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Rozdział 1

WPROWADZENIE  DO PROGRAMU

§  1.  1  Miasto  Sieradz  wykonuje  istotną  część  zadań  publicznych  o charakterze  lokalnym
we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  o których mowa w art. 3
ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.  Organizacje  pozarządowe  uzupełniają  działania  samorządu  terytorialnego,  co  pozwala
na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie zadań publicznych.
3. Opracowany już kolejny Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę zdobytą zarówno przez
liderów  sieradzkich  organizacji  pozarządowych  jak  i pracowników  Urzędu  Miasta  Sieradza.  Tak
przygotowany Program ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu
dalszego rozwoju naszego Miasta.
4. Dla miasta Sieradza organizacje pozarządowe są partnerem w co najmniej trzech aspektach: są one
reprezentantem społeczności lokalnej, świadczą pomoc bezpośrednią na rzecz mieszkańców naszego
miasta i niekiedy pełnią też funkcję inicjującą ważne przedsięwzięcia.
5. Program  powstał  we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz   innymi  podmiotami
o  których  mowa  w  art.  3  ust.3  ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 roku  o działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie i podlegał konsultacji.

Rozdział 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 
1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Sieradza;
2) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Sieradz;
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Sieradza;
4)komórkach  organizacyjnych  –  należy  przez  to  rozumieć  wydział  (równorzędną  komórkę
organizacyjną o innej nazwie) Urzędu i miejską jednostkę organizacyjną;
5) ustawie  – należy przez to rozumieć ustawę z  dnia 24 kwietnia 2003 r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie;
6)  organizacjach  pozarządowych/adresatach  programu  –  należy  przez  to  rozumieć  organizacje
pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
7)  konkursach  ofert  –  należy  przez  to  rozumieć  otwarte  konkursy  ofert  na  realizację  zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych, ogłoszonych zgodnie z art. 13 ustawy;
8) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust.
1 ustawy;
9) BIP – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza;
10) programie – należy przez to rozumieć program współpracy gminy Miasto Sieradz z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.  
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Rozdział 3

 CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

§ 3.  Celem  głównym  Programu  jest  budowanie  partnerstwa  pomiędzy  Miastem  Sieradz,  
a  organizacjami  pozarządowymi,  a  służyć  ma  to  rozpoznawaniu  potrzeb  mieszkańców  i  ich
zaspokajaniu oraz uaktywnianiu różnych środowisk w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
§ 4. Celami  szczegółowymi Programu są:
1) zwiększenie  uczestnictwa  organizacji  pozarządowych w tworzeniu  koncepcji  i  realizacji  zadań

publicznych;
2) poprawa jakości komunikacji między Miastem Sieradz, a organizacjami pozarządowymi;
3) zwiększenie  wykorzystania  narzędzi,  którymi  dysponuje  Miasto  Sieradz  do  promowania

projektów organizacji pozarządowych.
Rozdział 4 

ZASADY  WSPÓŁPRACY

§ 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:
1) zasada pomocniczości –  powierzanie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą być

zrealizowane efektywniej niż poprzez instytucje miasta;
2) zasada  suwerenności  stron –  zachowanie  autonomii  i  nieingerowanie  w wewnętrzne  sprawy

organizacji;
3) zasada partnerstwa – współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału;
4) zasada efektywności  – dążenie wszystkich zainteresowanych  do osiągania najlepszych efektów

realizując zadania publiczne przy danych środkach i możliwościach;
5) zasada uczciwej konkurencji – tworzenie przejrzystych kryteriów i zasad współpracy;
6) zasada  jawności –  zachowanie  przejrzystości  i  transparentności  podejmowanych  działań  oraz

zapewnienie  dostępu  do  informacji  o  działalności,  realizowanych  projektach,  pozyskanych
środkach finansowych.

Rozdział 5

ZAKRES  PRZEDMIOTOWY

§ 6.1.  Przedmiotem współpracy Miasta Sieradza z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego jest  wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art.  4  ust.  1  ustawy,
w celu zaspokojenia istniejących potrzeb społecznych mieszkańców Sieradza.
2. W roku 2023 jako priorytetowe zostały określone zadania z następujących zakresów: 
1) „Pomoc społeczna”
2)  „Ochrona i promocja zdrowia”
3) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
4) „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”
5) „Wypoczynek dzieci i młodzieży”
6) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
7) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
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8) „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
9) „Turystyka i krajoznawstwo”
10) „Ratownictwo i ochrona ludności”
11) „Promocja i organizacja wolontariatu”
12) „Działalność na rzecz rodziny,  macierzyństwa,  rodzicielstwa,  upowszechnianie i  ochrona praw

dziecka”
13) „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”
14) „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

ustawy”
3.  Priorytety,  cele,  zadania  realizowane  w  formie  współpracy  finansowej  oraz  ewentualne
szczegółowe formy współpracy pozafinansowej w poszczególnych zakresach opisane są w rozdziałach
6 i 7 Programu.

Rozdział 6

FORMY  WSPÓŁPRACY

§ 7. Współpraca Miasta Sieradza z adresatami Programu odbywać się będzie w formie:
1) zlecania adresatom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; 
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i  współdziałanie w celu

zharmonizowania tych kierunków; 
3) doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym;
4) konsultowania z adresatami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
5) konsultowania  projektów  aktów  normatywnych  dotyczących  sfery  zadań  publicznych,  z  radą

działalności pożytku publicznego, jeśli taka zostanie powołana; 
6) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
7) realizowanie umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
8) realizowanie projektów partnerstwa określonych przepisami prawa;
9) wspólnej  realizacji  zadań  i  projektów  partnerskich  na  rzecz  społeczności  lokalnej  

w obszarach określonych w uchwale;
10) udzielanie  pomocy  w  nawiązywaniu  współpracy  regionalnej,  ponadregionalnej  

i międzynarodowej;
11) promocja i wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej;
12) udzielanie  rekomendacji  organizacjom  pozarządowym  współpracującym  z  Miastem  Sieradz,  

a ubiegającym się o dofinansowanie z innych źródeł;
13) użyczanie/przekazywanie w miarę możliwości  przez Miasto Sieradz lokali  z  miejskich zasobów

lokalowych dla organizacji pozarządowych i informowanie o możliwości pozyskania takich lokali;
14) udostępnianie w miarę możliwości sal, pomieszczeń i sprzętu technicznego w celu realizacji zadań

statutowych organizacji pozarządowych.
§ 8.  Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym
adresatów  Programu w zakresie określonym uchwałą.
§ 9. Współpraca Miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie poprzez:
1) organizowanie spotkań okolicznościowych,
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2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza, Biuletynie Informacji  Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sieradza Programu i sprawozdania z realizacji
programu współpracy za rok poprzedni,
3) organizowanie spotkań o charakterze doradczym,
4) bieżące kontakty z organizacjami pozarządowymi,
5)  prowadzenie  na stronie  internetowej  Urzędu Miasta  Sieradza zakładki  na  potrzeby organizacji
pozarządowych i z ogłoszeniami dla tych organizacji,
6)  podejmowanie  wspólnych  przedsięwzięć,  których  nie  można  było  zaplanować  i  przewidzieć  
w otwartym konkursie ofert.

Rozdział 7

PRIORYTETOWE  ZADANIA  PUBLICZNE

§ 10. Określa się zadania priorytetowe Miasta Sieradza w sferze pożytku publicznego:
1)  „Pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób”:

a)   świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców;
miasta Sieradza doświadczających sytuacji kryzysowych;
b)  udzielanie schronienia osobom bezdomnym;
c)   reintegracja społeczna osób bezdomnych;

2) „Ochrona i promocja zdrowia”:
a) profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, rozpowszechnianie wiedzy 

o czynnikach ryzyka i samokontroli,
b) profilaktyka chorób układu krążenia, rozpowszechnianie wiedzy o czynnikach ryzyka,
c) promocja zdrowego odżywiania;

3) „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”:
a) inicjowanie działań zwiększających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców;

4) „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”:
a) realizacja  programów  wychowawczych  oraz  zapewnienie  zajęć  profilaktyczno-

psychoedukacyjnych  wspomagających  dzieci  i  młodzież,  w  tym  przeciwdziałanie  różnym
formom wykluczenia społecznego,

b) działania edukacyjne, promowanie młodzieży uzdolnionej;
5) „Wypoczynek dzieci i młodzieży”:

a) wakacje w mieście;
6) „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”:

a) realizacja przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe,
b) wzbogacanie  życia  kulturalnego Sieradza poprzez  imprezy  o  charakterze  środowiskowym,

lokalnym i ponadlokalnym,
c) realizacja  projektów  wydawniczych związanych  z  Sieradzem  lub  osobą  twórcy  oraz

promujących aktywne uczestnictwo w kulturze,
d) wzmacnianie  współpracy  kulturalnej  z  zagranicą  poprzez  ułatwienie  uczestnictwa

przedstawicieli  kulturalnego środowiska Sieradza w znaczących wydarzeniach kulturalnych
szczególnie miast partnerskich,

e) upowszechnianie i promocja lokalnej twórczości ludowej;
7) „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”:
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a) zajęcia sportowe  szkolne,
b) organizacja imprez sportowych,
c) organizacja imprez rekreacyjnych,
d) upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
e) organizacja projektów sportowych związanych z obchodami Dni Sieradza;

8) „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”:
a) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
b) organizacja imprez promujących i upowszechniających ochronę środowiska,
c) promocja ekologii i ochrony środowiska – szkolenia i działania wewnątrz organizacji,
d) pozyskiwanie wolontariuszy i tworzenie bazy lokalnych działaczy na rzecz ekologii,
e) aktywizacja mieszkańców w zakresie wypoczynku w parkach i zieleńcach miejskich,
f) aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości miejskich terenów zielonych w miejscu

zamieszkania i w miejscu pracy;
9) „Turystyka i krajoznawstwo”:

a) popularyzacja turystyki i krajoznawstwa,
b) organizacja imprez krajoznawczych po Sieradzu i okolicy dla mieszkańców miasta;

10)„Ratownictwo i ochrona ludności”:
a) prowadzenie działań ratowniczych w oparciu o ochotnicze straże pożarne,
b) realizacja przedsięwzięć integrujących środowiska lokalne miasta;

11)„Promocja i organizacja wolontariatu”:
a) pozyskiwanie wolontariuszy i szkolenie liderów wolontariatu;

12)  „Działalność na rzecz rodziny,  macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i  ochrona praw
dziecka”:

a) promocja i ochrona rodzin wielodzietnych w Sieradzu,
b) działalność świetlic z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień;

13) „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”:
a) działalność stowarzyszeń abstynenckich służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
b) organizacja turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
c) edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień;

14) „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych:
a) inicjowanie współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
b) przekazywanie  informacji  o  dostępnych  programach  dotyczących  finansowania

zewnętrznego,
c) prowadzenie i organizacja działań wspierających aktywność społeczną mieszkańców,
d) wspomaganie  rozwoju organizacji  pozarządowych,  zwłaszcza  w profesjonalizacji  ich  pracy

w  tym  poprzez  organizację  szkoleń  podnoszących  umiejętności  i  kwalifikacje  osób
zaangażowanych w realizację zadań publicznych,

e) budowanie tożsamości organizacji pozarządowych poprzez wspieranie działań skierowanych
na jej rozwój i integrację oraz integrację ze społeczeństwem.

Rozdział 8
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OKRES  REALIZACJI  PROGRAMU

§ 11. Program jest programem rocznym i obejmuje działania zaplanowane do realizacji od 01 stycznia
2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rozdział 9

SPOSÓB  REALIZACJI  PROGRAMU

§ 12.1. Udział organizacji  pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez
Miasto zapewnia  się  poprzez  zlecanie  realizacji  tych  zadań  podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Sieradza oraz których
działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może nastąpić poprzez powierzenie lub wsparcie zadania
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub finansowanie jego realizacji. 
3. Zlecanie zadań, o których mowa w ust. 2 następuje w trybie otwartego konkursu ofert lub w trybie
pozakonkursowym.
4. Konkursy dotyczące zadań Programu ogłasza Prezydent Miasta Sieradza.
5. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie  Przewodniczącego
Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert  
i  ramowych  wzorów  umów  dotyczących  realizacji  zadań  publicznych  oraz  wzorów  sprawozdań  
z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
6.  Organ  wykonawczy  może  zlecić  w  trybie  pozakonkursowym,  na  wniosek  organizacji
pozarządowych, realizację zadania publicznego  o charakterze lokalnym lub regionalnym. Wysokość
dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 zł,  a zadanie
publiczne może być realizowane w okresie nie dłuższym niż  90 dni.
7.  Wzory  dokumentów  związanych  ze  zlecaniem  zadań  w  trybie  pozakonkursowym  określa
rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r.  w sprawie  uproszczonego wzoru oferty  i  uproszczonego wzoru sprawozdania  z  realizacji
zadania publicznego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).
8. W realizacji Programu uczestniczą:
1) Rada Miejska w Sieradzu i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej;
2) Prezydent  Miasta  Sieradza  -  w  zakresie  realizacji  polityki  społecznej  i  finansowej  Miasta

wytyczonej przez Radę Miasta;
3) komisje konkursowe w zakresie przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadań

zleconych organizacjom pozarządowym;
4) naczelnicy wydziałów, kierownicy referatów i  osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy

Urzędu Miasta w Sieradzu oraz jednostki organizacyjne miasta - w zakresie bieżącej współpracy z
organizacjami  pozarządowymi  w ramach  swoich  kompetencji  określonych  regulaminowo  lub
statutowo;

5) Zespoły Doradcze, powoływane doraźnie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza w zakresie
spraw wymagających wsparcia osób spoza Urzędu Miasta Sieradza.
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Rozdział 10

WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PLANOWANYCH  NA  REALIZACJĘ  PROGRAMU

§ 13.1. Na realizację Programu planowana jest kwota nie większa niż  1.250.000,00 złotych, w tym 
w  części  dotyczącej  wspierania,  zlecania,  i  powierzenia  realizacji  zadań  publicznych  w  ramach
konkursów ofert nie mniej niż 500.000,00 złotych.  
2.  Szczegółowe  określenie  wysokości  środków  przeznaczonych  na  realizację  Programu  zawierać
będzie uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Sieradzu na 2023 r.

Rozdział  11

SPOSÓB  OCENY  REALIZACJI  PROGRAMU

§ 14.1.  Ocena realizacji  Programu dokonywana będzie raz w roku, wspólnie przez przedstawicieli
Miasta Sieradza, organizacji pozarządowych.
2. Efektywność realizacji Programu określa się w oparciu o następujące mierniki:
1) liczba organizacji pozarządowych  biorących udział w realizacji Programu;
2) liczba osób zaangażowanych w realizację Programu;
3) szacowana liczba beneficjentów realizowanych zadań publicznych ujętych w Programie;
4) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu;
5)  wysokość  środków  finansowych  zaangażowanych  przez  organizacje  pozarządowe  w  realizację
zadań publicznych ujętych w Programie.
3. Wnioski z oceny z realizacji Programu stanowić będą podstawę do zmian wdrażanych w kolejnych
latach współpracy pomiędzy przedstawicielami Miasta Sieradza i organizacjami pozarządowymi.
4. Prezydent Miasta Sieradza przedkłada Radzie Miejskiej  w Sieradzu oraz publikuje w Biuletynie
Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Sieradza  sprawozdanie  z  realizacji  Programu  w  terminie
do  31 maja 2024 roku.

Rozdział  12

SPOSÓB  TWORZENIA  PROGRAMU  ORAZ  PRZEBIEG  KONSULTACJI

§ 15.1.  Na podstawie  sprawozdania  z  realizacji  Programu za rok 2021 oraz wykorzystując wyniki
prowadzonej ewaluacji przygotowany został projekt rocznego Programu na 2023 rok.
2. W celu uzyskania opinii od organizacji pozarządowych, projekt Programu został zamieszczony na
stronie internetowej  Urzędu Miasta,  w Biuletynie Informacji  Publicznej w zakładce ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sieradza.
3.  Projekt  Programu  został  przedstawiony  do  konsultacji  i  informacje  na  ich  temat  zostały
opublikowane na stronie Urzędu Miasta Sieradza,  Biuletynie Informacji  Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sieradza.
4. Konsultacje przeprowadzono na zasadach określonych w uchwale Nr L/419/2010 Rady Miejskiej  
w Sieradzu z  dnia  23 września  2010 r.  w sprawie  szczegółowego sposobu konsultowania  z  radą
działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji  (Dz.  Urz.  Woj.
Łódzkiego Nr 326, poz. 2836).
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Rozdział  13

TRYB  POWOŁYWANIA  I  ZASADY  DZIAŁANIA  KOMISJI  KONKURSOWYCH  DO  OPINIOWANIA
OFERT  W  OTWARTYCH  KONKURSACH  OFERT

§ 16. 1.  Opiniowaniem ofert złożonych na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert
zajmuje się komisja konkursowa.
2. Komisja  konkursowa  powoływana  jest  każdorazowo  po  ogłoszeniu  otwartego  konkursu  ofert
z udziałem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe z wyłączeniem osób wskazanych przez
organizacje  biorące  udział  w  konkursie.  Udział  osób  wskazanych  przez  organizacje  pozarządowe
nie jest obligatoryjny. 
3.  Organizacje  pozarządowe  mogą  zgłaszać  do  Prezydenta  Miasta  Sieradza  w  formie  pisemnej,
na formularzu i terminie ustalonym przez Prezydenta, kandydatów na członków Komisji konkursowej
w roku 2023. Prezydent tworzy listę osób wskazanych przez organizacje, spośród których wybierani
są członkowie do komisji.
4.  Posiedzenia komisji  są zwoływane i  prowadzone przez Przewodniczącego,  a  w przypadku jego
nieobecności  przez  Wiceprzewodniczącego  lub  wyznaczonego  przez  Przewodniczącego  członka
Komisji.
5. Komisja konkursowa opiniuje oferty zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.
6. Prace komisji mogą być prowadzone w składzie co najmniej 3 osobowym.
7.  Opinie  komisji  zapadają  zwykłą  większością  głosów  członków  obecnych  na  posiedzeniu.
W  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos  Przewodniczącego,  a  w  przypadku  jego
nieobecności  głos  Wiceprzewodniczącego  lub  wyznaczonego  przez  Przewodniczącego  członka
Komisji.
8. Z prac Komisji konkursowej sporządza się protokół.
9. Komisja przedkłada Prezydentowi protokół zawierający opinie dotyczące złożonych ofert.
10. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Prezydent.
11. Szczegółowy  regulamin  pracy  komisji  konkursowej  określany  jest  w  drodze  zarządzenia
Prezydenta  Miasta  Sieradza.
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