
UCHWAŁA NR XVII/122/2012
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu 

za rok 2011 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz § 22 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej 
w Sieradzu z dnia 26.11.2009 r. w sprawie Statutu Miasta Sieradza (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 
383, poz. 3369 z 17.12.2009 r.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2011, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Sieradza oraz zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu 

Tomasz Olejnik

Id: B133A373-A216-45B6-84FD-B3E5551AAAE0. Podpisany Strona 1 z 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/122/2012 

Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia 28 marca 2012 r. 

Rada działała na Sesjach, a także za pośrednictwem Komisji, które składają sprawozdania ze swej działalności. 

Radni działali w pięciu stałych Komisjach. Ogółem Komisje odbyły 69 posiedzeń, na których wypracowano 290 

opinii. Opinie przede wszystkim dotyczyły projektów uchwał przedkładanych przez Prezydenta Miasta Sieradza na 

Sesje Rady Miejskiej w Sieradzu. Opiniując, a następnie podejmując uchwały z zakresu budżetu Miasta Sieradza 

i jego zmian, Wieloletniej Prognozy Finansowej, opłat i podatków lokalnych, rozwoju miasta, zapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa mieszkańców miasta, edukacji, kultury i sportu oraz spraw społecznych będących 

w zakresie działania poszczególnych komisji, Radni wyznaczali kierunki działania Prezydenta Miasta Sieradza 

w zakresie realizacji zadań własnych gminy, sprawując jednocześnie nadzór nad ich realizacją. 

Stałe komisje Rady Miejskiej w Sieradzu zostały powołane uchwałą Nr II/6/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu 

z dnia 14 grudnia 2010 roku i pracowały w oparciu o plany pracy przyjęte uchwałą Nr V/30/2011 Rady Miejskiej 

w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2011 r. 

Komisja Budżetowa pracowała pod przewodnictwem Radnego Macieja Spławskiegow składzie: Radny 

Romuald Koliński, Radny Jacek Pilarczyk, Radny Mirosław Antoni Owczarek, Radny Mirosław Owczarek. 

Do podstawowych zadań Komisji Budżetowej należały sprawy związane z opiniowaniem projektu budżetu, 

nadzorem wykonania budżetu, zmianami w budżecie, opłatami, podatkami lokalnymi, zaciąganiem kredytów, 

pożyczek i innych zobowiązań, oraz wykorzystaniem mienia gminnego. 

W roku 2010 Komisja odbyła 2 posiedzenia, na których wypracowała 4 opinie. 

W roku 2011 Komisja odbyła 8 posiedzeń, na których wypracowała 48 opinii. 

Opiniując projekty uchwał związane z budżetem miasta, Komisja zapoznawała się ze strukturą dochodów 

i wydatków miasta, realizacją podejmowanych przez Prezydenta Miasta Sieradza zadań bieżących 

i inwestycyjnych. 

W działaniach bieżących Komisja zajmowała się analizą wykonania budżetu za 2010 r. realizacją budżetu roku 

2011 i jego zmianami. Zaopiniowała projekt budżetu na rok 2011 i rok 2012. Monitorowała realizację Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Sieradza na lata 2011 – 2026. Opiniowała projekty uchwał w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji ze środków budżetu miasta na zadania dotyczące zmiany ogrzewania na ekologiczne, usuwania 

materiałów budowlanych zawierających azbest, zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, przyznawania 

dotacji na prace konserwatorskie, określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, opłat za świadczenia 

udzielane przez przedszkola, odpłatności za świadczenia przyznane w zakresie dożywiania, ustalenia wykazu osób 

uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego, opłaty od posiadania psów; 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi 

jednostek podległych miastu i wynikami finansowymi spółek miejskich. Omówiła propozycję zmiany taryf za 
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zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Sieradza. Komisja zapoznała się 

z informacją o dokonanych umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty wierzytelności Miasta Sieradz lub 

jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 

Ordynacja podatkowa 

Komisja Rozwoju pracowała pod przewodnictwem Radnego Aleksandra Czernowa w składzie: Radna Beata 

Walczak, Radny Krzysztof Chlebicz, Radny Stanisław Kaczmarek, Radny Eugeniusz Witkowski. Do 

podstawowych zadań Komisji Rozwoju należały sprawy związane między innymi z perspektywami, kierunkami 

i programami rozwoju gospodarczego, inwestycjami, zagospodarowaniem przestrzennym, gospodarką gruntami, 

działalnością gospodarczą, oczyszczaniem miasta, stanem czystości i infrastrukturą techniczną, ekologią, ochroną 

środowiska naturalnego. W roku 2010 Komisja odbyła 2 posiedzenia, na których wypracowała 4 opinie. W roku 

2011 Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których wypracowała 37 opinii. Opiniując projekty uchwał Komisja, 

zapoznała się z działaniami Prezydenta Miasta Sieradza w zakresie spraw związanych z rozwojem miasta 

Sieradza. 

Rozpatrywała sprawy dotyczące między innymi: Planu rozwoju lokalnego Miasta Sieradza na lata 2007-2015, 

Planu zadań drogowych realizowanych przez Gminę Miasto w latach 2011-2016, zgodności miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta, uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, budowy, remontu, 

modernizacji dróg i chodników, budowy wytwórni mas bitumicznych na Osiedlu Męka. Komisja przeanalizowała 

informacje i sprawozdania nt.: procesów rewitalizacyjnych przebiegających na terenie Starego miasta w Sieradzu, 

stanu dróg na terenie miasta Sieradza po sezonie zimowym, stanu instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz 

deszczowej, zagrożeń powodziowych na terenie miasta Sieradza. Komisja zapoznała się również z pismem Posła 

na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Polaka w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 

o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii 

Europejskiej w II połowie 2011roku. Przedstawiciele Komisji Rozwoju byli zapraszani na przetargi dotyczące 

zbycia przez Urząd Miasta Sieradza nieruchomości niezabudowanych. 

Komisja Społeczna pracowała pod przewodnictwem Radnego Andrzeja Sroczyńskiego w składzie: Radny 

Aleksander Czernow, Radny Mirosław Antoni Owczarek, Radny Ryszard Perka, Radny Stanisław Kaczmarek.  Do 

podstawowych zadań Komisji Społecznej należały sprawy związane między innymi z kreowaniem samorządowej 

polityki prorodzinnej, bezpieczeństwem, problematyką mieszkaniową, zdrowiem i opieką społeczną. W roku 2010 

Komisja odbyła 2 posiedzenia, na których wypracowała 4 opinie. W roku 2011 Komisja odbyła 12 posiedzeń, na 

których wydała 41 opinii. Komisja opiniowała wnioski o przydział i zamianę mieszkań będących w zasobach 

komunalnych miasta, uwzględniając warunki lokalowe i bytowe rodzin. Po szczegółowej analizie zaopiniowała: 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Sieradz; zasady bezprzetargowej 

sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w domach będących własnością Gminy Miasto Sieradz wraz ze 

sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Zapoznano się z informacją dotyczącą 

sytuacji lokalowej mieszkaniowego zasobu gminy. Komisja przeanalizowała informację: o stanie ładu, porządku 

i bezpieczeństwa publicznego za rok 2010, programu zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia porządku 

publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Sieradza w kontekście współpracy Straży Miejskiej z Komendą 

Powiatową Policją w Sieradzu, oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa sanitarnego miasta przedstawioną przez 
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przedstawiciela SANEPID-u. Zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sieradzu, sprawozdaniem z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, formami pomocy rodzinie proponowanymi przez Miasto oraz formami opieki nad 

dziećmi i młodzieżą pozbawioną naturalnej opieki rodzicielskiej. 

Komisja zaopiniowała Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 r. 

oraz Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego w latach 2011-2015. Omawiając zmiany w budżecie miasta 

wnioskowała o zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu oraz pracowników Straży Miejskiej w Sieradzu. Komisja wnioskowała 

o przygotowanie i przedstawienie informacji nt. średnich wynagrodzeń osiąganych przez pracowników, na 

poszczególnych stanowiskach, w jednostkach podporządkowanych miastu w roku 2011. Komisja wnioskowała 

o zabezpieczenie w budżecie miasta odpowiedniej kwoty w wolnych środkach na rozpoczęcie działań związanych 

z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sieradzu. Opiniowała projekty uchwał dotyczące regulaminu 

Straży Miejskiej, wnioskowała o zmianę siedziby czy też zakupu samochodu dla Straży. Zapoznała się 

z propozycjami spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie wakacji finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków budżetu miasta Sieradza. Wizytowała w Komendzie Straży Miejskiej w Sieradzu 

oraz w schronisku Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności – Orioniści im. Ks. Franciszka 

Drzewieckiego dla Bezdomnych Mężczyzn w Henrykowie w przedmiocie zabezpieczenia potrzeb życiowych osób 

bezdomnych. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pracowała pod przewodnictwem Radnej Urszuli Rozmarynowskiej 

w składzie: Radny Barbara Mrozowska - Nieradko, Radna Beata Jacyszyn, Radna Irena Tubilewicz, Radny 

Ryszard Perka. Do podstawowych zadań Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należały sprawy związane między 

innymi z działalnością oświatowo-wychowawczą, upowszechnianiem kultury i sztuki, nazewnictwem ulic 

i placów; upowszechnianiem kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku, organizacją czasu wolnego. 

W roku 2010 Komisja odbyła 2 posiedzenia, na których wypracowała 4 opinie. W roku 2011 Komisja odbyła 10 

posiedzeń, na których wydała 35 opinii. Opiniując projekty uchwał, Komisja zapoznała się z działaniami 

i inicjatywami podejmowanymi przez Prezydenta Miasta Sieradza, w zakresie działalności oświatowo-

wychowawczej w kwestii funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów.  Opiniowała ustalenie 

sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, wprowadzenie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Sieradz, ustalenie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

wniosek o likwidację SP 7. Komisja przeprowadziła wizytacje w Przedszkolu nr 15, Przedszkolu nr 3, Gimnazjum 

nr 1, Gimnazjum nr 2 i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

w roku szkolnym 2010/2011 należących do zadań własnych Gminy Miasto Sieradz. Komisja zapoznała się ze 

sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Sieradz. Omówiła sprawozdania finansowe 

z działalności: Sieradzkiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz sprawozdanie 

z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Komisja zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Sieradza, przyznania dotacji 

ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 
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wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasta Sieradza. Przyjęła informację 

z realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w Sieradzu w kwestii programu wspierania uzdolnionej 

młodzieży oraz zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym. Rozpatrywała na bieżąco sprawy dotyczące min. wniosków o nadanie nazw 

placom i ulicom. Komisja wniosła o zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 

zatrudnionych w sieradzkich przedszkolach i szkołach oraz pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Sieradzu. Poparła wniosek Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu w sprawie modernizacji 

elewacji budynku szkoły i budowy boiska. Przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zostali wytypowani 

do pacy w Komisji ds. Stypendiów Sportowych działającej przy Prezydencie Miasta Sieradza. 

Komisja Rewizyjna powołana uchwalą Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia14 grudnia 2010 roku 

pracowała pod przewodnictwem Radnego Juliusza Góraja w składzie: Radny Maciej Spławski, Radny Paweł 

Osiewała, Radny Przybyłek Jacek, Radna Jolanta Pietrus. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej 

należy:  kontrolowanie działalności Prezydenta i jednostek organizacyjnych,  kontrolowanie realizacji zarządzeń 

Prezydenta i uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu, kontrolowanie prawidłowego i celowego wykorzystania 

zaciągniętych przez Miasto kredytów, pożyczek, poręczeń, opiniowanie wszystkich projektów uchwał 

przedkładanych Radzie, rozpatrywanie skarg, rozpatrywanie spraw wniesionych do Komisji Rewizyjnej. W roku 

2010 Komisja odbyła 2 posiedzenia, na których wypracowała 7 opinii. 

W roku 2011 Komisja odbyła 18 posiedzeń, na których wypracowała 90 opinii dotyczących projektów uchwał 

przedstawianych na Sesji Rady. Opiniowanie wszystkich projektów uchwał pozwoliło komisji zapoznać się 

z zakresem zdań realizowanych przez Prezydenta Miasta Sieradza. W działaniach bieżących Komisja Rewizyjna 

zajmowała się: wnioskiem Prezesa Zarządu Zakładu Ochron Mienia Spółka z o.o. w Sieradzu o wyrażenie zgody 

na rozwiązanie umowy o prace z przyczyn ekonomicznych i organizacyjnych z Panem Pawłem Osiewała Radnym 

Rady Miejskiej w Sieradzu, zatrudnionym w spółce na stanowisku szefa ochrony- Dyrektora Handlowego, pismem 

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy MPK w Sieradzu zawierającym zarzuty związane 

z funkcjonowaniem MPK Sp z o.o. w Sieradzu 

Wypełniając postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej w Sieradzu z wnioskiem 

o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza za 2010r. Komisja wypracowując stanowisko w sprawie 

absolutorium dla Prezydenta Miasta Sieradza za 2010 r. przeanalizowała: sprawozdanie z wykonania budżetu 

miasta Sieradza za 2010r. , sprawozdanie finansowe , informację o stanie mienia komunalnego. Zapoznała się z: 

uchwałą Nr IV/164/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Sieradza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu oraz 

zarządzeń Prezydenta Miasta za rok 2010, sprawozdaniem z działalności Prezydenta Miasta Sieradza za 2010 rok. 

Omówiła: sprawozdania jednostek budżetowych (Miejskiego Centrum Kultury w Sieradz i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Sieradzu), stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych, informację 

o mieniu komunalnym, dochody i wydatki budżetu, zmiany w planie wydatków na realizację programów 

finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
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Zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej w Sieradzu Komisja rozpatrywała skargi dotyczące zadań czy 

działalności Prezydenta. 
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