
UCHWAŁA NR XXV/205/2013
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu 
za rok 2012 

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, z 2013 r. poz. 153) oraz § 22 ust. 
2 Regulaminu Rady Miejskiej w Sieradzu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 
listopada 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Sieradza (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 383, poz. 3369) uchwala się 
co następuje: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2012, 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
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Załącznik do uchwały Nr XXV/205/2013 
Rady Miejskiej w Sieradzu 
z dnia 5 marca 2013 roku 

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2012  

W 2012 roku Rada Miejska w Sieradzu odbyła 9 Sesji. Pięć stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu odbyło 
67 posiedzeń, na których wypracowano 280 opinii. 

 
Komisje stałe Ilość 

posiedzeń 
Ilość 
opinii 

Komisja Budżetowa 12 51 
Komisja Rozwoju 11 47 
Komisja Rewizyjna 15 80 
Komisja Społeczna 14 47 
Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu 

11 43 

Posiedzenia wspólnych 
komisji 

4 12 

Opinie dotyczyły projektów uchwał przedkładanych przez Prezydenta Miasta Sieradza na Sesje Rady Miejskiej 
w Sieradzu, głównie 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. Podejmując uchwały, Radni aprobowali 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 XVI/115/2012 Rady 
Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 lutego 2012r. 

Komisja Budżetowa pracowała pod przewodnictwem Radnego Pana Macieja Spławskiego, w składzie Radny 
Pan Romuald Koliński, Radny Pan Jacek Pilarczyk, Radny Pan Mirosław Antoni Owczarek, Radny Pan Mirosław 
Owczarek. 

Do podstawowych zadań Komisji Budżetowej należą 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. 

Komisja realizując przyjęty plan pracy w 2012 roku odbyła 12 posiedzeń, na których wypracowanła 51 opinii. 
Opiniując projekty uchwał związane z budżetem miasta i jego zmianami, realizacją Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Sieradza na lata 2012 – 2026, Komisja zapoznawała się ze strukturą dochodów i wydatków 
miasta, realizacją podejmowanych przez Prezydenta Miasta Sieradza zadań bieżących i inwestycyjnych. 

Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania pn.: 
Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej i zasobach komunalnych miasta Sieradza. 
Przeanalizowała i zaopiniowała stawki opłaty targowej; stawki podatku od nieruchomości; przedłużenia czasu 
obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków; zadań stojących przed 
radą związanych z gospodarką odpadami po zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 

Zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Sieradzkiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
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 oraz sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego. Wypracowała i przedstawiła Radzie ostateczną opinię w sprawie projektu budżetu miasta 
Sieradza na rok 2013. 
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Komisja Rozwoju pracowała pod przewodnictwem Radnego Pan Aleksandra Czernowa, w składzie: Radna 
Pani Beata Walczak, Radny Pan Krzysztof Chlebicz, Radny Pan Stanisław Kaczmarek, Radny Pan Eugeniusz 
Witkowski. Do podstawowych zadań Komisji Rozwoju należą 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 i ochroną środowiska naturalnego. 

W roku 2012 Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których wypracowała 47 opinii. Opiniując projekty uchwał 
Komisja, zapoznała się z działaniami Prezydenta Miasta Sieradza w zakresie spraw związanych z rozwojem miasta 
Sieradza, zmianami do Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Sieradza na lata 2007 – 2015, budową, remontami 
i modernizacją dróg i chodników. Rozpatrywała sprawy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sieradza; uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Sieradza; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic 
Starowarcka, Sienkiewicza, Kasztanowa w Sieradzu; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Sieradza oraz obszaru położonego w Sieradzu w rejonie ulic 
Krakowskie Przedmieście i Prostej do granicy administracyjnej miasta; przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Pawła II, Alei Grunwaldzkiej, 
Broniewskiego i Spółdzielczej w Sieradzu – Węzeł strategiczny „Grunwaldzki”; oraz stwierdzenia nienaruszenia 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych w uchwale obszarów. Opiniowała 
projekty uchwał dotyczące: zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, 
stanowiących pomoc de minimis; przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto – Czysta 
Gmina”; nabycia na rzecz gminy Miasta Sieradza nieruchomości gruntowych; opłaty targowej; zmianę uchwały 
w sprawie zasad zbycia obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata; określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Sieradz; udostępnionych dla 
operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Przeanalizowała 
informacje dotyczące: przebiegu prac i procesów rewitalizacyjnych na terenie miasta Sieradza, budowy Centrum 
Logistycznego „Biedronka” na Górce Woźnickiej w Sieradzu. Przedstawiciele Komisji Rozwoju uczestniczyli 
w pracach komisji przetargowych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Sieradza. 

Komisja Społeczna pracowała pod przewodnictwem Radnego Pana Andrzeja Sroczyńskiego w składzie: Radny 
Pan Aleksander Czernow, Radny Pan Mirosław Antoni Owczarek, Radny Pan Ryszard Perka, Radny Pan Stanisław 
Kaczmarek. 

Do podstawowych zadań Komisji Społecznej należą sprawy związane między innymi 
z kreowaniem samorządowej polityki prorodzinnej, bezpieczeństwem, problematyką mieszkaniową, zdrowiem 
i opieką społeczną. W roku 2012 Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których wypracowała 47 opinii. Komisja 
opiniowała wnioski o przydział i zamianę mieszkań będących w zasobach komunalnych miasta, uwzględniając 
warunki lokalowe i bytowe rodzin. 

Zapoznała się z informacją dotyczącą sytuacji lokalowej mieszkaniowego zasobu gminy, potrzebami remontowo 
– modernizacyjnymi i planem remontów. Zgodnie uchwałą Nr XXXIV/301/2005 Rady Miejskiej w Sieradzu 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy, Komisja dokonała 168 wizji lokalnych 
w mieszkaniach osób ubiegających się o wpisanie na nową listę przydziału lokali komunalnych. Po szczegółowej 
analizie sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej zaopiniowała pozytywnie wpisanie na listę 60 osób będących w ocenie 
Komisji w najcięższej sytuacji mieszkaniowej. Przeanalizowała i przyjęła informację o stanie ładu, porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Sieradza za rok 2011. Komisja wnioskowała do Prezydenta Miasta 
Sieradza o zabezpieczenie w budżecie miasta Sieradza na rok 2012 środków finansowych na podwyżki 
wynagrodzeń dla pracowników sieradzkiej Straży Miejskiej; rozważenie możliwości zmiany siedziby Straży 
Miejskiejw Sieradzu lub zamiany siedziby z Zakładem Ochrony Mienia z uwagi na zapewnienie optymalnych 
warunków dla obsługi interesantów i pracy dla osób zatrudnionych w sieradzkiej Straży Miejskiej. 

Zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu za 2011 
rok, oraz sprawozdaniem z realizacji:- Programu współpracy samorządu miasta Sieradza z organizacjami 
pozarządowymi orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011,-
 „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2011”, wraz 
z propozycjami programów na 2013 rok. 

Opiniowała projekty uchwał dotyczące: oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Miasto Sieradz za 2011 
rok; zmiany „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 
terenie miasta Sieradza; opłaty targowej; ustalenia wykazu osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej; programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sieradz; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

Opiniowała wnioski w przedmiocie wydzierżawiania gruntu z przeznaczeniem na ustawienie sezonowego 
ogródka gastronomicznego. 

Zapoznała się z: wynikami finansowymi spółek za 2011 rok i I półrocze 2012 rok; propozycjami spędzania 
czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie wakacji finansowanych lub współfinansowanych ze środków 
budżetu miasta Sieradz. 

Wnioski złożone do Prezydenta Miasta Sieradza dotyczyły: podjęcia działań umożliwiających parkowanie 
samochodów na ulicy Armii Krajowej naprzeciwko Szpital im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (miejscu po 
zlikwidowanym przystanku MPK); rozważenia możliwości zaadoptowania kamienicy mieszczącej się na ul. 
Sienkiewicza, po byłej Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Edukacja niezależna” w Sieradzu na mieszkania 
komunalne; definitywnego rozstrzygnięcia sporu trwającego pomiędzy Zarządem, a pracownikami 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Sieradzu; sporządzenia projektu uchwały dotyczącego przekazania w formie 
dotacji kwoty 1500 zł dla samorządu miejskiego w Zduńskiej Woli z przeznaczeniem na zakup opału dla 
Schroniska Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności – Orioniści im. Ks.Franciszka Drzewieckiego Dla 
Bezdomnych Mężczyzn, które mieści się w Henrykowie. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pracowała pod przewodnictwem Radnej Pani Urszuli Rozmarynowskiej 
w składzie: Radna Pani Barbara Mrozowska-Nieradko, Radna Pani Beata Jacyszyn, Radna Pani Irena Tubilewicz, 
Radny Pan Ryszard Perka. Do podstawowych zadań Komisji Oświaty, Kultury i Sportu należą sprawy związane 
między innymi z działalnością oświatowo-wychowawczą; upowszechnianiem kultury i sztuki; nazewnictwem ulic 
i placów; upowszechnianiem kultury fizycznej, turystyki, rekreacjii wypoczynku; organizacją czasu wolnego. 
W roku 2012 Komisja odbyła 11 posiedzeń, na których wydała 43 opinie. 

Opiniując projekty uchwał Komisja, zapoznała się z podejmowanymi przez Prezydenta Miasta Sieradza 
działaniami i inicjatywami w zakresie: funkcjonowania placówek oświatowych, przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów; ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest gmina-Miasto Sieradz; wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto 
Sieradz do realizacji projektu pn. „Każdy uczeń jest ważny”; zmiany opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz; zmiany regulaminu przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych miasta 
Sieradza; określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla niektórych 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę-Miasto Sieradz; zmiany 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta 
Sieradza; kultury i sportu: przyznania dotacji ze środków własnych na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 
Gminy Miasta Sieradz; zmiany nazwy i nadania statutu Sieradzkiemu Centrum Kultury; nadania statutu Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Sieradzu. 

Przeanalizowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę – Miasto Sieradz. Szczegółowo 
zapoznała się z problemem dotyczącym zamiaru likwidacji klasy I e w szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu 
(wnioski i pisma rodziców). 

Omówiła sprawozdania z działalności Sieradzkiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Sieradzu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. 

Zapoznała się z informacją dotyczącą funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Rozpatrywała na bieżąco sprawy przekazywane do zapoznania przez Komisję dotyczące min.: wniosków 
o nadanie nazw placom i ulicom, oraz wzniesienia pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru. 

Wizytowała w Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu oraz Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Sieradzu. 

Komisja przekazała do Prezydenta Miasta Sieradza wnioski dotyczące: zwiększenia wynagrodzeń dla 
pracowników administracji i obsługi zatrudnionychw sieradzkich przedszkolach i szkołach oraz pracowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznejw Sieradzu o kwotę 120,00 zł- 150,00 zł, wyburzenia budynku po byłej harcówce 
znajdującego się w pobliżu rzeki Warty. 

Komisja Rewizyjna powołana uchwałą nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2010 roku 
pracowała pod przewodnictwem Radnego Pana Juliusza Góraja w składzie: Radny Pan Maciej Spławski, Radny 
Pan Paweł Osiewała, Radny Pan Przybyłek Jacek, Radna Pani Jolanta Pietrus. 
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Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności Prezydenta i jednostek 
organizacyjnych; 2) kontrolowanie realizacji zarządzeń Prezydenta i uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu; 
3) kontrolowanie prawidłowego i celowego wykorzystania zaciągniętych przez Miasto kredytów, pożyczek, 
poręczeń; 4) opiniowanie wszystkich projektów uchwał przedkładanych Radzie w zakresie formi jej opracowania; 
5) inicjowanie uchwał w każdej sprawie będącej przedmiotem działania Rady; 6) rozpatrywanie skarg; 
7) rozpatrywanie spraw wniesionych do Komisji Rewizyjnej. 

W roku 2012 Komisja odbyła 15 posiedzeń, na których wypracowała 80 opinii dotyczących projektów uchwał 
przedstawianych na Sesji Rady. Opiniowanie wszystkich projektów uchwał pozwoliło komisji zapoznać się 
z zakresem zdań realizowanych przez Prezydenta Miasta Sieradza. 

Wypełniając postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej w Sieradzu z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Sieradza za 2011 r. Komisja wypracowując stanowisko w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Sieradza za 2011 r. przeanalizowała: sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta Sieradza za 2011 r., sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia; zapoznała się z uchwałą Nr 
IV/103/2012 dnia 15 maja 2012 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Prezydenta Miasta Sieradza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie 
mienia jednostki i objaśnieniami, sprawozdaniem z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu oraz zarządzeń 
Prezydenta Miasta za rok 2011, sprawozdaniem z działalności Prezydenta Miasta Sieradza za 2011 rok. 

Omówiła sprawozdania jednostek budżetowych (Miejskiego Centrum Kultury w Sieradz i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu), stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych. Zgodnie 
z Regulaminem Rady Miejskiej w Sieradzu Komisja rozpatrywała sprawy dotyczące skarg na działalność 
Prezydenta Miasta Sieradza. 

W 2012 r. Komisja rozpatrzyła 2 skargi dotyczące: 1) podziału działki – po zapoznaniu się z przedstawioną 
dokumentacją i opinią prawną uznała, że sprawa nie podlega rozpatrzeniu w trybie art. 229 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego. Z treści pisma nie wynikało, że nastąpiło 
naruszenie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub innych przepisów regulujących przedmiot skargi. 

Komisja przekazała pismo Prezydentowi Miasta Sieradza, który udzielił zainteresowanym szczegółowej 
odpowiedzi. Podział został dokonany z urzędu dla realizacji celu publicznego (drogi publiczne) i nie naruszył praw 
własności skarżących. Podział nastąpił zgodnie z zapisem planu zagospodarowania przestrzennego. 
2) postępowania dyrektora przedszkola w zakresie uniemożliwiania odbioru dzieci. Skarga została rozpatrzona, 
zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego i podlega 
rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Sieradzu. 

Ponadto omawiała i monitorowała sprawy przekazane Komisji przez Przewodniczącego Rady dotyczące: 
budowy drogi prowadzącej do wytwórni asfaltu „Bud – Trans”, regulacji ruchu drogowego oraz zakłóceń spokoju 
w tym obrębie; wykonywania przyłączeń w ramach projektu „System wodociągowy i kanalizacyjnyw Sieradzu”; 
wezwania do usunięcia naruszenia wynikającego z uchwały w sprawie opłaty targowej; wezwania do usunięcia 
naruszenia uprawnienia mieszkańców do życia w środowisku czystym, nie zagrażającym zdrowi i życiu 
polegającym na dokonaniu zmiany zapisu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
terenów produkcyjno - usługowych zlokalizowanych w Męce; zapłaty za bezumowne korzystanie z budynku 
będącego częścią nieruchomości Urzędu Miasta Sieradza. 

Materiał opracowało Biuro Obsługi Prezydenta i Rady na podstawie sprawozdań z pracy komisji Rady Miejskiej 
w Sieradzu. 
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