
UCHWAŁA NR XXXVI/274/2014
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu 
za rok 2013

Na podstawie art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645 i poz. 1318 ) oraz § 22 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Sieradzu 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/340/2009  Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 listopada 2009 r. 
w sprawie Statutu Miasta Sieradza (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2009 r. Nr 384, poz. 3369) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 2013, 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 XXXVI/274/2014 
Rady Miejskiej w Sieradzu 
z dnia 27 lutego 2014 r. 

Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Sieradzu za rok 201 3 

 W 2013 roku Rada Miejska w Sieradzu odbyła 11 Sesji. Pięć stałych komisji Rady Miejskiej w Sieradzu odbyło 
77 posiedzeń, na których wypracowano 244 opinie. 

Komisje stałe Ilość posiedzeń Ilość opinii 
Komisja Budżetowa 14 45

Komisja Rozwoju 13 36

Komisja Rewizyjna 18 63

Komisja Społeczna 14 51

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 13 41 

Posiedzenia wspólnych komisji 5 8

 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. 

 Wszystkie Komisje Rady Miejskiej w Sieradzu opiniowały    projekty uchwał dotyczące min: przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, miasto Sieradz,  terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowywania tych odpadów w zamian  za uiszczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia podatku  od nieruchomości, wprowadzenia „Sieradzkiej Karty 
Rodzina Plus” dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy miasto Sieradza. 

 Komisje przeanalizowały i zaopiniowały stawki podatku od nieruchomości, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Sieradza na 2014r. 

 Odbyto wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Sieradzu z udziałem przedstawicieli Zarządu 
Bioelektrociepłowni Sp. z o.o. w Sieradzu,  na którym przedstawiono założenia dotyczące konieczności 
opracowania strategii zaopatrywania miasta Sieradza w cieplo, energie  elektryczną i paliwa gazowe. Komisja, 
z udziałem przedstawicieli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  szczegółowo zapoznała się 
z informacją dotyczącą  stanu realizacji inwestycji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Sieradzu. 

 Podejmując uchwały, Radni  aprobowali  kierunki działania Prezydenta Miasta Sieradza 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 2013 r. w oparciu o plany pracy przyjęte uchwałą Nr XXV/204/2013 
Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 22 lutego 2013r. 

Komisja Budżetowa 

 Komisja Budżetowa pracowała pod przewodnictwem Radnego Macieja Spławskiego w składzie: Radny   
Romuald Koliński, Radny Jacek Pilarczyk, Radny Mirosław Antoni Owczarek, Radny Mirosław Owczarek. 
Uchwałą Nr XXIX/229/2013 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 20 sierpnia 2013 r. zmieniono  skład osobowy 
komisji. Skład Komisji Budżetowej uzupełniono o Radnego Pawła Osiewałę, Radną Jolantę Pietrus, Radnego 
Juliusza Góraja, Radnego Tomasza Olejnika. W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Budżetowej, złożoną w dniu 2 grudnia 2013 r., przez Radnego Macieja Spławskiego, w dniu 19 grudnia 2013 r., na 
Przewodniczącego Komisji wybrano Radnego Romualda Kolińskiego, na Wiceprzewodniczącego Komisji 
wybrano Radnego  Jacka Pilarczyka. 
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 Do podstawowych zadań Komisji Budżetowej należą sprawy związane z opiniowaniem projektu budżetu, 
nadzorem wykonania budżetu, zmianami w budżecie, opłatami i podatkami lokalnymi, zaciąganiem kredytów, 
pożyczek i innych zobowiązań, oraz wykorzystania mienia gminnego. 

 Realizując przyjęty plan pracy w 2013 roku odbyto 14 posiedzeń, na których wypracowano 45 opinii 
dotyczących przedstawionych projektów uchwał. Opiniując projekty uchwał związane z budżetem miasta i jego 
zmianami, realizacją i zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sieradza, członkowie komisji zapoznali 
się ze strukturą dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów miasta, realizacją podejmowanych przez 
Prezydenta Miasta Sieradza zadań bieżących i inwestycyjnych. 

 Komisja wypracowała opinię z wykonania budżetu miasta Sieradza za 2012 r., zapoznała się ze sprawozdaniem 
finansowym Sieradzkiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz wynikami 
finansowymi miejskich spółek komunalnych. 

 Zapoznała się z informacją o dokonanych umorzeniach, odroczeniach lub rozłożeniach należności pieniężnych, 
mających charakter cywilnoprawny. 

 Komisja była inicjatorem i odbyła wspólne posiedzenie komisji budżetowych Rady Miejskiej w Sieradzu, Rady 
Powiatu Sieradzkiego i Rady Gminy Sieradz, w przedmiocie omówienia zagadnień dotyczących spraw związanych 
z rozwojem gospodarczym miasta Sieradza, powiatu Sieradzkiego i gminy Sieradz. Poruszone zostały sprawy 
dotyczące współpracy w realizacji wspólnych inwestycji, udziału we wspólnych projektach, promocji miasta 
i regionu. 

 Komisja obradowała nad wypracowaniem ostatecznej opinii w sprawie projektu budżetu miasta Sieradza na rok 
2014. Wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu na rok  2014, nie uzyskał poparcia komisji. 

Komisja Rozwoju

 Komisja Rozwoju Rady Miejskiej w Sieradzu 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 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 2013 Komisja odbyła 13 posiedzeń, na których wypracowała 36 opinii. 

 Opiniując projekty uchwał Komisja zapoznała się z kompleksowymi działaniami Prezydenta Miasta Sieradza 
prowadzonymi w zakresie spraw związanych z rozwojem miasta Sieradza, w tym ze zmianami w Planie Rozwoju 
Lokalnego Miasta Sieradza na lata 2007-2015, budową, remontami i modernizacją dróg i chodników. 

 Opiniowała projekty uchwał dotyczące: wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu 
Państwa nieruchomości niezabudowanej, nabycia na rzecz gminy miasto Sieradz nieruchomości gruntowych 
położonych w Sieradzu, zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu „Przebudowa 
lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny w Sieradzu na odcinku od cieku Krasawa do ul. 
Sienkiewicza”. 

 Przeanalizowała informacje dotyczące przebiegu i realizacji procesów rewitalizacyjnych na terenie miasta 
Sieradza. Zapoznała się z planami inwestycyjnymi w zakresie rozwoju budownictwa komunalnego. 

 Rozpatrywała na bieżąco sprawy i wnioski przekazywane do Komisji dotyczące min.: remontu i utwardzenia  
dróg, naprawy  chodników, wykonania parkingów, postawienia nowych słupów oświetleniowych i wymiany 
starych. 

 Przedstawiciele Komisji Rozwoju uczestniczyli w pracach komisji przetargowych ogłaszanych przez 
Prezydenta Miasta Sieradza. 

Komisja Społeczna

 Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Sieradzu 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 należą sprawy związane między innymi z kreowaniem 
samorządowej polityki prorodzinnej, bezpieczeństwem, problematyką mieszkaniową, zdrowiem i opieką 
społeczną. W roku 2013 Komisja odbyła 14 posiedzeń, na których wypracowała 51 opinii. 
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 Komisja zajmowała stanowiska i podejmowała wnioski w przedmiocie przydziału i zamiany mieszkań będących 
w zasobach komunalnych miasta, uwzględniając warunki lokalowe i bytowe rodzin. 

 Przeanalizowała i przyjęła informację o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta 
Sieradza za rok 2012. 

 Zapoznała się ze sprawozdaniami za 2012 rok z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sieradzu, z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z realizacji 
Programu współpracy samorządu miasta Sieradza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz planami i programami na rok 2014. 

 Przeanalizowała i pozytywnie zaopiniowała przyjęcie Programu: „Współpracy gminy  miasto Sieradz 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 
2014”, „Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014 -2017”, „ Programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla miasta Sieradza na lata 2014- 2017”, 
„Wspierania rodziny  dla miasta Sieradza na lata 2014-2017” oraz „Przeciwdziałania narkomanii dla miasta 
Sieradza na lata 2014-2017”. 

 Komisja wnioskowała do Prezydenta Miasta Sieradza min: o obniżenie średniej (wymaganej) do odprowadzenia  
ilości odpadów komunalnych wytworzonych w ciągu miesiąca na terenie  ogródków działkowych  funkcjonujących 
na obszarze Sieradza, zarówno w okresie  letnim jak i poza tym okresem, obniżenia stawki opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny jak 
i nie selektywny dla rodzin wielodzietnych, rozważenie możliwości zakupu i zaadoptowania  budynku po byłym  
Sieradzkim Kombinacie Budowlanym mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu na mieszkania 
komunalne. 

 Zapoznała się z propozycjami spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w okresie wakacji letnich i ferii 
zimowych, finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu miasta Sieradz. 

 Odbyła posiedzenie wyjazdowe w Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu zapoznając się z bieżącą 
działalnością i realizowanymi zadaniami. 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej pracowała pod przewodnictwem Radnej Urszuli 
Rozmarynowskiej w składzie: Radna  Barbara Mrozowska - Nieradko, Radna  Beata Jacyszyn, Radna  Irena 
Tubilewicz, Radny  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, rekreacji wypoczynku, organizacją czasu wolnego. 

 W roku 2013 Komisja odbyła 13 posiedzeń, na których wydała 41 opinii. 

 Opiniując projekty uchwał Komisja, zapoznała się z podejmowanymi przez Prezydenta Miasta Sieradza 
działaniami i inicjatywami w zakresie: 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, ustalenia sieci prowadzonych przez gminę miasto Sieradz  publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom 
oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji, opłat z tytułu korzystania ze żłobka prowadzonego przez gminę miasto Sieradz, opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę miasto Sieradz przedszkolach 
publicznych. 

 Przeanalizowała i omówiła sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych 
stopniach awansu  zawodowego w szkołach i przedszkolach  prowadzonych  przez gminę – miasto Sieradz  za rok 
2012. 

 Zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi za rok 2012 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz 
Sieradzkiego Centrum Kultury. 

 Rozpatrywała na bieżąco sprawy i wnioski przekazywane do zapoznania przez Komisję dotyczące min.:  
podwyżek wynagrodzeń dla pracowników  administracji i obsługi szkół i przedszkoli,  realizacji przez gminę 
miasto Sieradz obowiązku wychowania przedszkolnego, budowy placu zabaw dla dzieci, dofinansowania Klubu 
Sportowego „Warta Sieradz”. 
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 Odbyła posiedzenia wyjazdowe zapoznając się z realizowanymi w świetlicach środowiskowych  działających na  
terenie miasta Sieradza planami zajęć i potrzebami placówek. 

 Komisja wniosła do Prezydenta Miasta Sieradza zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników administracji 
i obsługi zatrudnionych w sieradzkich przedszkolach i szkołach. 

Komisja Rewizyjna

 Komisja Rewizyjna  powołana uchwałą nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 14 grudnia 2010 roku 
pracowała pod przewodnictwem Radnego  Juliusza Góraja w składzie: Radny  Maciej Spławski, Radny  Paweł 
Osiewała, Radny  Jacek Przybyłek,  Radna  Jolanta Pietrus. 

 24 maja 2013 r. rezygnację z pracy Komisji Rewizyjnej złożył Radny  Paweł Osiewała i Radna   Jolanta Pietrus. 
Uchwałą Nr XXIX/228/2013 z 20 sierpnia 2013 r. Rada Miejska w Sieradzu dokonała zmian w składzie Komisji 
ustalając czteroosobowy skład Komisji. Do składu Komisji powołany został Radny  Ryszard Perka. 

 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,  inicjowanie uchwał w każdej sprawie będącej 
przedmiotem działania Rady, rozpatrywanie skarg, rozpatrywanie spraw wniesionych do Komisji Rewizyjnej. 

 W roku 2013 Komisja odbyła 18 posiedzeń, na których wypracowała 63 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 2012 r. 

 Komisja wypracowując stanowisko w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Sieradza za 2012 r. 
przeanalizowała: sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sieradza  za 2012 r., sprawozdanie finansowe, 
informację o stanie mienia, sprawozdaniem z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Sieradzu oraz zarządzeń 
Prezydenta Miasta za rok 2012; sprawozdaniem z działalności Prezydenta Miasta Sieradza za 2012 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 2013 r. Komisja szczegółowo rozpatrzyła 3 skargi, wypracowując uzasadnienie do projektów uchwał. 

 Sieradz, luty 2014 r. 
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