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WPROWADZENIE 
 
 „Program Współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" jest dokumentem, który  określa  cele, zasady,  
formy  oraz  obszary  wzajemnej  współpracy  samorządu  miasta i  organizacji  pozarządowych. Uchwalony  
został  zgodnie  z  zapisem art. 5a  ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/226/2020 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 24 
listopada 2020 r.  
Sprawozdanie jest wypełnieniem zapisu wynikającego z art. 5a ust. 3 cyt. ustawy i odnosi się do   kluczowych  
kwestii  w  zakresie  realizowanej  współpracy  Samorządu  Miasta  Sieradza z różnymi organizacjami o 
charakterze społecznym działających na rzecz środowiska lokalnego.  

Zawarte informacje i dane w niniejszym sprawozdaniu zostały pozyskane z zasobów poszczególnych komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Sieradza, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu oraz sieradzkich szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Sieradz. 

 
REALIZACJA CELÓW WSPÓŁPRACY 
 
Głównym  założeniem  Programu  było  określenie  form  udziału  organizacji pozarządowych w realizacji  
działań w sferze zadań publicznych miasta określonych w art. 4 w/w ustawy.  
Program daje możliwości włączenia podmiotów Programu na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie 
użytecznej i tak też uczyniono w przypadku Samorządu Miasta Sieradza.  

Cel   nadrzędny   współpracy   Samorządu  Miasta  Sieradza  z  organizacjami  pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego to lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych. 
Dla realizacji celu nadrzędnego wyznaczone zostały cele szczegółowe, a wśród nich: 

• odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań, 

• poszerzenie działań miasta w zakresie nie objętym przez jego struktury, 

• upowszechnianie nowatorskich i efektywnych działań obejmujących potrzeby społeczne, 

• aktywizacja społeczności lokalnej. 
 

Współpraca  z  podmiotami  Programu   dotyczyła   zadań   określonych  w  art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym, a w szczególności zadań własnych gminy w następujących obszarach:  

• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

• ochrony i promocji zdrowia; 

• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

• wypoczynku dzieci i młodzieży; 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

• turystyki i krajoznawstwa; 

• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
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REALIZACJA  ZADAŃ  WŁASNYCH  SAMORZĄDU  WE  WSPÓŁPRACY  I  NA  RZECZ  ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH    
 
Współpraca Samorządu Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi realizowana była poprzez 
powierzenie i wspieranie wykonania zadań publicznych z jednoczesnym przekazaniem środków 
finansowych na ten cel. 
 
I. Zlecanie zadań publicznych odbywało się zgodnie z regulacjami ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie - w trybie otwartego konkursu ofert. Dodatkowo dla ujednolicenia trybu postępowania przy 
przyznawaniu dotacji we wszystkich wymienionych obszarach oraz ułatwienia oferentom prawidłowego 
przygotowania ofert konkursowych Prezydent Miasta Sieradza wydał zarządzenie w sprawie regulaminu 
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.  oraz powołania komisji do 
przeprowadzenia postępowania konkursowego. 
 

Na realizację zadań publicznych w 2021 r. z budżetu Miasta przekazano kwotę 849 924,50 zł, natomiast 
organizacje pozarządowe zaangażowały w realizację zadań publicznych z udziałem dotacji Urzędu Miasta 
środki finansowe własne w kwocie 59 402,00 zł. Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków 
publicznych Miasta Sieradza pozyskano  środki  finansowe  z  innych  źródeł  w  wysokości jedynie 5 000,- 
zł.  Wkład osobowy wyceniono na kwotę 16 960,20 zł. 

• liczba zadań, na które ogłoszono otwarty konkurs ofert – 15 

• liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert – 52 

• liczba umów zawartych na realizacje zadań publicznych – 51 

• 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 – ponad 8 174 osób 

• liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje – 45 
 
Udzielone dotacje w wyniku otwartego konkursu ofert  w poszczególnych zadaniach: 

Wakacje w mieście 8 000,00 zł 

Realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza 49 897,00 zł 

Wzbogacanie życia kulturalnego Sieradzan poprzez imprezy kulturalnych 39 550,00 zł 

Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej 3 825,00 zł 

Zajęcia sportowe szkolne 20 000,00 zł  

Organizacja imprez sportowych 78 000,00 zł 

Organizacja imprez rekreacyjnych 23 540,00 zł 

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej 10 000 00 zł 

Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień   82 910,00 zł 

Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 

45 000,00 zł 

Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych 18 000,00 zł 

Edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień 0,00 zł 

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa 1 800,00 zł 

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym  121 000,00 zł 

Świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych 338 552,50 zł 

 

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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Szczegółowy wykaz zadań dotowanych ze środków budżetu Miasta  
 
W ramach zadania  - Realizacja przedsięwzięć  promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza wsparto 
realizację następujących przedsięwzięć: 

• publikację albumu pt. „SIERADZ NA FOTOGRAFII WCZORAJ I DZIŚ” (Fundacja Wspierania Kultury 
Miasta Sieradza); 

• publikację „SIERADZKIE HISTORIE dokumentem pisane” (Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz); 

• wydanie drukiem książki pt. „ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO NA ZIEMI SIERADZKIEJ. 40-
lecie 1981-2021. Historia i współczesność” (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy 
Sieradz).  

W ramach zadania  - Wzbogacenie życia kulturalnego Sieradza poprzez imprezy kulturalne wsparto 
realizację następujących przedsięwzięć: 

• X Ogólnopolski Festiwal "NOC POEZJI I MUZYKI" (Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz); 

• cyklu imprez „Muzyczny Sieradz” (Towarzystwo Muzyczne „FERMATA” w Sieradzu); 

• „Biblioteki mieszkańcom Sieradza” (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w 
Sieradzu); 

• „MUZYKA ŁĄCZY”- koncerty dla mieszkańców Sieradza z okazji jubileuszu 35-lecia Chóru „Cantate 
Deo” (Towarzystwo Śpiewacze „CANTATE  DEO” w Sieradzu); 

• V GALA KAPEL PODWÓRKOWYCH (Ochotnicza  Straż Pożarna Sieradz – Woźniki); 

• DNI KULTURY JAPONII W SIERADZU 2021 (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai). 
W ramach zadania – Upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej wsparto realizację 
następującego przedsięwzięcia: 

• Spotkania autorskie (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Sieradzu). 
W ramach zadania – Zajęcia  sportowe szkolne wsparto realizację następujących przedsięwzięć: 

• Popularyzację piłki nożnej (Uczniowski Klub Sportowy „4”); 

• Zajęcia sportowe z tenisa ziemnego (MULKS „ŻEROMSKI”);  

• Pływamy z UKS 10 (UKS „DZIESIĄTKA”). 
 
W ramach zadania - Organizacja  imprez sportowych wsparto realizację następujących przedsięwzięć: 

• Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Młodzików (LUKS „TRÓJKA”); 

• Ogólnopolski XXVI Mikołajkowego Turnieju Koszykówki Młodziczek (LUKS „TRÓJKA”); 

• Imprezy sportowe (mecze, turnieje) w ramach Wojewódzkiej Ligi Koszykówki w Sieradzu (LUKS 
„TRÓJKA”); 

• Orlikowa Liga Mistrzów w piłce nożnej dla uczniów klas I-IV oddział sportowy oraz Otwarty Wakacyjny 
Turniej Piłki Nożnej ORLIK CUP o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza (UKS„4”); 

• Cykl turniejów i imprez tenisowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta 
Sieradza (Sieradzki Klub Tenisowy); 

• Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie”. Memoriał K. Zielińskiego i J. Szymańskiego w 
zapasach w stylu wolnym” (LKS „PIAST”); 

• Imprezy lekkoatletyczne (LKS "MOSiR Sieradz); 

• Mecze ligowe w piłce nożnej (KS „UNIA” Sieradz-Męka); 

• Regaty kajakowe i zawody na ergometrach kajakowych (Kajakowy Klub Sportowy Sieradz); 

• Mecze i turnieje tenisa stołowego (Klub Tenisa Stołowego); 

• IX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Piłce Nożnej Drużyn OSP (Sieradzkie Stowarzyszenie 
Sportowe „WSPÓLNOTA”); 

• Ogólnopolski Turniej Seniorów Służb Mundurowych w Siłowaniu na Rękę o Puchar Prezydenta Miasta 
Sieradza (Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe „WSPÓLNOTA”); 

• Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai); 

• Imprezy sportowe z UKS 10 (UKS „DZIESIĄTKA”); 

• Biegi Ulicami Sieradza (KS RAJSPORT SIERADZ ACTIVE TEAM); 

• mecze piłkarskie drużyn KS INTER w ramach rozgrywek ligowych prowadzonych przez ŁZPN. Turniej 
piłki nożnej dla dzieci do lat 10 (KS "INTER" Sieradz – Woźniki); 

• VI Sieradzki Cross Towarzyski (Stowarzyszenie Grupa Biegowa SIERADZ BIEGA); 
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• 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 (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarząd Rejonowy w Sieradzu). 

 
W ramach zadania - Organizacja  imprez rekreacyjnych wsparto realizację następujących przedsięwzięć: 

• Cykl Osiedlowych Familiad Rodzinnych (Sieradzkie Stowarzyszenie Sportowe "WSPÓLNOTA"); 

• Festyn sportowo-rekreacyjny dla seniorów – mieszkańców Sieradza wchodzących w skład Związku 
Żołnierzy WP, innych służb mundurowych i ich sympatyków  (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego 
Zarząd Rejonowy w Sieradzu); 

• Piknik Integracyjny (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu); 

• Festyn Rekreacyjny "Integracja poprzez sport i zabawę – XII edycja" (KS INTER Sieradz-Woźniki). 
 
W ramach zadania  - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej  wsparto realizację 
następującego przedsięwzięcia: 

• Regionalne Igrzyska Dzieci oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Sieradzki Szkolny Związek Sportowy). 
 
W ramach zadania – Wakacje  w mieście wsparto realizację następujących przedsięwzięć: 

• Organizacja półkolonii dla dzieci z naszego miasta na terenie SP nr 4 w Sieradzu (Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu). 

 
W ramach zadania – Działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień wsparto 
realizację następujących przedsięwzięć: 

• Prowadzenie świetlicy środowiskowej – Stare Miasto (Zgromadzenie  S.S. Urszulanek  SJK) 

• Prowadzenie świetlicy środowiskowej – (Stowarzyszenie  Na  Rzecz  Dzieci  Niepełnosprawnych 
UŚMIECH DZIECKA). 

 
W ramach zadnia – Działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych  wsparto realizację następującego przedsięwzięcia: 

• Terapia i  rehabilitacja  osób  uzależnionych od  alkoholu (Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSTAŃ 
oraz Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości PRZYJAŹŃ).   

 
W ramach zadania – Organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
wsparto realizację następującego przedsięwzięcia: 

• Organizacja obozu  terapeutycznego (Sieradzkie  Towarzystwo  Trzeźwości PRZYJAŹŃ, Stowarzyszenie 
Abstynentów PRZYSTAŃ). 

 
W ramach zadania  - Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Sieradza w schronisku 
dla osób bezdomnych powierzono realizację następującego przedsięwzięcia: 

• Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom i mężczyznom (Schronisko – Fundacja „Metamorfoza” 
w Feliksowie, Stowarzyszenie MONAR Schronisko Dla Osób Bezdomnych MARKOT w Maleni,  
Centrum Wsparcia Społecznego Schronisko dla Osób Bezdomnych – Biłgoraj). 
 

W ramach zadania  - Świadczenie kompleksowych usług opiekuńczych na terenie miasta Sieradza w domach 
niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych, starszych i zniedołężniałych 
powierzono realizację następującego przedsięwzięcia: 

• Kompleksowe usługi opiekuńcze (Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice). 
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II. Kolejną formą finansowego wsparcia działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe działające w 
obszarze sportu było udzielanie dotacji zgodnie z regulacjami Uchwały Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w 
Sieradzu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na 
terenie Miasta Sieradza. 
 
Wspieranie finansowe rozwoju sportu następowało w formie dotacji celowej, przyznawanej klubom 
sportowym na warunkach i w trybie określonym w uchwale. 
Warunkiem ubiegania się i przyznania dotacji jest realizacja celu publicznego z zakresu sportu, który Miasto 
Sieradz zamierza osiągnąć. Poprzez udzielanie dotacji Samorząd przyczynił się do stworzenia warunków 
sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w 
poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności 
sportowej prowadzonej przez kluby sportowe. 
 
Przyznane dotacje dla klubów sportowych na rozwój sportu w roku 2021 
 

Lp. Nazwa klubu sportowego Kwota dotacji 

1. KS „Warta” 235 800,00 zł 

2. Volley MOSiR – siatkówka 106 200,00 zł 

3. LKS „MOSiR Sieradz’’ - LA 57 000,00 zł 

4. Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai 36 000,00 zł 

5. Kajakowy Klub Sportowy Sieradz 30 000,00 zł 

6. LUKS  „Trójka” 15 000,00 zł 

7. LKS „Piast” – zapasy 12 000,00 zł 

8. Klub Tenisa Stołowego 11 500,00 zł 

9. KS Inter Sieradz-Woźniki 11 000,00 zł 

10. Sieradzki Kub Tenisowy 11 000,00 zł 

11. KS „Żeglina”  10 000,00 zł 

12. KS Rajsport  Sieradz Active Team 6 500,00 zł 

13. KS UNIA Sieradz-Męka 5 000,00 zł 

14. UKS DZIESIĄTKA 5 000,00 zł 

 RAZEM 552 000,00 zł 
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III.  Kluby sportowe działające na terenie Miasta Sieradza prowadzą swoją działalność w oparciu o bazę 
sportową będącą w dyspozycji MOSiR w Sieradzu. Koszty utrzymania obiektów obciążają budżet miasta, a 
kluby sportowe nie ponoszą z tego tytułu kosztów korzystania z bazy sportowej. Należy zatem uznać 
korzystanie z obiektów sportowych przez kluby sportowe jako kolejną formę pomocy Miasta Sieradza na 
rzecz organizacji pozarządowych.  
Poniższa tabela przedstawia roczny koszt ponoszony przez Miasto Sieradz, który stanowi finansowy aspekt 
wsparcia klubów sportowych poprzez nieodpłatne korzystanie z bazy sportowej będącej w dyspozycji MOSiR 
w Sieradzu. 

 

L.p. Nazwa klubu sportowego Dyscyplina sportowa Roczne koszty 
ponoszone przez Miasto 

1. Klub Sportowy WARTA Sieradz piłka nożna 203 450,00 zł 

2. Sieradzki  Klub  Karate Kyokushinkai karate 41 355,00 zł 

3. LKS MOSiR   lekkoatletyka 35 950,00 zł 

4. Tubądzin Volley MOSiR Sieradz Piłka siatkowa 54 260,00 zł 

5. Sieradzki Klub Tenisowy tenis 33 783,00 zł 

6. Klub Sportowy  AKADEMIA SPORTU futsal - piłka nożna 27 760,00 zł 

7. LUKS  TRÓJKA koszykówka 24 545,00 zł 

8. Ludowy  Klub  Sportowy PIAST zapasy 26 695,00 zł 

9. Klub Tenisa Stołowego tenis stołowy 27 975,00 zł 

10. Klub  Sportowy   ŻEGLINA lekkoatletyka 27 870,00 zł 

11. LKS  MOSiR  piłka nożna 7 600,00 zł 

12. UKS  ŻEROMSKI tenis 7 290,00 zł 

13. Klub Sportowy INTER Sieradz Woźniki piłka nożna 8 265,00 zł 

14. Uczniowski Klub Sportowy DAN judo 4 170,00 zł 

15. Kajakowy Klub Sportowy Sieradz kajakarstwo 6 710,00 zł 

16. Klub Sportowy UNIA Sieradz - Męka piłka nożna 3 455,00 zł 

17. Sieradzki Klub Bokserski boks 240,00 zł 

18. SKS Sieradz piłka nożna 6 425,00 zł 

19. UKS FA Sieradz piłka nożna 870,00 zł 

20. Stowarzyszenie Bojzan Tenis tenis 6 240,00 zł 

21. SIERAZD WARRIORS  football amerykański 605,00 zł 

 555 513,00 zł 

 
Wyceniono koszty korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią,  boiska z naturalną murawą, hali sportowej 
przy ul. Sportowej,  hali sportowej przy ul. Łokietka, hali sportowej przy ul. Mickiewicza,  hali sportowej przy 
ul. Krakowskie Przedmieście, siłowni, sauny i kortów tenisowych. 

 
Powyższa tabela nie zawiera kosztów dotyczących nieodpłatnego korzystania przez: 

• Kajakowy Klub Sportowy Sieradz z budynku Przystani Kajakowej. W roku 2021 koszt ten został 
wyceniony na kwotę – 57 046,79 zł i dotyczy budynku o powierzchni 468,5 m²; 

• Klub Sportowy ŻEGLINA, Klub Sportowy WARTA Sieradz z pomieszczeń na biura sportowe na terenie 
obiektu MOSiR przy ul. Sportowej 1; 

• LKS MOSiR Sieradz, Sieradzki Klub Kajakowy, KS Warta Sieradz, KS „Żeglina”, Sieradzki Klub Tenisowy 
i LKS „Piast” korzystają z pomieszczeń klubowych i magazynowych w budynku MOSiR; 

• Zawodnicy klubów lekkoatletycznych korzystają z infrastruktury stadionu MOSiR tj. bieżni, skoczni i 
rzutni lekkoatletycznych. 

 
Obok obiektów MOSiR kluby korzystają nieodpłatnie z obiektów sportowych szkół. Były to: 

• UKS „Dziesiątka” KS „Warta” Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz w Szkole Podstawowej Nr 10. 

• LKS MOSiR Sieradz, LUKS Trójka w Szkole Podstawowej nr 4, 

• UKS „Dziewiątka” w Szkole Podstawowej nr 9 
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Kluby korzystały odpłatnie z niektórych obiektów sportowych szkół: 

• Sportowy Klub Taekwon-do Silla Active w Szkole Podstawowej nr 1, 

• Stowarzyszenie VOLLEY MOSiR Sieradz w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 8, 

• Stowarzyszenie Volley MOSiR, Łódzki Szkolny Związek Sportowy w Szkole Podstawowej nr 4 

• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy DAN, UKS „Dziesiątka”, Stowarzyszenie Volley MOSiR, KS 
Akademia Sport, KS Warta Sieradz – w Szkole Podstawowej nr 10. 

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu wypełniając swoje zadania statutowe współuczestniczył w 
organizowanych przez organizacje pozarządowe liczne imprezy, często z wykorzystaniem obiektów miejskich. 
Poniższy wykaz prezentuje wydarzenia sportowe, które odbyły  się w 2021 roku przy zaangażowaniu miejskiej 
placówki: 

• 09.01.2021r. mecz II ligi siatkówki, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz – PZPS SMS Spała, 

• 16.01.2021r. mecz II ligi siatkówki, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz – MMKS Lotnik Łęczyca, 

• 30.01.2021r. mecz II ligi siatkówki, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz – Bzura Ozorków, 

• 27.02.2021r. mecz II ligi siatkówki, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz – LUKS Dobroń, 

• 13.03.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Czarni Rząśnia,  

• 13.03.2021r. I mecz play-off II ligi siatkówki, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz – WKS Wieluń, 

• 14.03.2021r. II mecz play-off II ligi siatkówki, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz – WKS Wieluń, 

• 21.03.2021r. turniej koszykówki w ramach rozgrywek ligi wojewódzkiej U-12 z udziałem: Trójki SMOK 

Sieradz, 4Ever Basket Ksawerów, Ósemki Skierniewice,  

• 27.03.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Pogoń Zduńska - Wola,  

• 31.03.2021r. V mecz play-off II ligi siatkówki, Tubądzin Volley MOSiR Sieradz – WKS Wieluń, 

• 03.04.2021r. mecz  IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Ceramika Opoczno, 

• 14.04.2021r. ¼ finału wojewódzkiego Pucharu Polski, KS Warta Sieradz – RKS Radomsko, 

• 17.04.2021r. mecz  IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Polonia Piotrków Trybunalski, 

• 24.04.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Andrespolia Wiśniowa Góra, 

• 08.05.2021r. mecz  IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Ner Poddębice, 

• 09.05.2021r. turniej koszykówki w ramach rozgrywek ligi wojewódzkiej żaczek (U-12) z udziałem:  

Trójki SMOK Sieradz, LKS KK Łódź, TK Basket Stryków, 

• 09.05.2021r. Ogólnopolski Turniej Tenisowy Otwarcia Sezonu o Puchar Prezydenta M. Sieradza, 

• 10.05.2021r. – 14.06.2021r. prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z animatorami na boisku 

osiedlowym „Za Szpitalem”, 

• 15-16.05.2021r. kurs trenerski UEFA B – boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala konferencyjna, boisko 

trawiaste A, 

• 15-16.05.2021 r. Ogólnopolski Turniej Tenisowy „Makowski Cup”, 

• 19.05.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej Warta Sieradz – Zjednoczeni Stryków, 

• 21.05.2021r. drużynowe biegi przełajowe w ramach Licealiady oraz dla dzieci z roczników 2006 i 2007 

– Sieradzki Szkolny Związek Sportowy,  

• 24.05.2021r. turniej koszykówki 3x3, Sieradzki Szkolny Związek Sportowy (dziewczęta rocznik  2009 i 

młodsze), 

• 25.05.2021r. turniej koszykówki 3x3 Sieradzki Szkolny Związek Sportowy (chłopcy rocznik  2009 i 

młodsi), 

• 26.05.2021r. finał wojewódzki koszykówki 3x3 Sieradzki Szkolny Związek Sportowy (dziewczęta 

rocznik 2008 i młodsze), 

• 27.05.2021r. finał wojewódzki koszykówki 3x3 Sieradzki Szkolny Związek Sportowy (chłopcy rocznik 

2008 i młodsi), 

• 28.05.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Stal Głowno, 

• 05-06.2021r. XX Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Amatorów w Tenisie – turniej ogólnopolski, 
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• 07.06.2021r. Licealiada dziewcząt i chłopców w piłce nożnej Sieradzki Szkolny Związek Sportowy – 

zawody rejonowe , 

• 08.06.2021r. półfinał Licealiady dziewcząt w piłce nożnej Sieradzki Szkolny Związek Sportowy – 

zawody wojewódzkie, 

• 08.06.2021r. siatkówka plażowa w ramach Licealiady - zawody rejonowe,  Sieradzki Szkolny Związek 

Sportowy, 

• 09.06.2021r. piła nożna chłopców w ramach Licealiady, półfinał wojewódzki Sieradzki Szkolny 

Związek Sportowy, 

• 09.06.2021r. mecz IV ligi nożnej, Warta Sieradz – Jutrzenka Warta, 

• 10.06.2021r. finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt 3x3 Sieradzki 

Szkolny Związek Sportowy, 

• 11.06.2021r. finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców 3x3 Sieradzki 

Szkolny Związek Sportowy, 

• 18.06.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Skalnik Sulejów, 

• 19.06.2021r. turniej piłki nożnej dla zarządu/sponsorów/rodziców i zawodników Klubu Sportowego 

Warta Sieradz, 

• 26.06.2021r. Familiada osiedlowa na boisku MOSiR „Za Szpitalem” przy ul. Armii Krajowej,  

• 26.06.2021r. Lekkoatletyczne Grand Prix Sieradza dla dzieci i młodzieży – LKS MOSiR Sieradz,  

• 29.06.2021r. Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyka Dla Każdego ( LDK) - PZLA, 

• 03-04.08.2021r. Finał Paralekkoatletycznego Grand Prix Polski w LA – IKS Start Zduńska Wola,  

• 05-08.08.2021r. Międzynarodowe zgrupowanie „Kyokushin Fighting Spirit Camp” – SKKK Sieradz, 

• 07.08.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Polonia Piotrków Trybunalski, 

• 18.08.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Omega Kleszczów, 

• 19.08.2021r. warsztaty gimnastyczne dla dzieci i młodzieży w hali MOSiR przy ul. Łokietka 55, 

• 22.08.2021r. VI Cross Towarzyski – biegi przełajowe – Sieradz Biega, 

• 27.08.2021r. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi, 

• 28.08.2021r. Familiada osiedlowa na boisku MOSiR „Za Szpitalem”,  

• 28.08.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej Warta Sieradz – Zryw Wygoda, 

• 18.06.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Skalnik Sulejów, 

• 4-5.09.2021r. Otwarte Mistrzostwa Sieradza w Tenisie – turniej ogólnopolski, 

• 05.09.2021r. 61. Biegi Ulicami Sieradza – zawody ogólnopolskie, 

• 9-11.09.2021r. Mistrzostwa Polski Geodetów w Tenisie – zawody ogólnopolskie, 

• 11.09.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – LKS Kwiatkowice, 

• 12.09.2021r. Turniej Zapaśniczy „Lato Sieradzkie” Memoriał Kazimierza Zielińskiego – zwody 

ogólnopolskie, 

• 18.09.2021r. Grand Prix Sieradza w lekkiej atletyce – LKS MOSiR Sieradz, 

• 18.09.2021r. Wojewódzki Rodzinny Festiwal Sportowy pod patronatem Marszałka Województwa 

Łódzkiego, G. Schraibera – zawody ogólnopolskie - Raj Sport Activ Team, 

• 19.09.2021r. II Międzynarodowy Specjalny Pokaz Psów Rasowych – zawody ogólnopolskie – Polska 

Federacja Kynologiczna – teren MOSiR Sieradz, 

• 22.09.2021r. Zawody powiatowe w biegach przełajowych - Sieradzki Szkolny Związek Sportowy, 

• 25.09.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej Warta Sieradz – Stal Głowno, 

• 27.09.2021r. Zawody powiatowe w koszykówce 3x3 dziewcząt i chłopców - Sieradzki Szkolny Związek 

Sportowy, 

• 02.10.2021r. Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Sieradza – SKKK Sieradz, 

• 03.10.2021r. Ogólnopolski Pokaz Psów Rasowych – teren MOSiR, ul. Sportowa 1, 
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• 05.10.2021r. Półfinał Wojewódzki Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców - Sieradzki 

Szkolny Związek Sportowy, 

• 09.10.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Prosna Wieruszów, 

• 13.10.2021r. Półfinał Wojewódzki Sztafet Przełajowych - Sieradzki Szkolny Związek Sportowy, 

• 19.10.2021r . Finał  Wojewódzki Sztafet Przełajowych Sieradzki Szkolny Związek Sportowy, 

• 20.10.2021r. mecz na szczeblu okręgowego Pucharu Polski, Warta II Sieradz – Warta I Sieradz, 

• 23.10.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej Warta Sieradz – Orzeł Nieborów, 

• 26.10.2021r. kursokonferencja dla trenerów PZPN – boisko, sala konferencyjna, sala sportowa - 

PZPN, 

• 06.11.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Pogoń Zduńska Wola, 

• 11.11.2021r. mecz IV ligi piłki nożnej, Warta Sieradz – Orkan Buczek. 

 

Na obiektach MOSiR-u odbywały się również treningi, mecze ligowe oraz mecze sparingowe drużyn 
piłkarskich: KS Warta Sieradz, Akademia Piłkarska, KS Inter Woźniki, Unia Sieradz Męka, LKS MOSiR Sieradz, 
UKS Sokół Goszczanów, Ustkowski Klub Sportowy, LKS Godziesze, LKS Pyszków, LKS Kobierzycko, LZS 
Brąszewice, LKS Zapole, GKS Chojne, LGKS Charłupia Mała, LKS Olimpia Brzeziny, TS Janiszewice, MGLKS 
Wicher Dobra, LKS Kamienna, Stowarzyszenie GOS Zieloni Koźminek, LKS Piast Błaszki, KS SZCZYT Szczytniki, 
KS Złoczewia Złoczew, MKS Jutrzenka Warta, LKS Różyca, KS Tęcza Brodnia, LZS Czajków, MKS Zduńska Wola, 
MGUKS Pogoń Zduńska Wola, MGKS Zelów. W/w klubom i drużynom MOSiR Sieradz zapewniał obsługę 
techniczną. Odbywały się również rozgrywki ligowe i treningi LA, piłki siatkowej, koszykowej, tenisa i tenisa 
stołowego, zapasów, kajakarstwa, karate, judo, boksu i foodbolu amerykańskiego. Ponadto z obiektów 
MOSiR-u, tj. hali sportowych przy ul. Sportowej 1 korzysta I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu oraz 
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. A z hali sportowej MOSiR  przy ul. Łokietka 55 
korzysta Szkoła Podstawowa nr 9 w Sieradzu w ramach zajęć wychowania fizycznego. 
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IV.  Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sieradza w obszarze kultury, sportu, rekreacji, 
promocji miasta oraz ekologii otrzymały także dodatkowe wsparcie rzeczowe i finansowe: 

 
W  zakresie  kultury  i  sztuki: 

• Jubileusz 35-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – 28 sierpnia – Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków, Oddział Rejonowy w Sieradzu. 

 
W  zakresie   kultury  fizycznej: 

• zapłacono za transport dzieci z sieradzkich szkół na Finał Wojewódzki Indywidualnych Biegów 
Przełajowych do Uniejowa; 

• zapłacono za transport dla drużyny chłopców -  uczniów z sieradzkich szkół na Finał Wojewódzki w 
Piłce ręcznej Chłopców do Piotrkowa Trybunalskiego; 

• zapłacono za transport dla drużyny dziewcząt reprezentującej miasto Sieradz na Ogólnopolskich 
Zawodach w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców do Kołobrzegu; 

• zapłacono za transport dla dzieci i młodzieży – uczniów sieradzkich szkół - na Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w Koszykówce do Pajęczna. 

 
W zakresie promocji miasta: 

• przekazano nagrody i materiały promocyjne instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz grupom 

nieformalnym, które były organizatorami konkursów i wydarzeń odbywających się na terenie 

Sieradza, m.in. Stowarzyszeniu Abstynentów "Przystań" - szkolenie dla członków stowarzyszeń 

abstynenckich z terenu województwa łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego; 

Muzeum Okręgowemu czy Związkowi Harcerstwa Polskiego; 

• przy organizacji jubileuszy i wydarzeń historycznych, Referat Promocji, współpracował z 

Młodzieżową Radą Miejską, ZHP Hufiec Sieradz oraz nieformalną Grupą Detektywi Pól Bitewnych 

"Wrzesień 1939" przy realizacji wydarzeń historycznych i patriotycznych; 

•  wsparł Stowarzyszenie Scena Kultury w organizacji  Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni 

Wyklęci, który miał miejsce w Teatrze Miejskim w Sieradzu; 

• uczestniczono w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Sieradza, 

podczas których przedstawiono możliwość stworzenia dla organizacji podstron internetowych na 

głównym portalu miejskim www.sieradz.eu. Z możliwości tej skorzystała nieformalna Grupa 

Detektywi Pól Bitewnych "Wrzesień 1939" , która od sierpnia 2021 r. regularnie publikuje na swojej 

stronie artykuły związane z historią września 1939 r. w Sieradzu i na Ziemi Sieradzkiej; 

• zorganizowano wspólnie z MOSiR Sieradz w okresie wakacji spływy kajakowe.; 

• zorganizowano Rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, gdzie miasto Sieradz uplasowało się 

na 7 pozycji na 42 miasta, biorące udział w rywalizacji. 

 

W zakresie ekologii: 

• Referat Ekologii i Ochrony Środowiska współpracował ze Stowarzyszeniem na Psią Łapę – Sercem Psa 

w zakresie ustalenia ewentualnego właściciela błąkającego się po terenie miasta Sieradza psa, zanim 

zostanie on wyłapany i przekazany do schroniska; 

• Współpracowano ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie dokarmiania kotów 

wolno żyjących. W związku z tą współpracą rozprowadzono karmę w ilości 600 kg. 

• Zapobiegano rozmnażaniu się kotów wolno żyjących poprzez dostarczanie przez Społecznych 

Opiekunów kotów wolno żyjących tych zwierząt do gabinetów weterynaryjnych celem wykonania 

zabiegów sterylizacji i kastracji. 
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V.  Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Sieradza prowadzą swoją działalność w wielu 
przypadkach w oparciu o bazę lokalową Miasta, wynajmując lokale użytkowe stowarzyszeniom na 
prowadzenie ich działalności statutowej. W większości przypadków w/w najemcy zwolnieni są z naliczanego 
czynszu najmu za lokal, ponoszą jedynie opłaty z tytułu utrzymania lokalu, czy też zwolnieni są ustawowo z 
opłacania podatku od nieruchomości. 
 
Poniższa tabela przedstawia roczny koszt ponoszony przez Miasto Sieradz, który stanowi finansowy aspekt 
wsparcia organizacji pozarządowych poprzez nieodpłatne użyczenie lokali użytkowych, które są w zasobach 
komunalnych. 
 

 
L.p. 

 
Nazwa organizacji pozarządowej 

 
Siedziba 

Roczne koszty 
ponoszone przez 
Miasto Sieradz 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd 
Oddziału Okręgowego w Sieradzu 

ul. Kościuszki 5 1 305,60 

2. Polski Związek Niewidomych ul. Kościuszki 5 940,80 

3. Stowarzyszenie Sieradzki Klub AMAZONKA ul. Kościuszki 5 940,80 

4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków ul. Kościuszki 5 940,80 

5. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego ul. Warszawska 12 1 044,00 

6. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pl. Wojewódzki 1 29 414,40 

7. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych  
Sekcja w Sieradzu 

ul. Lokajskiego 1 551,88 

8. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę ul. Lokajskiego 1 1 245,60 

9. Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy KWP  
Oddział Sieradz 

ul. Lokajskiego 1 622,80 

10. Polska Federacja Kynologiczna  ul. Lokajskiego 1 1 245,60 

11. Krajowa Rada Stowarzyszeń Abstynenckich ul. Lokajskiego 1 622,80 

12. Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSTAŃ ul. Lokajskiego 1 6 010,20 

13. Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa 
Łódzkiego  

ul. Lokajskiego 1 622,80 

14. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
w Sieradzu 

ul. Lokajskiego 1 1 868,40 

15. Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Lokajskiego 1 1 468,80 

 48 845,28 
 
Ponadto Miasto Sieradz udostępniło z zasobów komunalnych pomieszczenia użytkowe na prowadzenie 
działalności statutowej na zasadach komercyjnych następującym organizacjom pozarządowym: 

• Towarzystwo Przyjaciół Sieradza – ul. Kościuszki 5 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału – ul. Kościuszki 5 
 
W roku 2021 zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Sieradza został zapłacony podatek od nieruchomości przez 
Stowarzyszenie Abstynentów PRZYSTAŃ w kwocie 1 387,00 zł  za użytkowanie obiektu przy ul. Lokajskiego 1. 
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REALIZACJA  INNYCH  ZADAŃ  SAMORZĄDU  PRZY  WSPÓŁPRACY  Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 
Współpraca ta polegała w szczególności na: 

• wspólnej realizacji niektórych zadań i projektów partnerskich na rzecz społeczności lokalnej; 

• wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu 
zharmonizowania tych kierunków; 

• udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z samorządem Miasta 
Sieradza, a ubiegającym się o dofinansowanie z innych źródeł. 

 
Wyróżnić należy następujące formy współpracy: 
 
Realizacja obowiązkowego zadania z zakresu utrzymania gotowości bojowej 
Ochrona przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. Miasto Sieradz w roku 2021 ponosiło koszty 
utrzymania, wyszkolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, a także zapewniło 
umundurowanie bojowe i ubezpieczenie jej członków. Urząd Miasta Sieradza współpracuje w tym zakresie 6 
jednostkami OSP w dzielnicach: Sieradz, Męka, Męcka Wola, Monice, Woźniki i Zapusta Wielka. Jednostka 
OSP Sieradz włączona jest do  krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.  
W 2021 roku jedna jednostka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 10 000,00 zł na  
termomodernizację budynku – była to OSP Sieradz – Męka. OSP Sieradz – Monice dotację w wysokości 32 
735,00 zł na modernizację ogrodzenia wokół strażniczy oraz OSP KRSG Sieradz dotację w wysokości 129 
679,50 zł na modernizację otoczenia strażnicy. 
Łącznie na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w Sieradzu przeznaczono w 2021 roku z budżetu 
Miasta Sieradza kwotę 291 525,07 zł. 
 
Strona Internetowa Miasta 
Urząd Miasta Sieradza prowadził link na stronie internetowej, gdzie zamieszczane są wszelkie istotne 
informacje związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. Znaleźć na niej można aktualny program 
współpracy, ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, informacje o przebiegu postępowania konkursowego 
oraz rozstrzygnięcia konkursów. 
Zamieszczone są również akty prawne dotyczące wzajemnej współpracy oraz regulacje obowiązujące przy 
ocenie ofert w otwartych konkursach, jak również przydatne w tym zakresie formularze i instrukcje.  
Ponadto znajduje się wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta i 
współpracujących z Urzędem Miasta Sieradza. 
 
Kampania społeczna 1% dla organizacji pozarządowych 
Plakaty i ulotki promujące akcję przekazywania 1% dla organizacji pozarządowych były umieszczane w 
siedzibie Urzędu Miasta i w samorządowych jednostkach organizacyjnych. Na stronie internetowej miasta 
propagowano ideę przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych działających w Sieradzu i 
na rzecz naszego miasta. 
 
Upowszechnianie idei wolontariatu 
Prezydent Miasta Sieradza za pracę w 2021 r. uhonorował tytułem „Sieradzki Wolontariusz Roku 2021”  
13 społeczników i osób bezinteresownie pomagających drugiemu człowiekowi. 
 
Klasy sportowe 
We współpracy z klubami sportowymi Miasto Sieradz prowadzi klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 4 i 
Szkole Podstawowej nr 10. Środowisko sportowe wspiera Samorząd Miasta fachową kadrą i profesjonalnie 
prowadzonym cyklem szkolenia młodych sportowców. 

 
Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia 
Obok różnych form pomocy na rzecz działań prowadzonych przez kluby sportowe, Samorząd Miasta Sieradza 
premiuje także uzdolnionych zawodników zrzeszonych w tychże klubach przyznając im stypendia sportowe, 
nagrody pieniężne i wyróżnienia. W roku 2021 przyznano stypendia dla 8 zawodników, nagrody dla 7 i 1 
wyróżnienie. Łącznie na to zadanie zabezpieczono 31 400,00 zł. 
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Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej realizując 
program pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta jest realizowana w 
ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD (zakwalifikowano 210 rodzin, w tym 418 osób), 
a także w formie odzieży (wydano 8 skierowań). Współpracując także ze Stowarzyszeniem „Wiosna” 
wytypowano 12 rodzin do objęcia pomocą w ramach Szlachetnej Paczki. 
 
Działania na rzecz uzależnionych 
Urząd Miasta Sieradza był w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami pracującymi z osobami uzależnionymi. 
Przedstawiciele tych organizacji pracowali w Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi była prowadzona w celu podejmowania 
terapii przez osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu. MOPS współpracował także z jednostkami 
MONAR spoza Sieradza w zakresie podjęcia leczenia i terapii przez osoby uzależnione od narkotyków i leków. 
 
Organizacja uroczystości patriotycznych 
Urząd Miasta Sieradza współpracował z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sieradzu oraz Miejską Orkiestrą Dętą 
OSP w Sieradzu w zakresie uświetniania uroczystości o charakterze patriotycznym czy religijnym. 
 
Pomoc doraźna 
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu instytucji działających w trzecim sektorze Wydział Rozwoju Miasta 
prowadził podstronę: https://sieradz.eu/ngo-for-the-money, na której  zamieszczane są dane nt. aktualnych 
konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych.  
W 2021 roku na ww. stronie zamieszczono informacje o 154 programach dotacyjnych wspierających NGO-sy 
działające m.in. w zakresie kultury, turystyki, pomocy społecznej, sportu, społeczeństwa obywatelskiego.   
 

 

   

https://sieradz.eu/ngo-for-the-money
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DODATKOWE INICJATYWY PODEJMOWANE PRZEZ MIEJSKI MOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał organizacje pozarządowe poprzez aktywne włączenie się w 
przygotowanie imprez, które mają duże znaczenie dla środowiska lokalnego. Przykładem takich 
przedsięwzięć są: 
 

• Udział uczestników dziennych form zajęć realizowanych przez MOPS w przeglądach twórczości 
artystycznej oraz organizacja Wieczoru Kolęd; 

• Współpraca m.in. z organizacjami pozarządowymi w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, do zadań którego należy m.in. diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach 
zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą; 

• Promowanie i realizacja działań mających na celu zapobieganie poczucia izolacji i marginalizacji 
społecznej (zwłaszcza z uwagi na pandemię) – m.in. poprzez przygotowanie i dostarczenie dla 30 
samotnych mieszkańców Sieradza  Wielkanocnego Koszyczka Śniadaniowego oraz posiłku 
Wigilijnego dla 28 samotnych mieszkańców miasta  (we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Zielone 
Pabianice” w Pabianicach”); 

• Promocja oferty MOPS w obszarze aktywizacji seniorów (oferta zajęć Domu Dziennego Pobytu oraz 
Klubu Seniora;  

• udział w zbiórce odzieży prowadzonej przez organizację „Fundacja Rycerze i Księżniczki” celem 
zebrania środków na leczenie chorej dziewczynki; 

• współpraca z Radiem Łódź w ramach działania „Gwiazdka Radia Łódź i Przyjaciół 2021” –do pomocy 
w formie paczki wytypowano 30 dzieci; 

• współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Sieradzu w ramach działania „Mikołaj strażacki 2021”  - 
do pomocy w formie paczki wytypowano 20 dzieci; 

• współpraca z Zakładami Farmaceutycznymi POLPHARMA S.A. Oddział Medana w Sieradzu w zakresie 
realizacji projektu „Jak żyć długo i szczęśliwie” w obszarze zdrowia i profilaktyki zdrowotnej seniorów; 
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MIKROGRANTY 
 
Miasto Sieradz było także otwarte na propozycje działań i inicjatywy, które wypływały z różnych środowisk. 
Najciekawsze przedsięwzięcia otrzymały wsparcie finansowe w formie mikrograntów. 
Celem „Lokalnego Programu Mikrograntów: Program mikrodziałań dla aktywnych mieszkańców Sieradz 
2021" było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne i 
aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze pożytku publicznego tj. działań 
prowadzonych dla dobra wspólnego, wynikających z potrzeb lub zdiagnozowanych problemów. 
Lokalny Program Mikrograntów dzięki współpracy z  Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich 
OPUS program został wsparty dofinansowaniem z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Środki finansowe w 
wysokości 95 000,00 zł zostały w całości przekazane do beneficjentów programu w postaci mikrodotacji. W 
2021 roku mimo zagrożenia pandemią wirusa Covid-19 wszystkie działania na każdym z etapów realizowane 
były zgodnie z planem. 
 
Dofinansowanie otrzymali: 

 

 1. Realizator: Fundacja Przechowalnia Kultury 

Tytuł projektu: „Kulturalne Kołtuny czyli sztuka po sieradzku”   MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 2. Realizator: FUNDACJA „TULILALA" 

Tytuł projektu: Warsztaty z szydełkowania i robienia na drutach  MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 3. Realizator: Stowarzyszenie Nordic Walking Poland Garrosa Team Sieradz  

Tytuł projektu: Rozwój i upowszechnianie kultury Nordic Walking na terenie Sieradza 

MIKROGRANT: 5000,00 zł 

 

 4. Realizator: Grupa nieformalna Akcja integracja /Patron Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz 

Tytuł projektu: Integrator       MIKROGRANT: 5000,00 zł 

 

 5. Realizator: Sieradzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” 

Tytuł projektu: „Ćwicz oko i dłoń w Ojczyzny obronie” - Żywe lekcje historii MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 6. Realizator: Sieradzkie Stowarzyszenie „Wspólnota” 

Tytuł projektu: Zajęcia sportowo- rekreacyjne na osiedlu Za Szpitalem, pn. „Boisko żywe- diabeł martwy” 

          MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 7. Realizator: Stowarzyszenie Motocyklistów Sieradzanie 

Tytuł projektu: VI Sieradzki Piknik Motocyklowy „Motocykliści Dzieciom” MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 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       MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 9. Realizator: Stowarzyszenie zwykłe „SIERADZANKI” 

Tytuł projektu: Mamo, tato pobaw się ze mną     MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 10. Realizator: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz 

Tytuł projektu: Rozsiądź się w Sieradzu - posłuchaj, poznaj, pokochaj  MIKROGRANT: 5 000,00 zł 
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11. Realizator: KS Inter Sieradz - Woźniki 

Tytuł projektu: Mamo i Tato! Ruch i zdrowie !     MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 12. Realizator: grupa nieformalna Razem dla Autyzmu /Patron: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu 

Tytuł projektu: Sieradz na Niebiesko      MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 13. Realizator: grupa nieformalna Grupa Poetycka DESANT /Patron: Stowarzyszenie Kreatywny 

Sieradz 

Tytuł projektu: Letni Ogród Poetów      MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 14. Realizator: grupa nieformalna ZDROWY BRZUCH /Patron: Centrum Inwestycji Społeczno  

Ekonomicznych 

Tytuł projektu: Na zdrowie po angielsku     MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

  

15. Realizator: grupa nieformalna Detektywi Pól Bitewnych Sieradz 1939 r. /Patron: PTTK Oddział w 

Sieradzu 

Tytuł projektu: Upamiętnienie pierwszej potyczki żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich z Sieradza z 

Niemcami w dniu 4 września 1939 r. na ówczesnych przedmieściach miasta Sieradza 

          MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 16. Realizator: grupa nieformalna Sztuka Podręczna /Patron: Centrum Inwestycji Społeczno 

Ekonomicznych 

Tytuł projektu: Sztuka Podręczna      MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 17. Realizator: grupa nieformalna Literatki / Patron: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz 

Tytuł projektu: Sieradzki Festiwal Literacki Czytaki 2021    MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 18. Realizator: grupa nieformalna Sieradz w detalu – tablica chwały /Patron: Stowarzyszenie Centrum 

Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio 

Tytuł projektu: Sieradz w detalu na Placu Wojewódzkim – tablica chwały MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

 19. 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 – kontynuacja projektu    MIKROGRANT: 5 000,00 zł 

 

W realizacji projektów uczestniczyło (dane na podstawie złożonych sprawozdań): 

16 012 mieszkańców Sieradza - jako uczestnicy bezpośredni i pośredni 

 
MIKRODOTACJE łącznie – 95 000,00 zł 
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OSIĄGNIĘTE  REZULTATY 
 
Dzięki realizacji zadań podjętych w ramach otwartego konkursu ofert i innych przedsięwzięć wykonanych we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi działaniami objęto ogromną rzesze uczestników.  Byli  oni  

beneficjentami  przedsięwzięć  realizowanych w  bardzo  różnorodnym  zakresie i o różnym charakterze.  

W grupie tej mieszczą się różnorodne grupy mieszkańców naszego miasta, działacze organizacji 

pozarządowych i wolontariusze, lokalni liderzy. 

 
Poprzez dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań w drodze konkursu i pomoc rzeczową Samorząd 

Miasta Sieradza wspierał działania, mające na celu wzmocnienie aktywnych społeczności i mieszkańców 

Sieradza, wsparcie grup wykluczonych, dotarcie do ludzi młodych proponując im alternatywne formy 

spędzania wolnego czasu i propagując zdrowy styl życia. 

 

 
PODSUMOWANIE 
 
Sprawozdanie z realizacji  „Programu współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi   oraz   

innymi   podmiotami   prowadzącymi   działalność pożytku publicznego na  rok  2021"   jest   dokumentem   

podsumowującym   kolejny   rok   współpracy   samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Analizując  przedstawione  w sprawozdaniu dane  dotyczące  działań realizowanych we współpracy  z 

organizacjami pozarządowymi Miasto Sieradz przeznaczyło w roku 2021 na realizację zadań publicznych - 

mimo  pandemii wirusa Covid-19  w formie dotacji wraz z mikrograntami oraz na utrzymanie obiektów, z 

których nieodpłatnie korzystały organizacje pozarządowe środki  finansowe  na  poziomie blisko 2,5 mln zł. 

Wykorzystując środki z dotacji organizacje pozarządowe realizują zadania Samorządu Miasta. Działając na co 

dzień w swoich lokalnych środowiskach często najlepiej znają potrzeby mieszkańców. Ponadto korzystając 

często z pracy wolontariuszy i zdobywając środki z innych źródeł mogą realizować zadania niekiedy przy 

mniejszym nakładzie finansowym, niż może uczynić to samorząd.  Niestety  wciąż  na bardzo niskim poziomie 

jest pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł poza Samorządem Miasta Sieradza. 

Kontynuowana była w roku 2021 współpraca pozafinansowa. Sprawdzone formy tej współpracy przyczyniały 

się do powstania wielu ciekawych, wartościowych dla społeczności lokalnej przedsięwzięć, były okazją do 

wzrostu aktywności wśród różnych grup społecznych naszego miasta.  

 
 
 
 
Opracowała: 
A. Cieślak 


