powstających w gospodarstwach domowych oraz
zasady ich segregacji. Ponadto porusza
zagadnienia związane z wielokrotnym używaniem
przedmiotów
przed
ich
wyrzuceniem,
zmniejszeniem ilości śmieci oraz ponownym
przetwarzaniem odpadów, czyli recyklingiem.
Przekazano również pakiety broszur
edukacyjnych "Eko zagadki - czy myślisz
ekologicznie?" oraz "Drużyna EKO. Obrońcy
przyrody" dla starszych dzieci z sieradzkich
przedszkoli i oraz uczniów klas 1-3 ze szkół
podstawowych.
Ponadto zakupiono i zamontowano na terenie miasta Sieradza 5 sztuk pojemników
w kształcie serca przeznaczonych do zbiórki plastikowych nakrętek.
W ciągu roku prowadzono akcję wydawania bezpłatnych pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
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We wrześniu 2021 r. uruchomiono aplikację mobilną „EcoHarmonogram”. Aplikacja
wspomaga mieszkańców, wyszukując harmonogram odbioru odpadów za pomocą adresu (bez
rejestracji i logowania), przypomina o nadchodzących terminach ich wywozów oraz dostarcza
wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do prawidłowego sortowania odpadów
w gminie. W aplikacji znajdują się również informacje o punkcie selektywnej zbiórki odpadów
(PSZOK) i innych lokalizacjach, do których można przekazać odpady.
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DZIAŁ IV.

SAMORZĄD I ADMINISTRACJA
Informacje przedstawione w dziale IV. SAMORZĄD I ADMINISTRACJA są zgodne z następującymi
celami i działaniami określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030:

Cel strategiczny 2. Silna gospodarka – atrakcyjny rynek pracy
Kierunek działania 4. Sieradz jako wyróżniający się ośrodek regionalny województwa łódzkiego.
Cel operacyjny 4.2. Rozwój instytucjonalny samorządu miasta Sieradza.
Działanie 1. Realizacja działań na rzecz podnoszenia sprawności funkcjonowania administracji
samorządowej.
Działanie 4. Doposażenie sprzętowe UM w kontekście świadczenia usług online.
Działanie 5. Wzmocnienie kompetencji kadr i pracowników samorządowych.
Działanie 6. Poprawienie efektywności - współpraca między Urzędem Miejskim i jego jednostkami.
Działanie 8. Wdrażanie nowych standardów i procedur mających na celu usprawnienie funkcjonowania
administracji samorządowej.
Działanie 9. Poprawa jakości bazy lokalowej i infrastruktury świadczenia usług przez Urząd Miasta Sieradza
i jego jednostki.
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1. WŁADZE MIASTA SIERADZA
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Funkcję Prezydenta miasta Sieradza w kadencji 2018-2023 sprawuje Paweł Osiewała.
Organem stanowiącym i kontrolnym
gminy jest Rada Miejska. 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
wybierają
przewodniczącego
i wiceprzewodniczących
bezwzględną
większością
głosów w
obecności
co najmniej połowy ustawowego składu Rady
w głosowaniu tajnym.
Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieradzu w roku 2021 w kadencji 2018 - 2023 była
Radna Urszula Rozmarynowska. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Sieradzu byli: Radna
Beata Jacyszyn, Radny Marcin Sośnicki. Do 23 listopada 2021 r. funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Sieradzu sprawował również Radny Arkadiusz Góraj, który uchwałą Rady
Miejskiej w Sieradzu Nr. LIV/367/2021 w sprawie odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Sieradzu, został odwołany z funkcji.
Rada gminy obradowała na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W roku 2021 Rada Miejska w Sieradzu odbyła 18 posiedzeń.
Radni prowadzili bieżące prace w komisjach stałych, czyli organach pomocniczych Rady.
W roku 2021 odbyło się 101 posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Sieradzu, na których
podjęto 130 uchwał (szczegółowy wykaz od strony 148). 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.
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Komisja doraźna do opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza – przedmiotem działania
Komisji było opracowanie projektu uchwały zmieniającej Statut Miasta Sieradza. W skład komisji
weszli i w jej pracach uczestniczyli: Juliusz Góraj – Przewodniczący, Mirosław Antoni Owczarek –
Wiceprzewodniczący, Andrzej Czapnik, Arkadiusz Góraj, Ryszard Perka, Jacek Przybyłek, Urszula
Rozmarynowska.
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DZIAŁ IV. SAMORZĄD I ADMINISTRACJA

2. BUDŻET I FINANSE MIASTA
2.1. Stan finansów miasta Sieradza
2.2. Wykonanie budżetu miasta
2.2.1. Wykonanie dochodów i wydatków
2.2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
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2. BUDŻET I FINANSE MIASTA

2.1. Stan finansów miasta Sieradza
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Budżet Miasta Sieradza na 2021 r. został uchwalony przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu
15 grudnia 2020 roku (Uchwała Nr XXXVII/242/2020) w następujących kwotach:

208 484 522,46 zł

216 701 039,34 zł

DOCHODY

WYDATKI

8 216 516,88 zł
Planowany deficyt

Przychody budżetu ustalono w kwocie 13 762 000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie
5 545 483,12 zł (planowany wykup obligacji oraz spłata pożyczki).
W roku 2021 dokonano zmian w budżecie zarówno poprzez uchwały Rady Miejskiej,
jak i zarządzenia Prezydenta Miasta. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:
• dochody 214 517 378,65 zł oraz przychody w wysokości 16 832 955,54 zł,
• wydatki 225 804 851,07 zł oraz rozchody w wysokości 5 545 483,12 zł.
Planowany deficyt budżetu według stanu na dzień 31.12.2021 roku ustalono w kwocie
11 287 472,42 zł.
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Struktura dochodów
Dochody wykonane w 2021 roku wyniosły 217 493 742,49 zł, co oznacza, że zrealizowano je
na poziomie 101,39 % w stosunku do planu rocznego. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:
Wyszczególnienie:
dochody bieżące
dochody majątkowe
Razem:

Wykonanie
za 2021 r.
204 837 005,02
12 656 737,47
217 493 742,49

Plan roczny
199 783 116,53
14 734 262,12
214 517 378,65

% wykonania
planu rocznego
102,53 %
85,90 %
101,39 %

W 2021 roku udział dochodów na zadania własne (165 550 210,99 zł) w dochodach ogółem
(217 493 742,49 zł) wyniósł 76,12 %. Dochody na zadania zlecone wyniosły 51 943 531,50 zł,
co stanowi 23,88 % wszystkich dochodów.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wydatki Miasta Sieradza za rok 2021 wyniosły 209 466 421,72 zł, co stanowi 92,76 %
w stosunku do planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:
Wyszczególnienie:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
Razem:

Plan roczny
191 451 204,96
34 353 646,11
225 804 851,07

Wykonanie
za 2021 r.
177 731 741,02
31 734 680,70
209 466 421,72

% wykonania
planu rocznego
92,83 %
92,38 %
92,76 %

Wydatki majątkowe stanowiły 15,15 % wydatków zrealizowanych przez Miasto Sieradz w 2021
roku.
Zadłużenie ogółem
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Miasto Sieradz posiadała następujące zadłużenie
z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych :
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota
1.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu
500 313,88
„Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu
Klonowym w Sieradzu”
2.
Obligacje komunalne wyemitowane w Banku Gospodarstwa
26 000 000,00
Krajowego
Razem:
26 500 313,88
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W 2021 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, do których
zaliczamy środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące
z Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
1. Wykonanie dochodów w układzie źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:
DOCHODY
Lp.

Treść

1
I
II

2
Wpływy z podatków
Wpływy z opłat

Plan
uchwalony
3
31 045 360,00
12 914 600,00

III

Dochody z majątku gminy

12 894 125,00

a)

najem i dzierżawa

b)

c)

d)
IV
V
VI

przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
wpłaty z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności
nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego
nieruchomości oraz
sprzedaż mienia
odszkodowania za przyjęte
nieruchomości pod
inwestycje celu publicznego
Dochody gminy z udziałów
w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Pozostałe dochody
Subwencja

w tym: oświatowa
dochody bez dotacji:
VII Dotacje celowe, w tym:
201, 206 i 634-zadania
a)
zlecone-z budżetu państwa
b) 203 - zadania własne - z

2021
Plan po
zmianach
4
31 979 360,00
12 917 862,57

%
Wykonanie

5:3

5: 4

5
32 803 558,57
13 229 294,90

6
105,66%
102,44%

7
102,58%
102,41%

5 814 128,37

6 024 375,02

46,72%

103,62%

5 544 125,00

5 535 400,00

5 612 209,15

101,23%

101,39%

100 000,00

100 000,00

119 725,56

119,73%

119,73%

7 250 000,00

132 612,37

246 324,31

3,40%

185,75%

0,00

46 116,00

46 116,00

0,00 %

100,00%

50 414 359,00

50 660 035,50

55 209 842,40

109,51%

108,98%

2 815 231,28
4 554 734,56
26 123 996,00 35 147 956,00
26 123 996,00 35 147 956,00
136 207 671,28 141 074 077,00
56 192 829,00 55 948 507,74

4 737 456,35
35 147 956,00
35 147 956,00
147 152 483,24
55 736 852,87

168,28%
134,54%
134,54%
108,04%
99,19%

104,01%
100,00%
100,00%
104,31%
99,62%

52 809 974,00

52 042 272,74

51 943 531,50

98,36%

99,81%

3 382 855,00

3 906 235,00

3 793 321,37

112,13%

97,11%
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budżetu państwa i 204
Dotacja z funduszy
VIII
celowych, w tym:
z Narodowego i
a)
Wojewódzkiego FOŚiGW
b) inne
Pozostałe dotacje i
IX
dofinansowanie, w tym:
dotacje i środki na
finansowanie zadań
finansowanych z udziałem
a) środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ust. o
finansach publicznych
(środki europejskie)
dofinansowanie projektów
b)
inne źródła (w tym RFIL)
dotacja celowa otrzymana z
tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jst na
c)
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie lub
d) dofinansowanie realizacji
zadań związanych z
przeciwdziałaniem COVID19
Razem dochody:

1 837 225,54

4 801 752,58

4 119 889,55

224,25%

85,80%

1 037 225,54

1 815 640,58

1 133 777,55

109,31%

62,45%

800 000,00

2 986 112,00

2 986 112,00

373,26%

100,00%

14 246 796,64

12 693 041,33

10 484 516,83

73,59%

82,60%

10 544 421,63

5 577 248,07

3 473 712,90

32,94%

62,28%

3 702 375,01

6 116 874,56

6 016 872,16

162,51%

98,37%

0,00

160 000,00

155 013,07

0,00 %

96,88%

0,00

838 918,70

838 918,70

0,00 %

100,00%

208 484 522,46 214 517 378,65

217 493 742,49

104,32%

101,39%

2. Wykonanie dochodów i wydatków w układach według działów:

Dział

Dochody:

Wyszczególnienie

Dochody ogółem
(plan na 1
stycznia)

Dochody
ogółem (plan
po zmianach)

Dochody ogółem
(wykonanie)

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

150
600
630
700
710
720
750
751

Przetwórstwo przemysłowe
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony

0,00

85 906,74

85 906,74

524 753,49
35 000,00
2 964 893,99
13 384 500,00
0,00
68 960,00
641 910,56
8 460,00

581 399,07
2 431 587,45
343 270,00
9 395 805,34
3 755,00
70 560,41
793 764,51
8 460,00

535 754,50
2 409 969,70
343 270,00
9 603 654,59
7 002,07
52 245,32
785 000,18
8 460,00
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754

756

758
801
851
852
854
855
900
921
926

prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
OGÓŁEM:

52 000,00

41 801,00

43 167,10

83 372 800,28

84 792 815,24

90 479 347,16

29 098 238,00
7 311 012,90
0,00
3 238 854,73
0,00
52 570 120,00

39 074 485,58
9 076 367,61
62 850,70
3 611 194,49
87 969,00
51 146 415,00

39 040 485,27
7 516 529,32
62 956,86
3 160 267,42
47 098,32
51 019 698,68

14 737 543,51

12 295 722,51

11 641 748,31

0,00

51 053,00

51 052,11

475 475,00
562 196,00
208 484 522,46 214 517 378,65

600 128,84
217 493 742,49

Struktura dochodów gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

122

Dział

Wydatki:

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem
(plan na 1
stycznia)

Wydatki ogółem
(plan po
zmianach)

Wydatki ogółem
(wykonanie)

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

4 700,00

91 106,74

90 555,12

150

Przetwórstwo przemysłowe

540 953,49

641 954,94

587 549,50

600

Transport i łączność

14 323 704,56

21 714 871,85

21 017 028,04

630

Turystyka

5 438 765,42

199 603,62

199 603,62

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 209 600,00

10 321 942,43

10 137 637,68

710

Działalność usługowa

65 000,00

77 000,00

39 791,33

720

Informatyka

68 960,00

84 060,41

65 485,31

750

Administracja publiczna

16 744 193,56

17 718 116,71

16 565 057,51

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa

8 460,00

8 460,00

8 460,00

752

Obrona narodowa

12 000,00

12 000,00

1 708,30

754

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

1 555 586,00

2 138 000,50

1 988 895,54

757

Obsługa długu publicznego

3 291 209,13

3 291 209,13

339 899,65

758

Różne rozliczenia

3 000 000,00

2 527 956,09

0,00

801

Oświata i wychowanie

63 925 998,64

68 338 972,76

63 273 096,09

851

Ochrona zdrowia

909 300,00

1 097 604,27

660 769,38

852

Pomoc społeczna

10 765 954,73

11 463 170,29

10 452 318,30

854

Edukacyjna opieka
wychowawcza

1 482 000,00

1 540 263,00

1 137 053,28

855

Rodzina

53 899 570,00

52 644 064,00

52 428 075,15

26 086 513,81

23 813 857,60

22 484 471,17

3 244 500,00

2 858 626,73

2 806 683,69

5 124 070,00

5 222 010,00

5 182 283,06

216 701 039,34

225 804 851,07

209 466 421,72

900
921
926

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
OGÓŁEM:
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Struktura wydatków gminy wg działów klasyfikacji budżetowej

3. Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)
W 2021 roku Miasto Sieradz uzyskało 8 027 320,77 zł nadwyżki budżetowej w wyniku
realizacji dochodów w wysokości 217 493 742,49 zł i wydatków w wysokości 209 466 421,72 zł.
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2.2. Wykonanie budżetu miasta
2.2.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych

W 2021 roku wydatki inwestycyjne wyniosły 31 734 680,70 zł w stosunku do planu
34 353 646,11 zł, co stanowi 92,38 % planu. Udział wydatków inwestycyjnych w całkowitej kwocie
wydatków wyniósł 15,15 %.
Inwestycje zrealizowane w roku 2021 zostały przedstawione w tabeli poniżej:
Wykonanie za 2021
rok

Treść
Transport i łączność

14 318 104,17

Drogi publiczne powiatowe

1 600 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 600 000,00

Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1751E ul.
Reymonta w Sieradzu
Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań drogowych na drogach
powiatowych na terenie Miasta Sieradz
Dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na zmianę organizacji ruchu w Sieradzu na
skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym

950 000,00
650 000,00
0,00

Drogi publiczne gminne

9 587 249,86

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9 563 721,29

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem przy ul. Warneńczyka
Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu
Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu
Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda

694 723,84
2 499 535,84
116 400,00
2 654 480,38

Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada

509 647,83

Dokumentacja projektowa dróg miejskich
Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada

290 466,00
20 295,00

Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy
Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich

67 650,00
439 086,24

Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej

1 132 632,56

Przebudowa ul. Sobieskiego i ul. Chodkiewicza
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 138 803,60
23 528,57
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Zakup wiaty zabezpieczającej stację rowerową usytuowaną w pasie drogowym ul. Kolejowej w
Sieradzu

23 528,57

Pozostała działalność

3 130 854,31

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 130 854,31

Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie

2 089 280,00

Modernizacja przejść dla pieszych

45 900,00

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Września w Sieradzu w rejonie ul. Armii
Krajowej
Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września Braterstwa Broni w Sieradzu
Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Bohaterów Września Strzelców Kaniowskich w Sieradzu

154 345,19
486 883,05
354 446,07

Turystyka

183 684,21

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

183 684,21

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78 200,00

Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku
wypoczynkowym Sieradz-Męka
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku
wypoczynkowym Sieradz-Męka
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku
wypoczynkowym Sieradz-Męka

78 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

0,00

Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku
wypoczynkowym Sieradz-Męka

0,00

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

105 484,21

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

105 484,21

Gospodarka mieszkaniowa

4 043 094,08

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

107 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

107 000,00

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

107 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 936 094,08

Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

3 000 000,00

Zakup i objęcie udziałów w spółce "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością"

3 000 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
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936 094,08

Wydatki na zakupy inwestycyjne

936 094,08

Administracja publiczna

827 037,68

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

25 708,69

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25 708,69

Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi Rady Miejskiej w Sieradzu

25 708,69

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

651 666,65

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza

350 786,29
6 000,00

Wykonanie systemu klimatyzacji I piętra budynku Urzędu Miasta Sieradza

344 786,29

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne

300 880,36
287 965,36

Zakup maszyny sprzątającej

12 915,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

149 662,34

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

149 662,34

Wykonanie i dostawa kompleksowego systemu i oprogramowania - Muzeum Wirtualne
Antoine'a Cierplikowskiego

149 662,34

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

384 934,50

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

60 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych

60 000,00

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z
przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z
przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych.

0,00

60 000,00

Ochotnicze straże pożarne

172 414,50

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

172 414,50

Dotacja celowa dla OSP Sieradz-Męka na termomodernizację budynku strażnicy OSP w
Sieradzu-Męce przy ul. Torowa 3

10 000,00

Dotacja celowa dla OSP w Sieradz - Monice na modernizację ogrodzenia wokół strażnicy OSP
w Sieradzu - Monice przy ul. Krakowskie Przedmieście 156

32 735,00

Dotacja celowa dla OSP w Sieradzu przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 na modernizację
otoczenia strażnicy

129 679,50

Zarządzanie kryzysowe

152 520,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

152 520,00

Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

152 520,00

Różne rozliczenia

0,00

Rezerwy ogólne i celowe

0,00

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00
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Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

Oświata i wychowanie

5 601 118,76

Szkoły podstawowe

5 415 709,39

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

935 598,05

Budowa 3 wiat śmietnikowych przy Szkole Podstawowej nr 10

41 561,10

Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława
Reymonta w Sieradzu
Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu
Modernizacja biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 10
Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4
w Sieradzu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 162 324,29

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

1 162 324,29

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 317 787,05

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

3 317 787,05

43,50
59 040,00
84 953,45
750 000,00

Przedszkola

129 556,84

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

129 556,84

Budowa placu zabaw z elementami rekreacyjno-sportowymi w Szkole Podstawowej nr 1
Modernizacja ogrodu w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu

29 556,84
100 000,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

55 852,53

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

55 852,53

Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Sieradzu

55 852,53

Ochrona zdrowia

18 450,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

18 450,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18 450,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I

18 450,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 192 456,99

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

903 985,74

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

899 380,74

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych

899 380,74

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

4 605,00

Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej

4 605,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1 274 331,72

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 274 331,72

Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu

1 274 331,72

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 308 801,93

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

690 850,45
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Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Sieradzu - etap 1
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie
Miasta Sieradza
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie
Miasta Sieradza

659 175,45
31 675,00
0,00
0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie
Miasta Sieradza

0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej

617 951,48
22 506,48

Dotacje na wymianę pieców

595 445,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

518 519,35

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

518 519,35

Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza

518 519,35

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

53 083,30

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

53 083,30

Dotacje na usuwanie azbestu

53 083,30

Pozostała działalność

2 133 734,95

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 126 327,95

Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja
Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ulic Wolskiej i Scaleniowej w Sieradzu
Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os.Wola Dzierlińska
Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji "Od malucha do seniora" na osiedlu Dziewiarz w
Sieradzu
Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem
wodami powodziowymi
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

0,00
211 938,84
1 825 051,51
84 402,60
4 935,00
7 407,00

7 407,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

Centra kultury i sztuki

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury

0,00

Kultura fizyczna

165 800,31

Obiekty sportowe

0,00
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

Budowa kompleksu sportowo-widowiskowego w Sieradzu

0,00

Instytucje kultury fizycznej

165 800,31

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

165 800,31

Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Sportowej 1

65 805,00

Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu - etap II

99 995,31

Razem:

31 734 680,70

Przykładowe inwestycje zrealizowane i których realizację rozpoczęto w 2021 r.

Ul. Braterstwa Broni

Budowa chodnika na ul. 3 Maja

Ul. Chodkiewicza

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4
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Wyłoniono wykonawcę prac związanych z modernizacją
mostu wantowego nad rzeką Wartą.

Ogłoszono przetarg na budowę ul. Piątkowskiej oraz
Sternfelda o łącznej długości ponad 700 m.

Rozpoczęto prace związane z budową ciągu rowerowopieszego wraz z oświetleniem na ul. Warneńczyka.

Wykonano przebudowę ulic Słonecznej i Botanicznej.

Wykonanie nowych wiat przystankowych przy ulicach: Jana
Pawła II, Wojska Polskiego i Górka Kłocka.
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WRÓĆ DO SPISU TREŚCI
DZIAŁ IV. SAMORZĄD I ADMINISTRACJA

3. MAJĄTEK GMINY MIASTA
SIERADZ

3.1. Majątek w administracji
3.2. Dochody Miasta w zakresie gospodarki mieniem i gruntami komunalnymi

………………
Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Miasto Sieradz posiadała prawa własnościowe do
majątku o wartości netto: 366 750 892,72 złotych.
Podstawę wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego, poza udziałami w Spółkach
z o. o., stanowi wartość ewidencyjna początkowa. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej, która
w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży i popytu
na rynku może być wyższa lub niższa od wykazanej w niniejszym opracowaniu.
Majątek ten, stanowiący mienie komunalne gminy administrowany jest przez Gminę Miasto
Sieradz w sposób bezpośredni i pośredni poprzez:
Jednostki budżetowe :
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Straż Miejska
4. Szkoły Podstawowe
5. Przedszkola i Żłobek
6. Centrum Obsługi Finansowej
Jednostki organizacyjne ( kultury):
1. Sieradzkie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna
Spółki prawa handlowego ( Spółki z o. o.) :
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o.
4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
5. Zakład Ochrony Mienia Spółka z o. o.
6. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Spółka z o.o.
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Urząd Miasta Sieradza
W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.
Majątek Gminy
Miasto Sieradz

Stan na dzień 31.12.2020 r .

Stan na dzień 31.12.2021 r .

Jednostki budżetowe 310 128 150,69 100 373 345,29 209 754 805,40 325 797 139,61

112 637 089,17

214 338 930,79

Jednostki
organizacyjne

12 914 207,21

6 683 750,60

6 230 456,61

13 284 791,64

7 163 707,78

6 121 083,86

Spółki z o. o.
- majątek w
zarządzie

72 811 931,29

38 610 648,78

34 201 282,51

71 490 714,61

39 787 241,54

31 703 473,07

-majątek w
udziałach

109 602 205,00

0,00

0,00

114 587 405,00

RAZEM

505 456 494,19 145 667 744,67 359 788 749,52 525 160 050,86

159 588 038,49

366 750 892,72

109 602 205,00 114 587 405,00

Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zwiększyła się
o kwotę netto 6 962 143,20 zł.
Największy wpływ na powyższe miało:
•
•
•
•
•
•

przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa (komunalizacja),
zakup nieruchomości gruntowych,
zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Ogrodowej 2A,
nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej na podstawie umowy darowizny na
rzecz Województwa Łódzkiego,
nieodpłatne przekazanie urządzeń sieci teleinformatycznej “SIRMAN” do jednostek
oświatowych i organizacyjnych,
zakończenie zadań inwestycyjnych:
- przebudowa ul. Botanicznej oraz ul. Słonecznej (obejmujące roboty drogowe,
odwodnienie dróg i terenu oraz oświetlenie uliczne)
- przebudowa ul. Chodkiewicza (obejmująca roboty konstrukcyjno – drogowe, oznakowania
ulicy, zieleń, roboty sanitarne, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne)
- przebudowa ul. Sobieskiego (obejmujące roboty konstrukcyjno – drogowe, oznakowania
ulicy, zieleń, roboty sanitarne, oświetlenie uliczne)
- budowa chodnika na ul. Braterstwa Broni wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych
- budowa chodnika na ul. Grzesika i Piwnika wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych
- budowa chodnika na ul. 3 Maja
- budowa parkingu – ul. Bohaterów Września
- modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Braterstwa Broni, ul. 11 Listopada,
ul. Popiełuszki, ul. Jagiellońska, ul. Taczanowskiego, ul. Spychalskiego, ul. Pogorzelskiego,
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Osiedle Centrum, Al. Grunwaldzka, Park Broniewskiego wraz z parkingiem, ul. Jana Pawła II,
Skatepark
- przebudowa rowów w osiedlach Zapusta i Wola Dzierlińska od rzeki Myji do ul. Ludowej
- budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w rejonie ul. Scaleniowej i ul. Wolskiej
- zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym
- wykonanie klimatyzacji w zakresie instalacji schładzania powietrza dla I piętra budynku
Urzędu Miasta Sieradza
- Muzeum Wirtualne Antoine’a Cierplikowskiego.

3. MAJĄTEK MIASTA SIERADZ

3.1. Majątek w administracji

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

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 przedstawiono
w tabeli poniżej.
Stan na dzień 31.12.2020 r.
Nazwa jednostki

Stan na dzień 31.12.2021 r.

wartość brutto

wartość
umorzenia

wartość netto

wartość brutto

wartość
umorzenia

wartość netto

Urząd Miasta

221 725 919,85

58 380 473,58

163 345 446,27

231 669 240,39

67 910 699,13

163 758 541,26

MOPS

3 571 063,89

2 600 906,14

970 157,75

3 640 403,13

2 799 383,82

841 019,31

Straż Miejska

1 270 166,74

1 140 250,95

129 915,79

1 301 782,66

1 176 540,29

125 242,37

Szkoły podstawowe

43 136 327,24

23 619 503,38

19 516 823,86

48 062 224,15

24 671 598,64

24 569 505,86

Przedszkola, żłobek

10 970 413,30

7 412 545,27

3 557 868,03

11 371 512,42

7 903 994,99

3 467 517,43

MOSIR

29 204 100,29

6 972 869,31

22 231 230,98

29 450 902,61

7 876 477,01

21 574 425,60

Centrum Obsługi
Finansowej

250 159,38

246 796,66

3 362,72

301 074,25

298 385,29

2 688,96

RAZEM

310 128 150,69

100 373 345,29

209 754 805,40

325 797 139,61

112 637 079,17

214 338 940,79
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W skład majątku będącego w jednostkach budżetowych wchodzą:





majątek będący w administrowaniu Urzędu Miasta Sieradza (budynki, budowle w tym
infrastruktura techniczna I wyposażenie),
grunty, budynki będące w trwałym zarządzie oraz wyposażenie oddane w nieodpłatne
używanie: 6 szkół podstawowych, 7 przedszkoli i 1 żłobek.
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.

2. W bezpośrednim zarządzie Miasta pozostają drogi gminne o znaczeniu lokalnym, obiekty
inżynierskie oraz grunty.
Drogi
Gmina Miasto Sieradz ma w swej gestii nadzór nad drogami gminnymi o długości 95,780 km.
Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:

Stan na dzień 31.12.2020r.
Drogi gminne

Długość (km) Powierzchnia
( tys. m2)

Stan na dzień 31.12.2021r.
Długość (km)

Powierzchnia
( tys. m2)

o nawierzchni betonowej

1,23

5,92

1,23

5,92

o nawierzchni bitumicznej

55,34

318,39

56,64

327,34

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

19,53

64,12

19,04

61,80

9,21

35,69

8,77

33,48

10,32

28,43

10,28

28,33

o nawierzchni tłuczniowej

15,62

67,12

15,37

65,70

o nawierzchni brukowej/z kostki

3,49

17,69

3,51

18,21

powierzchnie poboczy
utwardzonych, zatok

69,52

69,52

powierzchnie chodników i ścieżek
rowerowych

137,79

144,21
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Zmiany, które nastąpiły w majątku dróg gminnych na dzień 31.12.2021 r. wynikają z przebudowy
ulic: Botanicznej, Słonecznej, Chodkiewicza, Sobieskiego, Sikorskiego oraz budowy chodnika na ul.
Braterstwa Broni i na ul. Grzesika i Piwnika.
Grunty
Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. przedstawia
się następująco:
Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Grunty w (ha) ogółem,w tym:

471,6

własne

357,70

użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa
przekazane w użytkowanie wieczyste

3,7
85,00

gospodarowanie przez Urząd Miasta drogi

25,20

publiczne,własność Skarb Państwa

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

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Grunty w (ha) Razem:

386,60

Sposób zagospodarowania
dzierżawa

26,80

zarząd

29,71

bezpośrednie administrowanie

330,09

Grunty stanowiące własność Gminy Miasto Sieradz, a znajdujące się poza granicami miasta
to działki znajdujące się na terenach Gminy Sieradz w obrębie Kłocko, Dzigorzew i Charłupia Mała,
o łącznej powierzchni 28,2 ha.
Stan gruntów komunalnych (wraz z użytkowaniem wieczystym) na dzień
31.12.2021 r. zmienił się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. o prawie 2 ha. Różnica ta
powstała w głównej mierze z tytułu nabycia oraz zbycia gruntów a także w wyniku prostowania
błędnych zapisów w ewidencji gruntów i budynków. W wyniku komunalizacji do gminnego zasobu
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nieruchomości nabyto 0,50 ha gruntów. Były to zarówno działki drogowe jak i rolne. Sprzedaż
dotyczyła głównie działek pod budownictwo jednorodzinne.

3. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji miejskich jednostek
organizacyjnych.
Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych:

Nazwa
jednostki

Stan na dzień 31.12.2020 r.
wartość brutto

wartość
umorzenia

Stan na dzień 31.12.2021 r.

wartość netto

wartość brutto

wartość
umorzenia

wartość netto

Sieradzkie
Centrum
Kultury

9 822 319,56

4 996 957,27

4 825 362,29

10 130 962,65

5 362 755,48

4 768 207,17

Miejska
Biblioteka
Publiczna

3 091 887,65

1 686 793,33

1 405 094,32

3 153 828,99

1 800 952,30

1 352 876,69

RAZEM

12 914 207,21

6 683 750,60

6 230 456,61

13 284 791,64

7 163 707,78

6 121 083,86

Na powyższe zmiany zaistniałe w miejskich jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2021 r.
do 31.12.2021 r. największy wpływ miały:
•
•
•

zakup wyposażenia,
zwiększenie zbiorów bibliotecznych,
nieodpłatne przekazanie urządzeń sieci teleinformatycznej “SIRMAN”.

4. Spółki prawa handlowego (w formie organizacyjnej spółki z o. o.) z udziałem Gminy Miasto
Sieradz
4. a) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o. o.
Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Gminy Miasta Sieradz w spółkach prawa
handlowego na dzień 31.12.2021 r. stanowi 31,24 % wartości majątku komunalnego. Spośród
sześciu spółek z o. o. w których udziały posiada Miasto, w czterech Spółkach jest ono właścicielem
100 % udziałów.
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Nazwa
Spółki z o. o.

Wielkość kapitału
zakładowego Spółki

Udział Gminy Miasta
Sieradz w Spółce
wartość finansowa

Ilość I wielkość udziałów
posiadanych przez
Miasto Sieradz w Spółce

Udział Miasta w
kapitale Spółki - %

31.12.2020 r.

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

31.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej

6 161 800

6 161 800

6 161 800

6 161 800

30 809
udziałów po
200,00

30 809
udziałów
po 200,00

100.00%

100.00%

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacji

4 877 730

4 877 730

4 877 730

4 877 730

4 927
udziałów po
990,00

4 927
udziałów
po 990,00

100.00%

100.00%

Przedsiębiorstwo
Komunalne

3 429 500

3 429 500

3 429 500

3 429 500

6 859
udziałów po
500,00

6 859
udziałów
po 500,00

100.00%

100.00%

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji

102 837 500

103 305 500

94 863 000

189 726
94 863 000 udziałów po
500,00

189 726
udziałów
po 500,00

92,25%

91,83%

Zakład Ochrony
Mienia

270 175

270 175

270 175

270 175,

505
udziałów po
535,00

505
udziałów
po 535,00

100.00%

100.00%

Społeczna
Inicjatywa
Mieszkaniowa
Łódzkie

-

32 218 000

-

4 985 200

-

99 704
udziałów
po 50,00

-

15,47%

117 576 705

150 262 705

109 602 205

114 587
405

x

x

x

x

RAZEM

Wielkość udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale poszczególnych spółek.

W dniu 27.01.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, na którym
została podjęta uchwała w sprawie zmiany aktu założycielskiego, poprzez podwyższenie kapitału
zakładowego spółki z kwoty 102 837 500,00 zł do kwoty 103 305 500,00 zł, tj. o kwotę 468 000,00
zł drogą zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym spółki i o 936 nowych udziałów
o wartości nominalnej po 500 zł każdy przez Wspólnika Gminę Sieradz.
Ponadto w dniu 02.12.2021 r. Gmina Sieradz dokonała wpłaty kwoty 457 000,00 zł. W dniu
24 stycznia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPWiK Sp. z o.o.
w Sieradzu na którym podjęta została uchwała w sprawie zmiany aktu założycielskiego, poprzez
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 103 762 500,00 zł tj. o kwotę 457 000,00 zł
drogą zwiększenia ilości udziałów w kapitale zakładowym Spółki o 914 nowych udziałów o wartości
nominalnej po 500 zł każdy, które obejmie Gmina Sieradz.
W dniu 8 czerwca 2021 r. zawiązana została Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa w formie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki zgodnie z § 9 ust. 1 aktu
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notarialnego Repertorium A nr 1428/2021 wynosi 25 855 550,00 zł i dzieli się na 517.111 udziałów,
o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.
Gmina Miasto Sieradz objęła 60 000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy
udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł i pokryła je w całości wkładem
pieniężnym, pochodzącym ze wsparcia jakie Gmina otrzymała za środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w Spółce.
W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod
firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie spółka z ograniczoną z siedzibą w Radomsku na
którym podjęto uchwałę nr 7 w sprawie podwyższenia kapitału Spółki z kwoty 25 855 550,00 zł
o kwotę 6 362 450,00 zł czyli do kwoty 32 218 000,00 zł poprzez utworzenie 127 249 nowych,
równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości
nominalnej 6 362 450,00 zł , które to nowo utworzone udziały zostały objęte przez obecnych
Wspólników Spółki (NZW SIM Łódzkie sp. z o.o. z dnia 21.12.2021 r.). Miasto Sieradz obejmuje 39
704 udziały o łącznej wartości nominalnej 1 985 200,00 zł o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy
udział pokryte w całości wkładem niepieniężnym o wartości 1 985 220,00 zł w postaci:
1. Prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze
5555 (obręb geodezyjny nr 101401_1.0015 – Sieradz Miasto), o powierzchni 0,1896 ha,
zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą
SR1S/00020323/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg
Wieczystych.
2. Prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze
5572 (obręb geodezyjny nr 101401_1.0015 – Sieradz Miasto), o powierzchni 0,7388 ha,
zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą
SR1S/00051090/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg
Wieczystych.
3. Prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze
5577 (obręb geodezyjny nr 101401_1.0015 – Sieradz Miasto), o powierzchni 0,1621 ha,
zlokalizowaną w Sieradzu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, objętej księgą wieczystą
SR1S/00034263/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg
Wieczystych,
- o łącznej wartości 1 614 000,00 zł netto, tj. 1 985 220,00 zł brutto.
Nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów w wysokości 20,00 zł
przekazana zostaje na kapitał zapasowy. Podwyższenie to do dnia sporządzenia niniejszej informacji
nie zostało zarejestrowane w KRS. W pozostałych Spółkach z udziałem Miasta Sieradza kapitały
zakładowe nie uległy zmianie.

139

4. b) majątek Miasta pozostający w zarządzie/administrowaniu/używaniu/dzierżawie
spółek komunalnych

Nazwa spółki
z o. o.

Stan na dzień 31.12.2020 r.

Stan na dzień 31.12.2021r.

wartość
brutto

wartość
umorzenia

wartość netto

wartość
brutto

wartość
umorzenia

wartość netto

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji

6 962 070,68

3 312 918,14

3 649 152,54

6 962 070,68

3 726 455,67

3 235 615,01

Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej

36 667,08

22 577,28

14 089,80

36 667,08

25 283,32

11 393,76

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacji

101 438,82

101 438,82

0,00

101 438,82

101 438,82

0,00

64 373
128,16

35 916 663,86

28 456 464,30

17 409,87

17 409,87

0,00

Przedsiębiorstwo
65 694 344,84 35 156 304,67 30 538 040,17
Komunalne
Zakład Ochrony
Mienia

RAZEM

17 409,87

17 409,87

0,00

72 811 931,29 38 610 648,78 34 201 282,51 71 490 714,61

39 787 241,54

31 703 473,07

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.
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3.2. Dochody Miasta w zakresie gospodarki mieniem i gruntami
komunalnymi

Stan na dzień
31.12.2021r.

Wyszczególnienie
sprzedaży gruntów niezabudowanych

95 450,41

zbycie lokali mieszkalnych

0,00

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

140 300,00

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

119 725,56

opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

582 373,25

opłaty z tytułu trwałego zarządu

735,68

dzierżawy gruntów komunalnych, dzierżawy lokali i budynków
najem lokali komunalnych

531 983,54
4 916 096,55

zwroty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali komunalnych
odszkodowania

1 251,92
91 075,98

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialneg na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

314 761,74

opłaty adiacenckie

108 324,18

pas drogowy

127 930,56

renta planistyczna

78 507,00

inne dochody (odsetki i koszty upomnień)

50 897,42

wniesienie udziałów do spółki – SIM Łódzkie

3 000 000,00

Razem

10 159 413,79

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 2021 roku.
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4. STRATEGIE I PROGRAMY

4.1. Strategia rozwoju miasta Sieradza
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Strategia rozwoju miasta, choć nie jest dokumentem obowiązkowym, jest kluczowym
dokumentem samorządu, który zarówno w obszarze społecznym, gospodarczym
jak i przestrzennym określa kierunki rozwoju. Jest to opracowanie niezbędne do skutecznego
i świadomego zarządzania Miastem w perspektywie długoterminowej (najczęściej 10 - letniej),
jak i aplikowania o zewnętrzne środki na realizacje inwestycji w niej wyznaczonych. Pakiet
przepisów dotyczących polityki rozwoju – ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw - który wszedł w życie 13 listopada 2020 r.
wprowadził dla jednostek samorządu terytorialnego wiele zmian w obszarze planowania
strategicznego, a waga strategii rozwoju gminy została dodatkowo podkreślona w nowelizacji
ustawie o samorządzie gminnym, gdyż po raz pierwszy zyskała w polskim prawodawstwie
podstawę prawną.
Rok 2021 – w zasadzie jego koniec – jest pierwszym rokiem, w którym obowiązuje nowa
strategia rozwoju – przez to jest również okresem przejściowym, w którym realizowane były
zarówno zadania określone jeszcze w Strategii Rozwoju Miasta Sieradza 2020, jak i te, których
realizację rozpoczęto w czwartym kwartale 2021 r. w ramach Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na
lata 2020-2030.
Kontynuacja poprzednich i płynne przejście do realizacji nowych przedsięwzięć pozwalała
na realizację stabilnej i przemyślanej długofalowej polityki rozwoju, dzięki której Sieradz staje się
nie tylko dobrym miejscem dla inwestycji gospodarczych, jak również dobrym i perspektywicznym
miejscem do zamieszkania.
Podsumowanie Strategii Rozwoju Miasta Sieradza do 2020 roku.
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 zadań, zrealizowanych zostało
67 zadań o charakterze inwestycyjnym, 46 zadań nieinwestycyjnych (programów, systemów itp.)
zostało wdrożonych, a kolejnych 12 znajdowało się w trakcie realizacji. Łącznie zatem w pełni
zrealizowano i wdrożono 113 ze 172 zadań (65,7%). Natomiast 16 z podjętych zadań zostało
zaniechanych (główne ze względów finansowych lub braku popytu na daną usługę),
niezrealizowanych lub niektóre zadania należały do realizacji przez podmioty zewnętrzne, na które
Miasto nie miało wpływu.
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Końcowy efekt prac zrealizowanych i wdrożonych wyniósł około 72,7%, czyli blisko 3/4
ogółu zadań wyznaczonych do realizacji, łącznie z tymi, które znajdowały się poza kompetencjami
Gminy Miasto Sieradza.

Zestawienie liczbowe wyników realizacji założeń Strategii

Jednocześnie wyłączając z zakresu te działania, które uzależnione zostały od zaangażowania
podmiotów zewnętrznych, współczynnik realizacji Strategii wzrósł do poziomu około 87,4%. Tym
samym poziom przyjętych założeń niemal pokrył się z przyjętym planem.

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%

Zestawienie procentowe wyników realizacji założeń Strategii

Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030
Prace nad nową strategią rozwoju Miasta, rozpoczęły się w trzecim kwartale 2020 r.
i zakończyły w trzecim kwartale 2021. 28 września 2021 r. Rada Miejska w Sieradzu podjęła
uchwałę(L/340/2021) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.
W dokumencie określono wizję rozwoju Sieradza:
„Sieradz wyróżniającym się ośrodkiem miejskim skutecznie ograniczającym skutki negatywnych
procesów rozwojowych, społecznych, demograficznych, ekonomicznych i gospodarczych”.
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W Strategii poza wizją rozwoju określono także misję samorządu lokalnego. Została ona
zdefiniowana w następujący sposób:
„Wzmacnianie dobrostanu wspólnoty zamieszkującej Sieradz w oparciu o trwałe podstawy
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz podnoszenie rangi i statusu miasta.”
Kierunki działań zdefiniowane zostały w Strategii w taki sposób, aby w perspektywie do
2030 roku Sieradz był miastem o zintegrowanej wspólnocie lokalnej, posiadał silną gospodarkę
z atrakcyjnym rynkiem pracy oraz oferował nowoczesną przestrzeń publiczną w atrakcyjnym
ekosystemie.
Założenia Strategii opierają się na trzech wymiarach: społecznym, gospodarczym
i przestrzennym. Ich poszczególne cele strategiczne i operacyjne wynikają wprost z diagnozy
potrzeb określonych podczas prowadzonych konsultacji społecznych wśród mieszkańców Sieradza,
przedsiębiorców, czy choćby organizacji pozarządowych.
Wymiar społeczny odwołuje się kompleksowo do usług publicznych oraz sektorowych
polityk kierowanych do poszczególnych grup mieszkańców takich jak seniorzy, młodzież, osoby
z niepełnosprawnościami czy też środowiska zagrożone marginalizacją. Ponadto obszar społeczny
to również mieszkalnictwo oraz zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej,
edukacyjnej oraz turystycznej.
Wymiar gospodarczy koncentruje się na tworzeniu warunków do rozwoju gospodarczego
poprzez stymulowanie przedsiębiorczości, przygotowywanie terenów inwestycyjnych oraz działania
marketingowe. Interwencja w obrębie gospodarki jest ukierunkowana również na sprawność
administracyjną oraz budowanie pozycji i statusu miasta jako ośrodka gospodarczego
posiadającego istotny potencjał instytucjonalny.
Wymiar przestrzenny interwencji odnosi się głównie do zagadnień z zakresu planowania
przestrzennego i narzędzi bezpośrednio z nim związanych. Wątek przestrzeni jest istotny jako
budujący ramy dla rozwijania funkcji centrotwórczych i symbolicznych miasta. Dodatkowo
tematyka przestrzenna obejmuje swoim zakresem zagadnienia klimatyczne, infrastrukturalne oraz
rewitalizacyjne, przez co stanowi kluczowy wycinek planowanych działań inwestycyjnych.

145

Strategia Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030 w ujęciu zadaniowym (schemat)
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4.2. 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 on
opracowany w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014 - 2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku oraz o ustawę o samorządzie
gminnym z 8 marca 1990 roku.
LPR wyznacza kierunki działań w 4 strefach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno –
funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Docelowo mają one doprowadzić do ożywienia,
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poprawy funkcjonalności, estetyki i jakości życia na wybranych obszarach miasta. LPR jest przede
wszystkim wyjściowym materiałem bazowym pozwalającym nie tylko na realizację zawartych
w nim działań, ale także opracowywanie na podstawie diagnozy potrzeb i kolejnych kierunków
działań. Dzięki jego wdrożeniu każde podejmowane działanie jest odnoszone do przeprowadzonych
w diagnozie badań. Pozwala to na lepsze kształtowani polityk w mieście.
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. Rzeka Warta dzięki bulwarom 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 przyczyniło się także
do ożywienia gospodarczego obszaru, co jest również zasługą rozwijającej się przedsiębiorczości
wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji.
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5. POZYSKIWANIE
I WYDATKOWANIE PRZEZ MIASTO
SIERADZ ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

Poza środkami budżetowymi, którymi dysponuje Miasto Sieradz na realizację zadań
własnych gminy, to głównie dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom finansowym rozwijana jest
infrastruktura techniczna, społeczno-kulturalna, czy choćby gospodarcza. Środki te są często
motorem napędowym pozwalającym na podnoszenie konkurencyjności miasta, ale również –
a może przede wszystkim – pozwalają podnieść jakoś życia mieszkańców Sieradza.

L.p.

Tytuł projektu

1

Modernizacja III płyty boiska
przy Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Sieradzu
– etap II

2

Budowa placu zabaw z
siłownią zewnętrzną w
rejonie ulic Wolskiej i
scaleniowej w Sieradzu

3

Montaż instalacji
fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności
publicznej w Sieradzu – ETAP
1

4

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze
oddziaływania przejść dla
pieszych przy ul. Bohaterów
Września i Braterstwa Broni
w Sieradzu

5

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze

Wartość
zadania
zgodnie z
wnioskiem

Wysokość
dofinansowania

Źródło
finansowania

Okres
realizacji

649 436,21

60 000,00

Program
Infrastruktura
sportowa Plus

20212022

125 000,00

100 000,00

Program
Infrastruktura
sportowa Plus

2021

980 000,00

698 220,00

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w Łodzi

20212022

329 539,00

263 631,00

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

20212022

91 552,00

73 241,00

Rządowy Fundusz

2021-
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oddziaływania przejść dla
pieszych przy ul. Bohaterów
Września i Armii Krajowej

6

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu pieszych w obszarze
oddziaływania przejść dla
pieszych przy ul. Bohaterów
Września i Armii Krajowej

7

Przebudowa ul. Żeromskiego
w Sieradzu

8

Przebudowa dróg
wewnętrznych i parkingów
przy ul. Powstańców
Warszawy w Sieradzu

9

Rozbudowa Sieradzkiego
Centrum Kultury

10

Budowa i Przebudowa boiska
szkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 1 im W.
Reymonta w Sieradzu

11

Utworzenie punktu
dydaktycznego w
Przedszkolu nr 5 w Sieradzu
(ogródek)

12

Utworzenie punktu
dydaktycznego w SP 6 w
Sieradzu (ogródek)

13

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa (Szkoła
Podstawowa nr 8)

14

Laboratoria przyszłości
(Szkoła Podstawowa nr 1, 4
6, 8, 9, 10)

15

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa (Szkoła
Podstawowa nr 6,
Przedszkole nr 1, 3, 5, 6, 15)
SUMA

Rozwoju Dróg

2022

216 567,00

173 253,00

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

20212022

2 086 602,00

1 251 961,00

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg

20212022

5 000 000,00

4 275 000,00

Program
Inwestycji
Strategicznych

20212022

15 000 000,00

13 500 000,00

Program
Inwestycji
Strategicznych

20212023

1 300 000,00

429 000,00

Fundusz Rozwoju
kultury Fizycznej

20212022

44 775,00

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w Łodzi

20212022

44 838,00

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej w Łodzi

20212022

5 000,00

4 000,00

Ministerstwo
Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego i
Sportu

2021

800 200,00

800 200,00

Ministerstwo
Edukacji i Nauki

20212022

33 000,00

Ministerstwo
Kultury,
Dziedzictwa
Narodowego i
Sportu

2022

49 750,00

49 820,00

41 250,00

26 724 716,21
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6. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDOWA
WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

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
15,32 %. 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
Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, na terenie której funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, zlokalizowany przy ul. Dzigorzewskiej 4.
W 2021 r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” rozpoczęto
realizację projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum
Recyklingu”.
W wyniku inwestycji „Orlim Stawie” powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie
pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady
biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej,
wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu
o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym
inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę
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systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania
z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł
ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka
odpadami komunalnymi.
Związek Miast Polskich w Poznaniu.
Miasto Sieradz przystąpiło do Związku Miast Polskich z siedzibą
w Poznaniu w dniu 26 października 1990 roku (Uchwała Nr
VI/38/90 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 1990
roku).
Związek Miast Polskich, jest stowarzyszeniem miast, mającym na
celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do
gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich
m.in. poprzez:
1. Reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólno państwowym i międzynarodowym.
2. Inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów
terytorialnych.
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.
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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. Propagowanie współpracy samorządu z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami i sektorem nauki.
9. Reprezentowanie wspólnych interesów miast jako pracodawców.
Członkiem Zarządu Związku Miast Polskich na VIII kadencję (2019-2024) w randze Wiceprezesa
jest Prezydent Miasta Sieradza – Paweł Osiewała.

Współpraca zagraniczna.

Na współpracy zagranicznej w 2021 r., kolejny już rok, swoje piętno odcisnęła panująca na
świecie pandemia związana z COVID-19. Wpłynęło to przede wszystkim, na odwołanie Tygodnia
Młodych, czyli spotkania młodzieży z Sieradza, Annemasse i Gaggenau. Z naszymi partnerami
z Francji oraz Niemiec kontaktowaliśmy się jednak na bieżąco poprzez rozmowy telefoniczne
i wymianę korespondencji. W lipcu, podczas Open Hair Festival, Sieradz odwiedził Pan Christian
Aebischer wraz z małżonką, radny z Annemasse.
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Załącznik nr 1.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
W SIERADZU ZA 2021 ROK
Rada Miejska w Sieradzu w roku 2021 w kadencji 2018 - 2023 odbyła 18 Sesji, na których
podjęła 130 uchwał w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta
1. Uchwała Nr XXXIX/250/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
2. Uchwała Nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
3. Uchwała Nr XXXIX/252/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.
Wyodrębniono w budżecie gminy Miasto Sieradz na rok 2021 środki finansowe na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli, co jest wypełnieniem zapisów art. 70a ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
4. Uchwała Nr XXXIX/253/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sieradza na lata 2021 – 2030”.
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Realizując ustawowy obowiązek, w wyżej
wskazanym zakresie, powyższa uchwałą przyjęto do realizacji „Strategię Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Sieradza na lata 2021 – 2030”. Strategia określa misję oraz wyznacza cele
strategiczne i działania, które po przyjęciu do realizacji powinny w znaczny sposób przyczynić się do
rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Działania w niej zawarte
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powinny przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców Sieradza, w szczególności tych,
którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji
społecznej.
5. Uchwała Nr XXXIX/254/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na
terenie Gminy Miasto Sieradz, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Niniejszą uchwałą postanowiono o odbieraniu odpadów komunalnych z cmentarzy położonych na
terenie gminy Miasto Sieradz w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami. Zmiana wynikała
z art. 6c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie
z którym rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych, od właścicieli określonych
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
w szczególności na których prowadzony jest określony rodzaj działalności.
6. Uchwała Nr XXXIX/255/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Gminy Miasto Sieradz.
W związku z funkcjonowaniem na terenie Gminy Miasto Sieradz Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych i koniecznością dostosowania jego działalności do przepisów znowelizowanej
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koniecznym było
ustanowienie Regulaminu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych Gminy Miasto Sieradz.
7. Uchwała Nr XXXIX/256/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2021 na realizację
projektu pn. „Modernizacja III płyty boiska przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu – etap
II”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.
W trakcie realizacji - w wyniku podjęcia uchwały możliwe było złożenie wniosku o dofinansowanie.
Projekt otrzymał wsparcie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wniosek został złożony w styczniu 2021 r. Wartość
projektu wynosi 735 000,00 zł a dofinansowanie: 60 000,00 zł. Umowa o dofinansowanie została
podpisana 7 września 2021 r.
8. Uchwała Nr XXXIX/257/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
przekazania skargi według właściwości.
Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego na
mocy ww. uchwały Rada Miejska w Sieradzu przekazała skargę przełożonemu służbowemu
pracownika tj. Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu z obowiązkiem
zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia, na co wskazano
w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym jej integralną część.
9. Uchwała Nr XXXIX/258/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu uznała skargę na działalność dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za bezzasadną, co wykazano w uzasadnieniu do uchwały
stanowiącym jej integralną część.
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10. Uchwała Nr XXXIX/259/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na rok 2021.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, komisje podlegają
radzie gminy i przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W związku z powyższym
niniejszą uchwałą zatwierdzono plany pracy komisji Rady Miejskiej w Sieradzu na rok 2021.
11. Uchwała Nr XXXIX/260/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniająca
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.
Niniejsza uchwała wprowadziła zmianę uchwały 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. Zmiana uchwały dotyczyła zmiany zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów przedsięwzięcia mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł
ciepła na terenie miasta Sieradza poprzez przyłączenie budynków do sieci ciepłowniczej
i wprowadzenie zmian w wysokości udzielanej dotacji.
12. Uchwała Nr XXXIX/261/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. 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 - edycja
III.
Niniejsza uchwała wprowadziła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na
terenie miasta Sieradza – edycja III.
13. Uchwała Nr XXXIX/262/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Miasto Sieradz do projektu pn. „Zakup i wymiana
autobusów w MPK Sieradz w celu osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej –
etap III”.
W trakcie realizacji - w wyniku podjęcia uchwały Gmina Miasto Sieradz wyraziła zgodę na
zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Zakup i wymiana autobusów w MPK Sieradz w celu
osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej – etap III". Umożliwiło
to Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji w Sieradzu Sp. z o.o. przystąpienie do programu „Zielony
Transport Publiczny”, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Projekt otrzymał dofinansowanie na zakup 6 sztuk autobusów elektrycznych
wraz z infrastrukturą ładowania. Miasto zobowiązało się do zabezpieczenia w budżecie 2023 roku
kwoty w wysokości 2.000.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego MPK.
14. Uchwała Nr XXXIX/263/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu uznała skargę na działalność Prezydenta Miasta Sieradza
za bezzasadną, co wykazano w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym jej integralną część.
15. Uchwała Nr XL/264/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
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Wykonana poprzez naniesienie zmian.
16. Uchwała Nr XL/265/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
17. Uchwała Nr XL/266/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Niniejszą uchwałą nadano nazwę drodze wewnętrznej, działka o numerze ewid. 147/9 obręb 22 - ulica
Księżycowa.
18. Uchwała Nr XL/267/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Miasta Sieradza.
Niniejszą uchwałą wprowadzono nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na
terenie miasta Sieradza.
19. Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia
przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz, udostępnionych dla
operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Niniejszą
uchwałą określono wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom
wraz z podaniem warunków i zasad korzystania z nich.
20. Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie
zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Miasto Sieradz w roku 2021 oraz
zwrotu części tej opłaty.
Na jej podstawie zwolniono 27 przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne z II i III raty
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w roku 2021. Kwota
zwolnienia wynosiła 42.528,94 zł.
21. Uchwała Nr XL/270/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, komisje podlegają
radzie gminy i przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Uchwała została
zrealizowana poprzez przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu.
22. Uchwała Nr XLI/271/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
23. Uchwała Nr XLI/272/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”.
11 lutego 2021 r. Prezydent Miasta Sieradza, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości (spółka Skarbu
Państwa) oraz przedstawiciele Piotrkowa Trybunalskiego, Pabianic, Bełchatowa, Skierniewic
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i Radomska podpisali porozumienie intencyjne, którego celem było utworzenie Społecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej (SIM) w tych miastach w formie spółki z o.o. Przystąpienie do spółki wymagało zgody
Rady Miejskiej. SIM-y to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania
z przystępnym czynszem. Są alternatywą dla tych, których nie stać na kredyt mieszkaniowy z uwagi na
brak zdolności kredytowej lub dla tych osób, które nie chcą wiązać się długoletnim kredytem. SIM-y
mają zapewnić możliwość dojścia do własności. W ramach inwestycji SIM w Sieradzu planowane jest
powstanie blisko 100 nowych mieszkań. Z uwagi na zmianę gmin wymienionych literalnie w niniejszej
Uchwale, które ostatecznie zadeklarowały przystąpienie do spółki SIM, zaistniała konieczność zmiany
powyższej uchwały, co nastąpiło 2 czerwca 2021r.
24. Uchwała Nr XLI/273/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na
sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
Zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej wniosek o wsparcie złożony został do Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii. Wniosek dotyczył sfinansowania działania polegającego na objęciu przez gminę Miasto
Sieradz udziałów w wysokości 3 mln zł w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Zgodnie
z wnioskiem, gmina Miasto Sieradz otrzymała powyższe środki oraz objęła udziały w Spółce i pokryła je
w całości wkładem pieniężnym pochodzącym z ww. wsparcia.
25. Uchwała Nr XLI/274/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu dnia 9 marca 2021 r. w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Sieradz na rok 2022 na realizację
projektu pn. „Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława
Reymonta w Sieradzu”, ubiegającego się o współfinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Uchwała umożliwiła złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i przebudowa boiska
szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu”. W wyniku podjęcia
uchwały Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało wsparcie finansowe, które
pozwoli na realizację przedsięwzięcia. Wniosek został złożony w marcu 2021 r. Wartość projektu to
1.300.000, 00 zł., a dofinansowanie: 429.000,00 zł. Umowa o dofinansowanie oczekuje na podpis
Ministra Sportu. Planowane zakończenie projektu to październik 2022 r.
26. Uchwała Nr XLII/275/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
27. Uchwała Nr XLII/276/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
28. Uchwała Nr XLII/277/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez przyjęcie nowych oznaczeń serii A21. W związku tym, iż nie została wyemitowana
seria D20 w 2020 r. należało wprowadzić nowe oznaczenie serii na prawidłowe rozpoznanie danej serii
w przyszłości.
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29. Uchwała Nr XLII/278/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Samorządu Miasta Sieradza na lata
2021 – 2025”.
Przyjęto „Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Samorządu Miasta Sieradza na lata 2021 –
2025” który umożliwi realizację programów profilaktycznych. Dnia 30 kwietnia 2021r. Wojewoda
Łódzki stwierdził nieważność podjętej ww. uchwały ze względu na brak opinii zatwierdzającej program
przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.
30. Uchwała Nr XLII/279/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Miasto Sieradz na rok 2021".
Niniejszą uchwałą przyjęto "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto Sieradz na rok 2021".
31. Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia
mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z lokalnych źródeł ciepła na terenie miasta
Sieradza - edycja III.
Niniejsza uchwała wprowadziła zmianę uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń
z ciepła na terenie miasta Sieradza – edycja III. Zmiana uchwały była podyktowana doprecyzowaniem
zapisów zasad udzielania dotacji, jak również wprowadziła nowe brzmienie załączników do uchwały (tj.
wniosku o zawarcie umowy, o wypłatę dotacji oraz wniosku o wypłatę i rozliczenie dotacji).
32. Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 1751E - ul. Reymonta".
Niniejszą uchwałą udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E - ul. Reymonta".
33. Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: 1 Maja i Krasawna w Sieradzu.
W związku z podjęciem uchwały rozpoczęto i kontynuowano procedurę sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Obecny etap procedury planistycznej przygotowanie
projektu
planu
do
przedstawienie
Radzie
Miejskiej
w
celu
uchwalenia.
34. Uchwałę Nr XLII/283/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Wierzbowa, Łąkowa, Olendry Duże i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.
W związku z podjęciem uchwały rozpoczęto procedurę sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obecny etap procedury planistycznej to wyłożenie projektu planu
do publicznego wglądu.
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35. Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji.
Rada Miejska w Sieradzu niniejszą uchwałą postanowiła o nieuwzględnieniu petycji, wobec
niepodzielenia argumentów i stanowiska wnioskodawcy.
36. Uchwała Nr XLIII/285/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
37. Uchwała Nr XLIII/286/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
38. Uchwała Nr XLIII/287/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2021.
Niniejszą uchwałą określono wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasto Sieradz w roku 2021,
obejmujący kąpielisko na rzece Warcie.
39. Uchwała Nr XLIII/288/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
odwołania z funkcji ławnika.
Zgodnie z wnioskiem Prezes Sądu Okręgowego w Sieradzu odwołano Pana XX (wybranego
na funkcję ławnika uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie wyboru ławników
do Sądu Okręgowego w Sieradzu na kadencję 2020-2023 z dnia 22 października 2019 r., do orzekania
w sprawach pozostałych), z funkcji ławnika z powodu niewykonywania obowiązków ławnika
i niezdolności do wykonywania tych obowiązków.
40. Uchwała Nr XLIII/289/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji.
Rada Miejska w Sieradzu niniejszą uchwałą uznała petycję za bezzasadną z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu do uchwały.
41. Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji.
Rada Miejska w Sieradzu niniejszą uchwałą postanowiła o uznaniu petycji za bezzasadną z przyczyn
wskazanych w uzasadnieniu do uchwały.
42. Uchwała Nr XLIV/291/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
43. Uchwała Nr XLIV/292/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
44. Uchwała Nr XLIV/293/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
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należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Miasto Sieradz lub
jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania
tych ulg.
Uchwała została przekazana do stosowania jednostkom organizacyjnym gminy Miasto Sieradz
i pracownikom Urzędu Miasta Sieradza.
45. Uchwała Nr XLIV/294/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Przyjęto wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji
o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
46. Uchwała Nr XLIV/295/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Obsługi Finansowej
w Sieradzu i nadania statutu.
Uchwała jest wypełnieniem zapisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych i umożliwia placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest gmina
Miasto Sieradz prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w oparciu o dotychczasową obsługę
finansowo - kadrową realizowaną przez Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu.
47. Uchwałę Nr XLIV/296/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Sieradzu
między ulicą Sienkiewicza, terenem kolejowym i granicą administracyjna miasta.
W związku z podjęciem uchwały, nastąpiło jej przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu wraz
z dokumentacją prac planistycznych w celu zbadania zgodności z prawem i publikacji. Publikacja
uchwały nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 13 lipca 2021r.,
poz. 3131. Plan miejscowy uchwalony ww. uchwałą wszedł w życie 28 lipca 2021r.
48. Uchwała Nr XLIV/297/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji.
Rada Miejska w Sieradzu niniejszą uchwałą postanowiła o uznaniu petycji za zasadną co wykazano
w uzasadnieniu do uchwały.
49. Uchwała Nr XLIV/298/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji Krzysztofa Kuklińskiego z dnia 8 lutego 2021 r.
Rada Miejska w Sieradzu niniejszą uchwalą postanowiła o umorzeniu, jako bezprzedmiotowego
postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji.
50. Uchwała Nr XLIV/299/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Niniejszą uchwałą, podtrzymując swoje stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLIII/289/2021 z dnia 27
kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rada Miejska w Sieradzu postanowiła pozostawić
petycję bez rozpatrzenia.
51. Uchwała Nr XLIV/300/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie nadania
nazwy rondu.
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Niniejszą uchwałą nadano nazwę rondu – stanowiącemu skrzyżowanie dróg publicznych ulic: 3 Maja,
Jana Pawła II i 1 Maja – Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
52. Uchwała Nr XLV/301/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
Niniejsza uchwała zmieniająca jest konsekwencją zmiany ilości gmin, które ostatecznie zadeklarowały
chęć utworzenia i przystąpienia do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w stosunku do podpisanego
w dniu 11 lutego 2021r. z Krajowym Zasobem Nieruchomości porozumienia intencyjnego, na mocy
którego podjęto 9 marca 2021r. Uchwałę Nr XLI/272/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie
wyrażenia zgody na utworzenie „Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”. W wyniku realizacji uchwały, w dniu 8 czerwca 2021r. Aktem Notarialnym Rep. A
nr 1428/2021 zawiązano spółkę „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o.” oraz objęto
60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej
3.000.000.00 zł, które pochodziły z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa.
53. Uchwała Nr XLVI/302/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
54. Uchwała Nr XLVI/303/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
55. Uchwała Nr XLVI/304/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Miasto Sieradz w roku szkolnym 2021/2022.
Powyższa uchwała jest wypełnieniem zapisów z art. 39a ust. 3 – Prawo Oświatowe
i określa średnią cenę jednostki paliwa na terenie Miasta Sieradza w celu wyliczania zwrotu kosztów
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, po zmianie przepisów
oświatowych.
56. Uchwała Nr XLVI/305/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
ustalenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sieradz.
Uchwała jest zgodna z art. 131 ust. 4-6 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe i zmienia kryteria rekrutacji i odpowiadające im liczby punktów oraz dokumentów,
zwiększając prawdopodobieństwo dostania się do konkretnego przedszkola dzieci z tej samej rodziny
oraz dzieci rodziców pracujących i opłacających podatek dochodowy na terenie naszego miasta.
57. Uchwała Nr XLVI/306/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2020 r.
Powyższą uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu zostało przyjęte szczegółowe sprawozdanie z realizacji
zadań w zakresie pomocy społecznej za 2020 r. – zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
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58. Uchwała Nr XLVI/307/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Sieradza.
Niniejszą uchwałą przyjęto projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Sieradza, który następnie został przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu –
Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
59. Uchwałę Nr XLVI/308/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic:
Reymonta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kolejowej i Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu.
W związku z podjęciem uchwały, nastąpiło jej przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu wraz
z dokumentacją prac planistycznych w celu zbadania zgodności z prawem i publikacji. Publikacja
uchwały nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 23 lipca 2021r.,
poz. 3438. Plan miejscowy uchwalony ww. uchwałą wszedł w życie 7 sierpnia 2021r.
60. Uchwała Nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie skargi
na działalność Prezydenta Miasta Sieradza.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu uznała skargę na działalność Prezydenta Miasta Sieradza
za bezzasadną co wykazano w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym jej integralną część.
61. Uchwała Nr XLVI/310/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu postanowiła o umorzeniu, jako bezprzedmiotowego
postępowania w sprawie rozpatrzenia petycji.
62. Uchwała Nr XLVI/311/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
łącznego rozpatrywania petycji.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu orzekła łączne rozpatrywanie dwóch petycji. Okres
oczekiwania na dalsze petycje w sprawie ustaliła na 1 miesiąc, licząc od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza.
63. Uchwała Nr XLVI/312/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza votum zaufania.
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym co roku do 31 maja
Prezydent Miasta Sieradza przedstawia Radzie Miejskiej w Sieradzu raport o stanie miasta, który
obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpatruje raport o stanie
gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium prezydentowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym
raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. Po rozpatrzeniu raportu oraz po przeprowadzonej
nad tym dokumentem debacie Rada Miejska podejmuje uchwałę o udzieleniu prezydentowi wotum
zaufania. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu udzieliła Prezydentowi Miasta Sieradza votum
zaufania.

162

64. Uchwała Nr XLVI/313/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2020 r.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu po rozpoznaniu zatwierdziła sprawozdanie finansowe
miasta Sieradza za 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2020 rok.
65. Uchwała Nr XLVI/314/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za 2020r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sieradzu działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2020
r., sprawozdania finansowego miasta Sieradza za 2020 r. wraz z uchwałą Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Sieradza za rok
2020, informacji o stanie mienia wystąpiła do Rady Miejskiej w Sieradzu z wnioskiem o udzielenie
Prezydentowi Miasta Sieradza absolutorium za rok 2020. Absolutorium za rok 2020 zostało udzielone
Prezydentowi Miasta Sieradza.
66. Uchwała Nr XLVII/315/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
67. Uchwała Nr XLVII/316/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
68. Uchwała Nr XLVII/317/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Uchwała jest zgodna z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
pozwala kompleksowo zaplanować działania wspierające edukację dzieci i młodzieży pobierających
naukę na terenie naszego Miasta, wykazujących wszechstronne uzdolnienia, poprzez przyznawanie
stypendiów i nagród.
69. Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu i trybu przyznawania nagród i
stypendiów edukacyjnych w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży.
Uchwała wprowadza szczegółowe warunki, zakres i tryb
przyznawania
nagród
i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie naszego Miasta,
wszechstronnie uzdolnionych, realizując zapisy z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty.
70. Uchwała Nr XLVII/319/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 9 lipca 2021 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 miasta Sieradza.
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Zgodnie z uchwałą przyznano 2 dotacje dla: 1 obiektu wpisanego do rejestru zabytków i 1 obiektu
wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta i nie stanowiących własność
gminy Miasto Sieradz tj.: 100 000,00 zł na dofinansowanie prac ratunkowych, konserwatorskich
i restauratorskich ołtarza p. w. „Wizja Św. Antoniego” w kościele p. w. Św. Stanisława BM w Sieradzu;
100 000,00 zł na remont, restaurację i konserwację od strony południowo – zachodniej ogrodzenia
cmentarza parafialnego (etap II) na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. Wszystkich Świętych
w Sieradzu. Uchwała jest wypełnieniem zapisu § 20 uchwały Nr XLVIII/321/2018 z dnia 15 lutego 2018
roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków, położonych na terenie gminy Miasto Sieradz.
71. Uchwała Nr XLVIII/320/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
72. Uchwała Nr XLVIII/321/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w
budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
73. Uchwała Nr XLIX/322/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
74. Uchwała Nr XLIX/323/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
75. Uchwała Nr XLIX/324/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 31 sierpnia 2021 r.
o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Wykonana. Przyjęto zaproponowane zmiany w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej.
76. Uchwała Nr XLIX/325/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Niniejszą uchwałą ustalono wymiaru podatku od nieruchomości za 2022 r. w stosunku do osób
fizycznych oraz deklarowanie podatku od nieruchomości za 2022 r. przez osoby prawne.
77. Uchwała Nr XLIX/326/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia „Programu profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2013
roku”.
Przyjęto „Program profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci urodzonych w 2013 roku”,
który umożliwi realizację wykonania badań dla dzieci z terenu miasta Sieradza. W wyniku
przeprowadzonego konkursu ofert podpisano umowę z „TRES-MED” Spółką zo.o. w Sieradzu na
realizację ww. programu.

164

78. Uchwała Nr XLIX/327/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia Programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia ochronne przeciwko grypie” dla mieszkańców
Sieradza w wieku od 65 roku życia.
Przyjęto Program profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia ochronne przeciwko grypie” dla mieszkańców
Sieradza w wieku od 65 roku życia, który umożliwi wykonanie szczepień ochronnych. W wyniku
przeprowadzonego konkursu ofert podpisano umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Przychodnia lekarska „Eskulap” Sp. z o.o. w Sieradzu oraz „TRES-MED” Spółka zo.o. w Sieradzu na
realizację ww. programu.
79. Uchwała Nr XLIX/328/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Niniejsza uchwała wprowadziła zmianę uchwały w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty. Zmiana podyktowana była wzrostem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który jest finansowany z opłat
wnoszonych przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasto Sieradz. Wzrost
ten spowodował konieczność podniesienia opłat do poziomu zapewniającego samofinansowanie
wymienionego systemu.
80. Uchwała NR XLIX/329/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Województwa Łódzkiego, nieruchomości
stanowiącej własność gminy Miasto Sieradz.
Potrzeba podjęcia ww. uchwały powstała po rozmowach przeprowadzonych w przedstawicielami
Województwa Łódzkiego oraz po wnikliwej analizie nieruchomości będących w gminnym zasobie
nieruchomości. Idea utworzenia placówki pielęgnującej dorobek kulturalny i dziedzictwo ludowe
województwa łódzkiego właśnie w Sieradzu wpisuje się w realizowaną przez miasto Sieradz politykę
edukacji historycznej. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz
Województwa Łódzkiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 229/2,
położonej w Sieradzu, obręb geodezyjny nr 6, umożliwił art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami. Dnia 19 listopada 2021 roku, w kancelarii notarialnej w Łodzi,
podpisano akt notarialny Rep A nr 6936/2021, który ostatecznie przeniósł własność działki nr 229/2
(obr. 6) na rzecz Województwa Łódzkiego, tym samym Uchwała NR XLIX/329/2021 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. została wykonana.
81. Uchwała Nr XLIX/330/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na zmianę organizacji ruchu w Sieradzu na
skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
Niniejszą uchwałą udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na zmianę organizacji ruchu
w Sieradzu na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
82. Uchwała Nr XLIX/331/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadań drogowych na drogach
powiatowych na terenie miasta Sieradz.
Niniejszą uchwałą udzielono pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadań
drogowych na drogach powiatowych na terenie miasta Sieradz.
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83. Uchwała Nr XLIX/332/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E - ul. Reymonta".
W Uchwale XLII/281/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn.""Przebudowa drogi powiatowej
nr 1751E - ul. Reymonta" wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu pomocy finansowej do
wysokości 850.000,00 zł.
84. Uchwała Nr XLIX/333/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy.
Niniejszą uchwałą nadano nazwę drodze wewnętrznej działka o nr 141, obręb 34 – ulica Torfowa.
85. Uchwała Nr XLIX/334/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
likwidacji nazw nieistniejących ulic na terenie miasta Sieradza.
Niniejszą uchwałą zlikwidowano nazwy nieistniejących ulic na terenie miasta Sieradza tj. ul. Błękitna
oraz Wojciecha Janczaka.
86. Uchwała Nr XLIX/335/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieradza.
Niniejszą uchwałą zmieniono nazwę ulicy z 11-go Listopada na 11 Listopada.
87. Uchwała Nr XLIX/336/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina miasto Sieradz,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych
obiektów.
Niniejszą uchwałą określa się wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i
przewoźnikom wraz z podaniem warunków i zasad korzystania z nich.
88. Uchwała Nr XLIX/337/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Miasta
Sieradza.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji doraźnej do
opracowania zmian do Statutu Miasta Sieradza.
89. Uchwała Nr L/338/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
90. Uchwała Nr L/339/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
91. Uchwała Nr L/340/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2020-2030.
Niniejszą uchwałą przyjęto strategię, która obowiązuje do 2030 roku. „Sieradz wyróżniającym się
ośrodkiem miejskim skutecznie ograniczającym skutki negatywnych procesów rozwojowych,
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społecznych, demograficznych, ekonomicznych i gospodarczych” taka wizja rozwoju Miasta sygnalizuje
najważniejsze aspekty, które zostały rozwinięte pod postacią planów strategicznych
i operacyjnych oraz przedstawiają kierunki działań na najbliższe lata. Kierunki zdefiniowane zostały
w taki sposób, aby w perspektywie do 2030 roku Sieradz był miastem o zintegrowanej wspólnocie
lokalnej, posiadał silną gospodarkę z atrakcyjnym rynkiem pracy oraz oferował nowoczesną przestrzeń
publiczną w atrakcyjnym ekosystemie. Strategia wskazuje przedsięwzięcia jakie powinny zostać
podjęte w kolejnych latach. Dokument umożliwi także aplikowanie o dofinansowanie zadań
ze środków unijnych.
92. Uchwała Nr L/341/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Sieradza do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask, służącą realizacji zadań w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
W trakcie realizacji - w wyniku podjęcia uchwały Gmina Miasto Sieradz zawarła porozumienie
międzygminne z Miastem Zduńska Wola, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą
Zapolice, Gminą i Miasto Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek oraz Gminą Sędziejowice,
w wyniku którego powołano Związek ZIT, mający na celu współpracę jednostek samorządu
terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola – Łask. Zgodnie
z zapisami porozumienia, w 2022 roku opracowana zostanie Strategia ZIT, która umożliwi korzystanie
ze wsparcia finansowego na działania przyczyniające się do rozwiązywania problemów
i skoordynowanego zaspakajania potrzeb mieszkańców z obszaru gmin tworzących Związek.
93. Uchwała Nr L/342/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Olendry
Duże, Witosa i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.
W związku z podjęciem uchwały, nastąpiło jej przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu wraz
z dokumentacją prac planistycznych w celu zbadania zgodności z prawem i publikacji. Publikacja
uchwały nastąpiła w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2021r.,
poz. 4833. Plan miejscowy uchwalony ww. uchwałą wszedł w życie 11 listopada 2021r.
94. Uchwała Nr L/343/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Żeromskiego i Krasawna w Sieradzu.
W związku z podjęciem uchwały rozpoczęto procedurę sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obecny etap procedury planistycznej to przekazanie projektu
planu do uzgodnień i opiniowania.
95. Uchwała Nr L/344/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Niniejszą uchwałą nadano nazwę drodze wewnętrznej działka o nr 456, obręb 21 – ulica Jodłowa.
96. Uchwała Nr L/345/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy.
Niniejszą uchwałą nadano nazwę drodze wewnętrznej działka o nr 90/14, obręb 24 – ulica Letnia.
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97. Uchwała Nr LV/346/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 28 września 2021 r. w sprawie
nadania tytułu zasłużony dla Miasta Sieradza.
Na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Sieradzu, Rada Miejska w Sieradzu z uwagi na ogrom zasług dla
naszego miasta, które zostały wymienione w uzasadnieniu do niniejszej uchwały oraz z okazji
15-lecia ustanowienia przez Stolicę Apostolską Świętej Urszuli Ledóchowskiej, założycielki
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego patronką Miasta Sieradza, postanowiła
o
nadaniu tytuł Zasłużony dla Miasta Sieradza Siostrze ALINIE KULIK ze Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Sieradzu.
98. Uchwała Nr LII/347/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 października 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
99. Uchwała Nr LII/348/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 12 października 2021 r. sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
100. Uchwała Nr LIII/349/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza. Wykonana poprzez
naniesienie zmian.
101. Uchwała Nr LIII/350/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
102. Uchwała Nr LIII/351/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Sieradza.
Niniejszą uchwałą, przyjęto, iż wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania
zostaną pokryte z dochodów własnych w latach 2017 – 2021, a rozchody związane z wykupem obligacji
zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Miasta Sieradza.
103. Uchwała Nr LIII/352/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Na mocy niniejszej uchwały osoby fizyczne i prawne deklarowały podatek od środków transportowych
na 2022 r.
104. Uchwała Nr LIII/353/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Przyjęto „Program współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, który umożliwi włączenie
podmiotów Programu na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej.
105. Uchwała Nr LIII/354/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2022”.
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Przyjęto Program, który jest podstawą prawną działań samorządów gminnych w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadania zawarte w Programie realizowane są poprzez
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności poprzez tworzenie warunków, których zaspokojenie
może powstrzymać od spożywania alkoholu, leczenie, rehabilitację, reintegrację osób uzależnionych
od alkoholu, zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu, usuwanie oraz
przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie.
106. Uchwała Nr LIII/355/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sieradz.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sieradz.
107. Uchwała Nr LIII/356/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu uznała petycję za zasadną co wykazano w uzasadnieniu
do uchwały stanowiącym jej integralną część.
108. Uchwała Nr LIV/357/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza. Wykonana poprzez
naniesienie zmian.
109. Uchwała Nr LIV/358/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
110. Uchwała Nr LIV/359/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Sieradza
Niniejszą uchwałą ustalono od dnia 1 listopada 2021r. miesięczne wynagrodzenie brutto dla Pana
Pawła Osiewały - Prezydenta Miasta Sieradza, składające się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 10.430,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100); dodatku
funkcyjnego w wysokości 3.450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100);
dodatku specjalnego w wysokości 4.164,00 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote
00/100), stanowiącego 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; dodatku
za wieloletnią pracę w wysokości 2.086,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych
00/100), wynoszącego 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
111. Uchwała Nr XLIV/360/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Sieradz wkładu niepieniężnego do Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej Łódzkie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci prawa własności
nieruchomości zlokalizowanej w Sieradzu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego”.
W ramach realizacji celu działania Spółki SIM, Gmina Miasto Sieradz zobowiązała się do wniesienia
aportem do Spółki niezabudowanych nieruchomości (wkład niepieniężny) będących własnością Gminy
Miasto Sieradz, zlokalizowanych w Sieradzu przy ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 1,0905 ha.
Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem 2
MW/U (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej). W ramach przedsięwzięcia
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budowlanego Spółka zrealizuje w Sieradzu inwestycję, w której powstanie około 100 nowych mieszkań
z przeznaczeniem na wynajem, na zasadach określonych w Uchwale Rady Miejskiej
w Sieradzu, która zostanie przygotowana przed oddaniem inwestycji do użytkowania. Wkład
niepieniężny został przeznaczony na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
Za wniesiony wkład niepieniężny o wartości 1.985.220,00 zł (w tym 23% VAT, tj. 371.220,00 zł), Gmina
Miasto Sieradz objęła 39.704 udziały o wartości 50,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie Sp. z o.o.
112. Uchwała Nr LIV/361/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejsza uchwała, zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt. 1) ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach postanowiono o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych Gminy Miasto Sieradz niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
113. Uchwała Nr LIV/362/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta
Sieradza
Niniejszą uchwałą zatwierdzony został projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Miasta Sieradza, który następnie został przekazany do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
114. Uchwałę Nr LIV/363/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Podrzecze, Podzamcze, Wierzbowa i Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.
W związku z podjęciem uchwały rozpoczęto procedurę sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywanie materiałów wyjściowych.
115. Uchwałę Nr LIV/364/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Targowa, Krakowskie Przedmieście, Oksińskiego, Krasawna i Żeromskiego
w Sieradzu.
W związku z podjęciem uchwały rozpoczęto procedurę sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywanie materiałów wyjściowych.
116. Uchwała Nr LIV/365/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
statutu Miasta Sieradza.
W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych. Art. 15 tejże ustawy wskazuje, że przepisy którymi zmieniono
ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji
w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Tym samym ustawodawca umożliwił organom
jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa
miejscowego niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te powinny zatem zostać
przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze wskazaniem, że będą obowiązywać dla
kadencji organów samorządu terytorialnego 2018 – 2023. Podstawowym aktem prawnym, który
reguluje ustrój i organizację gminy jest jej statut. Statut Miasta Sieradza został uchwalony
w 2018 roku, jednak zmiany nałożone przez ww. ustawę nakazują jego nowelizację. Niniejsza uchwała
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została przygotowana przez Doraźną Komisji Rady Miejskiej w Sieradzu do opracowania zmian do
Statutu Miasta Sieradza. Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Sieradzu przyjęła Statut Miasta
Sieradza Sieradza uwzględniający obowiązujący porządek prawny.
117. Uchwała Nr LIV/366/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską
w Sieradzu.
Na mocy niniejszej uchwały Młodzieżowa Rada Miejska w Sieradzu może zgłosić do uprawnionego
podmiotu wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej poprzez przekazanie temu podmiotowi
uchwały określającej treść projektu uchwały, który miałby stać się przedmiotem inicjatywy
uchwałodawczej wraz z uzasadnieniem.
118. Uchwała Nr LIV/367/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
odwołania z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu.
Niniejszą uchwałą na podstawie art.19 ust.4 w związku z art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym odwołano z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sieradzu Pana
Arkadiusza Piotra Góraja.
119. Uchwała Nr LV/368/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia ,,Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na lata 2022 – 2026”
Wykonując ustawowy obowiązek realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym
opracowania stosownego programu w tym zakresie, wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska
w Sieradzu przyjęła do realizacji „Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na lata
2022 - 2026”. Głównym celem przyjętego programu jest ograniczenie używania narkotyków i innych
środków psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie
Miasta Sieradza. Zadania wynikające z Programu realizowane będą 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 motywowanie osób uzależnionych do
podejmowania leczenia, współpraca z placówkami terapeutycznymi, rozpowszechnianie materiałów
informacyjno - edukacyjnych dot. promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii oraz informowanie
o miejscach i formach pomocy.
120. Uchwała Nr LV/369/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2022 – 2026”.
Wykonując ustawowy obowiązek realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym opracowania stosownego programu w tym zakresie, wyżej wymienioną uchwałą Rada Miejska
w Sieradzu przyjęła do realizacji „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2022 – 2026”. Głównym celem przyjętego, wyżej
wymienioną uchwałą programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przed
przemocą. Zadania wynikające z programu realizowane są w ramach pracy powołanego przez
Prezydenta Miasta Sieradza Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Sieradzu, w tym grup roboczych oraz udział pracowników MOPS w Sieradzu w szkoleniach
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Udzielane jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne
(psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne) oraz pomoc finansowa i rzeczowa. Prowadzone są
również grupy wsparcia dla ofiar przemocy.
121. Uchwała Nr LV/370/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
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Wykonana poprzez naniesienie zmian.
122. Uchwała Nr LV/371/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
123. Uchwała Nr LV/372/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn.
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E - ul. Reymonta".
W Uchwale nr XLII/281/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej
nr 1751E - ul. Reymonta", zmienionej Uchwałą nr XLIX/332/2021 Rady Miejskiej
w Sieradzu z dnia 31 sierpnia 2021 r., wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu pomocy
finansowej do wysokości 950.000,00 zł.
124. Uchwała Nr LV/373/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
WW. uchwałą uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansowa Miasta Sieradza na lata 2022-2033,
określając wykaz przedsięwzięć realizowanych w tych latach 2022-2025.
125. Uchwała Nr LV/374/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2022.
Niniejszą uchwałą uchwalono budżet Miasta Sieradza na rok 2022, ustalając dochody w łącznej
wysokości 193.666.828,00 zł oraz wydatki w wysokości 216.948.687,09 zł. Uchwalony budżet stanowi
podstawę gospodarki finansowej Miasta Sieradza na rok 2022 i na jego podstawie ustalono plany
finansowe jednostek budżetowych Miasta Sieradza.
126. Uchwała Nr LV/375/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sieradza.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Sieradzu uznała skargę na działalność Prezydenta Miasta Sieradza
za bezzasadną, co wykazano w uzasadnieniu do uchwały stanowiącym jej integralną część.
127. Uchwała Nr LVI/376/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
128. Uchwała Nr LVI/377/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmian
w budżecie Miasta Sieradza na 2021 rok.
Wykonana poprzez naniesienie zmian.
129. Uchwała Nr LVI/378/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
wydatków budżetu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Niniejszą uchwałą przyjęto wykaz wydatków budżetowych, na łączną kwotę 9.793.721,05 zł (w tym:
wydatki bieżące: 198.994,00 zł oraz wydatki majątkowe: 9.594.727,05 zł.), których niezrealizowane
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
130. Uchwała Nr LVI/379/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
wyodrębnienia środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz
Wyodrębnienie w budżecie gminy Miasto Sieradz na rok 2022 środków finansowych na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jest wypełnieniem zapisów art. 70a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
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