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Wstęp 
 

Raport o stanie gminy sporządzony został na podstawie art. 28 aa ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.),  która 
nakłada na organ wykonawczy obowiązek sporządzenia ww. raportu i nakreśla jego ramy. 
Najważniejszym założeniem raportu jest zaprezentowanie zakresu działania i funkcjonowania 
miasta w oparciu o informacje przygotowane przez Urząd Miejski w Turku i jednostki 
organizacyjne Gminy Miejskiej Turek.  

Z powodu sytuacji epidemiologicznej, która miała miejsce w 2020 roku, samorząd 
prowadził część swoich zadań w ograniczonym stopniu. Jednostki kultury były czasowo 
zamknięte, wiele wydarzeń i imprez zaplanowanych na rok 2020 nie odbyło się z uwagi  
na wprowadzane przez Radę Ministrów obostrzenia i ryzyko zakażenia COVID-19.  

Raport, zgodnie z zapisami ustawy nie zawiera danych finansowych, komentarzy  
i analiz. Przedstawia merytoryczne sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów 
Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek, czyli stanowi 
podsumowanie prac organu wykonawczego za rok 2020. 

Z uwagi na to, iż obowiązek sporządzania raportu nałożony został od 2019 roku,  
jest to trzecia edycja raportu. Publikacja podzielona jest na trzy bloki tematyczne, które 
dotyczą: zarządzania miastem, strategii i programów oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej 
Turku.  

  

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(28(aa))&cm=DOCUMENT
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I. Zarządzanie miastem 

1. Urząd Miejski w Turku 

Burmistrz Miasta Turku realizuje zadania wynikające z przepisów prawa poprzez 
jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Turek i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego. 
Urząd stanowi aparat pomocniczy burmistrza, rady miejskiej i jej komisji. Do zadań urzędu 
należy zapewnienie warunków wykonywania zadań własnych, zleconych i powierzonych  
z zakresu administracji rządowej oraz zadań przyjętych w drodze porozumień z organami 
administracji rządowej i samorządowej. Urząd ma swoją siedzibę przy ulicy Kaliskiej 59,  
a część jego wydziałów znajduje się przy ulicach: Szkolnej 4, Browarnej 11 i Jedwabniczej 4.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Turku pracowało  
stu dwudziestu jeden pracowników. W 2020 roku przeprowadzono trzy nabory na wolne 
stanowiska urzędnicze w komórkach organizacyjnych urzędu: Wydziale Inżynierii Miejskiej, 
Wydziale Mienia Komunalnego oraz w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.  

Burmistrz Miasta Turku podpisał dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Turku dotyczące organizacji stażu w ramach programów „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (V)” i ,,Aktywizacja zawodowa 
bezrobotnych zamieszkujących na wsi”. W ramach poszerzania kompetencji pracownicy 
urzędu uczestniczyli w różnych szkoleniach rozszerzając swoją wiedzę. 
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Burmitrz Miasta 

Zastępca Burmistrza  

ds. Społecznych 

BO 

Wydział Spraw 
Społecznych 

OSS 

Wydział Świadczeń 
Rodzinnych 

OSR 

Zastępca Burmistrza  

ds. Gospodarczych 

BG 

Wydział Inwestycji 

GIN 

Wydział Inżynierii 
Miejskiej  

GIM 

Wydział Mienia 
Komunalnego 

GMK 

Centrum Obsługi 
Inwestora 

COI 

Sekretarz Miasta 

BS 

Wydział Organizacyjny 
i Spraw Obywatelskich 

SO 

Biuro Obsługi Klienta 

BOK 

Biuro Rady Miejskiej 

SRM 

Urząd Stanu 
Cywilnego 

USC 

Skarbnik Miasta 

BF 

Wydział Finansowo-
Budżetowy 

FFB 

Burmistrz Miasta 

B 

Wydział Strategii i 
Rozwoju 

BSS 

Stanowiska Radców 
Prawnych 

BRP 

Audytor Wewnętrzny 

AW 

Stanowisko ds. 
Archiwum 

Zakładowego 

BAZ 

Stanowisko ds.  
Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy 

BHP 

Stanowiska ds. 
Ochrony Ludności i 

Bezpieczeństwa 

BOB 

Miejskie Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego 

MCZK 

Pełnomocnik Ochrony 
Informacji Niejawnych 

BN 

Administrator 
Bezpieczeństwa 

Informacji 

ABI 

     Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Turku 
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Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych urzędu należy przygotowywanie materiałów  
oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów miasta,  
a w szczególności: 

 prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów  
oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających  
z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

 pomoc radzie, właściwym rzeczowo komisjom rady, burmistrzowi i jednostkom 
pomocniczym gminy w wykonywaniu ich zadań, 

 współdziałanie ze skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych  
do przygotowania projektu budżetu gminy, 

 przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, 

 współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego pracowników danej komórki organizacyjnej, 

 współpraca z Wydziałem Strategii i Rozwoju w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych i rozliczania ich wydatkowania, 

 przekazywanie do Wydziału Strategii i Rozwoju istotnych informacji z zakresu pracy 
komórek organizacyjnych, 

 wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez burmistrza, zastępców burmistrza, 
skarbnika i sekretarza, 

 przygotowywanie projektów uchwał, materiałów i analiz pod obrady rady  
oraz dla potrzeb burmistrza, 

 opracowywanie procedur i wzorów formularzy oraz ich aktualizacja dla Biura Obsługi 
Klienta, 

 współpraca z Samorządami Mieszkańców Osiedli w zakresie zadań wydziału. 
Szczegółowe zadania stanowisk i wydziałów zostały ujęte w Regulaminie 

Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Turku. Pozostałe kwestie organizacyjne regulują 
zarządzenia Burmistrza Miasta. W 2020 roku wydanych zostało 197 zarządzeń, które poza 
sprawami organizacyjnymi dotyczyły m.in. kwestii finansowych, nieruchomości i inżynierii 
miejskiej. Wykaz zarządzeń sporządzonych w 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
raportu. 

2. Sprawy obywatelskie 

Sprawy obywatelskie w mieście prowadzi Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział 
Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. Wydział odpowiada m.in. za: 

 wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, 

 prowadzenie ewidencji ludności i kontroli ruchu ludności, 

 prowadzenie rejestru wyborców, 

 organizację i przeprowadzanie wyborów na terenie miasta. 
W 2020 roku ww. komórki merytoryczne zrealizowały następujące zadania: 

Tabela 1 Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Turku  
w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Prowadzenie spraw  
z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego 

 sporządzono 373 akty urodzenia, 137 aktów małżeństwa oraz 
460 aktów zgonu i dokonano stosownych zmian w rejestrze 
PESEL, 

 przyjęto 1 530 wniosków o wydanie odpisów aktów stanu 
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cywilnego, załatwiono 456 korespondencji wpływających 
 do urzędu od obywateli i instytucji, 

 przyjęto 280 zapewnień o braku okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa od nupturientów oraz 58 oświadczeń  
o wstąpieniu w związek małżeński (śluby cywilne), 

 zmigrowano 3 136 aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu 
Cywilnego, dołączając do nich wzmianki i przypiski oraz 
dokonując stosownych zmian w rejestrze PESEL, 

 przyjęto 148 wniosków, na podstawie których wysyłano 
zlecenia do innych USC o migrację aktów, 

 wydano 4 225 odpisów aktów stanu cywilnego,  
82 zaświadczenia do ślubu konkordatowego, 11 decyzji  
o zmianie imienia/nazwiska, 2 zezwolenia na zawarcie 
małżeństwa przed upływem miesiąca, 11 zaświadczeń  
o stanie cywilnym i 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do 
zawarcia małżeństwa za granicą, 

 dokonano 30 transkrypcji aktów sporządzonych za granicą, 25 
uzupełnień i 14 sprostowań aktów stanu cywilnego, 

 przyjęto 252 oświadczenia o uznaniu ojcostwa i wydano  
41 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa, 

 przyjęto 4 oświadczenia o powrocie rozwiedzionego małżonka 
do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 

 wydano 359 zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL  
i zameldowaniu dziecka, 

 zorganizowano 2 uroczystości wręczenia medali  
„Za długoletnie pożycie  małżeńskie” dla 18 par małżeńskich z 
terenu miasta i Gminy Turek, 

 wpisano 62 wyroki sądowe dotyczące rozwodu, separacji, 
zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa, 

 przesyłano informację o urodzeniach, małżeństwach  
i zgonach do GUS oraz sporządzano miesięczne zestawienia 
czynności USC dla potrzeb Wojewody Wielkopolskiego do 
naliczenia dotacji. 

2.  Wydawanie 
dokumentów 
stwierdzających 
tożsamość 

 wnioski o wydanie dowodu osobistego – 1 214, 

 wydanie  dowodów osobistych – 1 219, 

 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego – 142, 

 nadanie numerów PESEL – 8, 

 wnioski  o udostępnienie danych  – 30, 

 wyjazd do niepełnosprawnego klienta w celu złożenia wniosku 
w miejscu przebywania –  10. 

3.  Prowadzenie ewidencji 
ludności  
i kontroli ruchu 
ludności 

 zameldowanie na pobyt stały,  wymeldowanie z pobytu 
stałego, zameldowanie na pobyt czasowy – 1 036, 

 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały  – 856, 

 wnioski o udostępnienie danych – 265, 

 decyzje administracyjne  w sprawie wymeldowania  
z pobytu stałego – 11, 
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 wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie 
wymeldowania z pobytu stałego – 11, 

 nadanie numeru PESEL – 125, 

 sporządzenie spisów wyborców w celu przeprowadzenia 
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, 

 prowadzenie rejestru wyborców. 

4.  Organizacja  
i przeprowadzanie 
wyborów oraz 
spisu powszechnego 

 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 czynności przygotowujące narodowy spis powszechny 
ludności i mieszkań w 2021 roku. 

3. Środki zewnętrzne 

Realizacją zadań związanych z funduszami zewnętrznymi w 2020 roku zajmował  
się Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Turku. W ramach swoich kompetencji 
wydział zajmował się w szczególności: 

 monitorowaniem programów, działań, inicjatyw i konkursów związanych z możliwością 
uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych,  

 opracowywaniem wniosków i wymaganych załączników, 

 koordynowaniem projektów dofinansowanych w tym: rozliczaniem, promocją, 
monitorowaniem i prowadzeniem sprawozdawczości. 

Środki zewnętrzne zarówno krajowe jak i europejskie stanowią jedno z dodatkowych, 
a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności samorządu. Wpływają  
na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane są one jako istotny czynnik 
rozwoju lokalnego. Miasto pozyskiwało dofinansowania zewnętrzne, w tym środki 
europejskie, głównie na działania związane z ochroną środowiska, infrastrukturą drogową, 
gospodarką mieszkaniową, ekologią oraz szeroko rozumianym społeczeństwem. 

Poniższa tabela zawiera umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zawarte  
w 2020 r.: 

 
Tabela 2 Umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zawarte w 2020 r. 

Lp. 
Nazwa projektu i jego 

przedmiot 
Data zawarcia umowy 

Kwota 
dofinansowania 

przyznanego  
w ramach 
Umowy 

(w zł) 

Całkowita 
wartość 
projektu 

(w zł) 

1.  „Pomysłowa. Atrakcyjna. 
Różnorodna. Kompleksowa 
-Rewitalizacja Parku 
Miejskiego narzędziem 
integracji  i aktywizacji 
mieszkańców Turku” 

Umowa zawarta 16.04.2020 r. 
w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 9.2.1 
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 
wiejskich, poprzemysłowych  
i powojskowych. 

 
 
 
 
 
 
 

16 245 832 

 
 
 
 
 
 
 

19 112 743  
W lipcu 2020 r. rozpoczęto realizację projektu polegającego  
na kompleksowej rewitalizacji parku miejskiego. Potrzeba odnowienia 
tego obszaru była od lat przedmiotem wielu składanych przez radnych jak 
i mieszkańców wniosków, interpelacji czy zapytań. Założony w latach  
30-tych XX wieku park przestał spełniać swoje funkcje dla aktywnego 
spędzania wolnego czasu i integracji mieszkańców.  
W wyniku realizacji projektu, Park może stać się jednym  
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z atrakcyjniejszych miejsc na terenie Turku, centrum kulturalno – 
społeczno – turystycznym miasta. 
Zaprojektowana została kompleksowa inwestycja, która przewiduje:  

 amfiteatr wraz z widownią i zapleczem, 

 pomosty rekreacyjne na nowym i starym stawie, 

 szalet miejski, 

 nową infrastrukturę do uprawiania sportów: kort tenisowy, boisko  
do koszykówki, siłownia zewnętrzna, boisko do boule, 

 duży, atrakcyjny plac zabaw, 

 miasteczko ruchu drogowego, 

 strefę dla psów, 

 małą architekturę - ławki, pergole, paleniska, strefę grillowania, 
stanowiska do gry w szachy, stojaki na rowery, leżaki miejskie,  

 nowe nawierzchnie ciągów pieszych, rowerowych, bieżnie,  

 kompleksową modernizację wszystkich obiektów gospodarki wodnej 
na Stawie Starym, Kanale Folusz oraz zbiorniku wodnym przy  
ul. Dobrskiej, 

 ogrodzenie Parku, 

 budowę infrastruktury technicznej tj.: przyłączy wodno-
kanalizacyjnych oraz zasilania energetycznego do budynków zaplecza 
amfiteatru i szaletu publicznego, 

 przebudowę sieci oświetlenia Parku wraz z instalacją monitoringu, 

 zagospodarowanie zieleni Parku (oczyszczanie terenu, odmładzanie 
krzewów i drzew, przesadzania, wykonanie nowych nasadzeń)  

Prace zakończone zostaną w 2022 r.  

2.  Zakup sprzętu 
komputerowego 
niezbędnego do nauki 
zdalnej dla uczniów szkół 
podstawowych w Turku 

Umowa zawarta 22.04.2020 r.  
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca 
realizacji projektu grantowego pn. Zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego. 

 
 
 
 

80 000 

 
 
 
 

80 000 

Przedmiotem projektu był zakup sprzętu komputerowego niezbędnego 
do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych  
w Turku. W ramach projektu zakupiono 53 laptopy 
z oprogramowaniem i 1 tablet. W maju 2020 r. na podstawie umowy 
użyczenia zakupiony w ramach projektu sprzęt, przekazany został 
szkołom podstawowym w Turku w tym SP 1 i SP 4 – otrzymały po 17 
sztuk laptopów, SP 5 – 18 sztuk, Katolicka Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa otrzymała 1 laptop i 1 tablet. 

 
3.  
 
 

Zakup sprzętu 
komputerowego 
niezbędnego do nauki 
zdalnej dla uczniów szkół 
podstawowych w Turku 
 

Umowa zawarta 15.06.2020 r.  
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca 
realizacji projektu grantowego pn. Zdalna 
Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego. 

 
 

95 000 
 
 

   
 

95 000 
 
 
 
 
 Przedmiotem projektu był zakup sprzętu komputerowego niezbędnego 

do nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych  
w Turku. W ramach projektu zakupiono  34 laptopy,  
17 komputerów stacjonarnych, 1 tablet oraz oprogramowanie.  
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W lipcu 2020 r. na podstawie umowy użyczenia zakupiony w ramach 
projektu sprzęt, przekazany został szkołom podstawowym w Turku w tym 
SP 1 i SP 4 – otrzymały po 17 sztuk komputerów, SP 5 – 16 sztuk, 
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa otrzymała  
1 laptop i 1 tablet. 

4.  Przebudowa  i zmiana 
sposobu użytkowania 
lokalu usługowo-
handlowego na funkcję 
użyteczności publicznej  
- Muzeum Miasta Turku 

Umowa zawarta 22.09.2020 r.  
w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie  
4.4.1 inwestycje w obszarze dziedzictwa 
kulturowego regionu 

 
 
 
 

585 318 

 
 
 
 

702 305 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
lokalu usługowo-handlowego zlokalizowanego w gmachu Ratusza 
Miejskiego na potrzeby działalności Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera. W wyniku realizacji zadania powstanie nowa przestrzeń  
z dużą salą ekspozycyjno-warsztatową o pow. 115,82 m2 z częścią 
magazynową i sanitarno-gospodarczą. W nowej przestrzeni stworzona 
zostanie stała ekspozycja w oparciu o unikatowy zbiór „Archiwum Igły -
Kreisbildstelle  Turek/Wartheland” obejmujący około 4 000 negatywów 
wykonanych w okupowanym Turku i regionie. Wystawa będzie 
wzbogacona o elementy multimedialne gwarantujące atrakcyjną formę 
prezentacji. 

 
Aktywność Gminy Miejskiej w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych,  

na zadania zaplanowane w budżecie potwierdzić może również wykaz wniosków, jakie  
w roku 2020 zostały przygotowane w Wydziale Strategii i Rozwoju i złożone w odpowiedzi  
na  ogłoszone konkursy, tj.: 

 
Tabela 3 wykaz wniosków, jakie zostały  w roku 2020 przygotowane przez Urząd Miejski 

Lp. Tytuł wniosku 

1.  

Samorząd Przyjazny Energii – wniosek do konkursu, w ramach którego Polskie 
Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej nagradzało jednostki samorządu 
terytorialnego, które swoimi działaniami wspierają niezawodność i bezpieczeństwo 
dostaw energii elektrycznej.  

2.  
Eko-reakcja to segregacja – kampania edukacji ekologicznej na rzecz prawidłowej 
segregacji odpadów -  wniosek złożony do WFOŚiGW w Poznaniu. 

3.  
Dostępność Plus w urzędach JST woj. wielkopolskiego – partnerski wniosek złożony  
w ramach konkursu POWER.  

4.  
Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – wniosek złożony  
w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

5.  
Budowa drogi 6 KDD na osiedlu Wyzwolenia w Turku – wniosek złożony w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

6.  
Budowa dróg gminnych na Osiedlu Leśna w Turku – wniosek złożony w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 

7.  Przebudowa kina TUR. 

8.  Budowa Skateparku na terenie OSiR w Turku. 

9.  Budowa Centrum Sportów Plażowych na terenie OSiR w Turku. 

10.  Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Turku. 

11.  Life After Coal – partnerski wniosek złożony w ramach Programu Zintegrowanego LIFE. 
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12.  
Opowieści pewnej ulicy – 2 190 dni w okupowanym Turku – wniosek Muzeum złożony 
do MKiDN w ramach Programu Wspieranie Działań Muzealnych. 

13.  
Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych 
wraz z ich automatyzacją w Gminie Miejskiej Turek. 

 
W roku 2020 w Wydziale pracowano również przy projektach, których realizacja 

rozpoczęła się w latach poprzednich tj.: 

 z uwagi na rozpoczęty okres trwałości przedsięwzięcia w projekcie dot. wykonania 
mikroinstalacji fotowoltaicznych i solarnych na potrzeby mieszkańców miasta, 
prowadzono bieżącą obsługę mieszkańców, którzy są użytkownikami instalacji; 
realizowano zadania wynikające z gwarancji udzielonej przez wykonawcę w przypadku 
zgłoszenia usterki przez użytkowników, 

 przygotowano końcowe rozliczenie dotacji dla zadania dotyczącego budowy ulic  
na osiedlu Leśna w Turku przyznanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,  

 koordynowano i zakończono prace przy realizacji i rozliczeniu dotacji na budowę ulicy 
Witosa w Turku, przyznanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 

 koordynowano projekt dotyczący przebudowy pomieszczeń po Środowiskowym Domu 
Samopomocy na potrzeby lokali mieszkalnych przy ul. Matejki 1, 

 zakończono koordynację i rozliczenie projektu dot. funkcjonowania Klubu Seniora 
realizowanego w ramach programu SENIOR+, 

 brano udział w pracach grup roboczych Wielkopolski Wschodniej koordynowanych przez 
Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie, których celem było opracowanie 
dokumentów:  „Koncepcja Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej” oraz 
„Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej”. 

W roku 2020 w Wydziale Strategii i Rozwoju prowadzony był również punkt 
informacyjny dla mieszkańców miasta dotyczący Programu „Czyste Powietrze” skierowany 
do osób fizycznych, które chcą poprawić efektywność energetyczną swoich domów. 

 

4. Inwestycje 

Za realizację inwestycji z ramienia Urzędu Miejskiego w Turku odpowiada Wydział 
Inwestycji. Do głównych zadań wydziału należało: 

 planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji, 

 rozliczanie i przekazywanie do użytku inwestycji, 

 przyjmowanie i analiza wniosków w zakresie inwestycji, 

 planowanie, przygotowanie i realizacja remontów kapitalnych komunalnego zasobu 
budynków mieszkalnych, 

 przygotowywanie założeń do opracowania programów w zakresie elektryfikacji, 
uciepłownienia, zaopatrzenia w gaz, wodę i odprowadzanie ścieków. 

Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku: 
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Tabela 4 Inwestycje realizowane w 2020 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Budowa drogi 16 KDD  
i 17 KDD  
- ul. Wincentego 
Witosa  
na Osiedlu 
Wyzwolenia w Turku 

Roboty budowlane zakończono w dniu 16.06.2020 r. 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  
Sp. z o.o. ul. Komunalna 8, 62-700 Turek. 
Wykonano drogę 16 KDD dł.102,00  m na odcinku od  
ul. Ks. D. Jędrzejewskiego do ul. W. Witosa oraz drogę 17 KDD 
(ul. W. Witosa) dł.145,00 m z kostki brukowej betonowej wraz  
z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Powstały 92 
miejsca parkingowe. Koszt wykonanych robót budowlanych 
wyniósł – 942 159,38 zł. 

2.  Wykonanie przyłącza 
wodno-
kanalizacyjnego  
do posesji przy  
ul. Browarnej 12 

Roboty budowlane zakończono w dniu 14.12.2020 r.  
Wykonawcą był ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY EL-KOM 
NAPIERAŁA JAN z siedzibą  SŁODKÓW  9 a , 62-700 Turek.  
Wykonano przyłącze wodociągowe do nieruchomości przy 
ul. Browarnej 12 i dł. 18,12 m. 
Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł  13 464,81 zł. 

3.  Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
budynku użyteczności 
publicznej w celu jego 
przeznaczenia na 
dwulokalowy budynek 
jednorodzinny w Turku 
przy ul. Matejki 1 

Roboty budowlane rozpoczęte w listopadzie 2020 r. – 
planowany termin zakończenia 10.09.2021 r. 
Wykonawca: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna  
COM-BUD Jakub Piwoński, Słodków Kolonia 53 e, 62-700 
Turek. Planowany koszt robót budowlanych – 485 483,87 zł.  
W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną dwa lokale 
mieszkalne - mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 54,80 
m2 i mieszkanie nr 2 o powierzchni użytkowej 59,80 m2.  

4.  Pomysłowa. 
Atrakcyjna. 
Różnorodna. 
Kompleksowa - 
Rewitalizacja Parku 
Miejskiego narzędziem 
integracji i aktywizacji 
mieszkańców Turku 

Informacje w pkt. 3 Środki zewnętrzne. 

5.  Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-
rozpoznawczego Turek 
GT-1 w celu ujęcia wód 
termalnych w 
miejscowości Turek 

Roboty zakończono w dniu 10.01.2020 r. 
Wykonawca: G-Drilling S.A. od 1.07.2019 r. UOS DRILLING S.A. 
ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa. 
W ramach projektu wykonano: 
1) prace przygotowawcze, 
2) wiercenie otworu badawczego TUREK GT-1, 
3) badania hydrogeologiczne, 
4) badania geofizyczne 
5) badania laboratoryjne. 
Głębokość końcowa otworu 2 169,0 m TVD. 
Koszt robót wyniósł: 16 211 400,00 zł. 
Na realizację uzyskano dotację z NFOŚiGW w Wysokości 
13 475 000,00 zł. 
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6.  Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 
lokalu usługowo - 
handlowego na funkcję 
użyteczności publicznej 
- Muzeum Miasta 
Turku 

Informacje w pkt. 3 Środki zewnętrzne. 

5. Inżynieria miejska 

Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku zajmował się realizacją zadań 
związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem czystości w mieście.  
Do głównych zadań wydziału należało prowadzenie spraw z zakresu: 

 ochrony przyrody, środowiska i utrzymania zieleni,  

 ochrony zwierząt, 

 stosunków wodnych w gminie,  

 zarządzania i utrzymania dróg gminnych i dróg wewnętrznych należących do miasta, 

 nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi,  

 utrzymania cmentarzy komunalnych, miejsc pamięci narodowej oraz grobów 
wojennych, 

 czynności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

 wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Poniższa tabela przedstawia zadania realizowane przez ww. wydział w zakresie inżynierii 
miejskiej w 2020 roku: 
 

Tabela 5 Zadania realizowane z zakresu inżynierii miejskiej w 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Rejestracja działalności 
gospodarczej  
w Centralnej Ewidencji 
i Informacji  
o Działalności 
Gospodarczej 

Liczba złożonych wniosków CEIDG-1 to 525 z czego:  
 70 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,  
 269 zmian wpisu w CEIDG, 
 72 wykreśleń przedsiębiorcy z CEIDG, 
 71 zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej, 
 43 wznowienia wykonywania działalności 

gospodarczej. 
Ilość podmiotów dla głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej w mieście Turku wynosi 2 095. 

2.  Transport drogowy 
taksówką osobową  
na obszar miasta Turku 

 wydano 1 licencję o zmianie uprawnienia,  

 liczba ważnych licencji na wykonywanie transportu 
drogowego taksówką na terenie miasta Turku wynosi 
55. 

3.  Zezwolenia na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych  

 wydano 21 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży, 

 wydano 21 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 
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 wydano 21 zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 
alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, 

 wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży, 

 wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% 
zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

 wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 
alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, 

 wydano 4 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, 

 wydano 21 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

4.  Numery porządkowe 

nieruchomości  

 wydano 30 zawiadomień o nadaniu numeru 
porządkowego. 

5.  Nazewnictwo ulic   w roku 2020 zostały podjęte 2 uchwały Rady Miejskiej 
Turku w sprawie nadania nazwy ulicy w Turku:  

 Uchwała XIX/143/20 z dnia 20 lutego 2020 r.- ulica 
Owocowa i Warzywna, 

 Uchwała XXVII/208/20 z dnia 26 listopada 2020 r., 
zmieniająca uchwałę VII/70/07 z dnia 26 kwietnia 2007 
r. - ulica Chełmońskiego.   

6.  Wiaty przystankowe   zakupiono i zamontowano wiatę przystankową  
na ul. Uniejowskiej, 

 bieżące utrzymanie czystości na terenach wiat 
przystankowych. 

7.  Miejsca pamięci 

narodowej oraz 

grobów wojennych  

 prowadzono sprawy bieżące związane z grobami 
wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej.   

8.  Ochrona zwierząt   wdrożono i realizowano działania zmierzające do 
regulacji populacji kotów wolno żyjących na terenie 
miasta poprzez prowadzenie sterylizacji kotek wolno 
żyjących (sterylizacja 23 szt. wolno żyjących zwierząt), 

 kontynuowano wieloletni program sterylizacji suk 
i kotek posiadających właściciela oraz elektroniczne 
znakowanie psów (sterylizacji poddano 32 szt. suk,  
41 szt. kotek, mikroczipowaniu poddano 32 szt. psów). 

9.  Utrzymanie czystości 
na terenie gminy,  

 prowadzono sprawy bieżące związane z czystością ulic 
miejskich, chodników przylegających do terenów 
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w tym troska o 
czystość ulic miejskich, 
chodników 
przylegających do 
terenów miejskich oraz 
placów i skwerów 
miejskich  

miejskich oraz placów i skwerów miejskich, 
 prowadzone były okresowe kontrole czystości na 

terenie miasta. 
 

10.  Ochrona środowiska  

i ochrona przyrody  

Prowadzono sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na 
wycinkę drzew i krzewów, a także przyjmowano zgłoszenia 
o zamiarze usunięcia drzew i krzewów od osób fizycznych:  
 rozpatrzono 35 wniosków o wydanie zezwolenia na 

wycinkę drzew i krzewów - 32 postępowania w tej 
sprawie zakończono wydaniem decyzji, w 3 sprawach 
wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak 
uzupełnienia braków,  

 przyjęto ponadto 54 zgłoszenia o zamiarze usunięcia 
drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej od osób fizycznych,  

 przeprowadzono 5 postępowań w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
realizacji przedsięwzięcia, 

 przyjęto 4 zgłoszenia dotyczące podejrzenia naruszenia 
zapisów Uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw – tzw. Uchwały antysmogowej oraz 
zakazu spalania odpadów wynikającego z Ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach –  w następstwie 
przedmiotowych zgłoszeń przeprowadzona została 
kontrola na terenie jednej posesji, 3 ze zgłoszeń 
przekazane zostały do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu, z uwagi na fakt, iż 
dotyczyły przedsiębiorców. 

11.  Wody opadowe  

i roztopowe  

 prowadzono sprawy z zakresu stosunków wodnych  
w gminie, w szczególności związane z wodami 
opadowymi i roztopowymi w obrębie dróg, w tym 
rozliczano opłaty za wody opadowe i roztopowe. 

12.  Cmentarze komunalne   prowadzono sprawy bieżące związane z cmentarzami 
komunalnymi, 

 rozliczano faktury za opłaty cmentarne. 

13.  Targowiska miejskie   rozliczano opłaty za wody opadowe i roztopowe  
z terenu targowiska miejskiego,  

 rozliczano opłaty za czynsz dzierżawy targowiska 
miejskiego. 

14.  Strefa Płatnego  ustalano właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili opłaty 
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Parkowania  dodatkowej za płatne parkowanie,  
 wystawiano 266 upomnień za nieuiszczenie opłaty 

dodatkowej za płatne parkowanie, 
 wydano 48 Kart Bezpłatnego Parkowania dla osób 

będących honorowymi dawcami krwi, 
 prowadzono kontrolę związaną z prowadzeniem Strefy 

Płatnego Parkowania, 
 przygotowanie dokumentacji do przetargu dotyczącego 

zorganizowania i administrowania strefą płatnego 
parkowania wraz z wykonywaniem czynności 
serwisowych na terenie Strefy Płatnego Parkowania, 

 rozliczano wpływy ze sprzedaży abonamentów oraz 
opłat dodatkowych z tytułu zarządzania niestrzeżoną 
strefą płatnego parkowania. 

15.  Służebności przesyłu   przygotowywano zarządzenia i porozumienia w sprawie 
ustanowienia służebności przesyłu - w roku 2020 
doprowadzono do ustanowienia 14 służebności 
przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Turek, ustanowionych w formie aktu 
notarialnego, poprzedzonych podpisaniem porozumień 
z przedsiębiorcami. 

16.  Lokalizacja urządzeń 

infrastruktury 

technicznej, 

zajmowanie pasa 

drogowego  

 wydano 81 decyzji administracyjnych dotyczących 
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz 
reklam na podstawie ustawy o drogach publicznych, 
umów cywilnoprawnych wyrażających zgodę na wejście 
na grunt w związku z lokalizacją urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami na drogach wewnętrznych zarządzanych przez 
Gminę Miejską Turek,  

 wydano 119 decyzji administracyjnych dotyczących 
zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu 
prowadzenia robót,  

 wydano 59 decyzji administracyjnych dotyczących 
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami  
w pasie drogowym dróg gminnych,  

 wpłynęło 136 wniosków o prowadzenie robót oraz 
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z zarządzaniem drogami w pasie 
drogowym dróg wewnętrznych (załatwiono sprawy  
w formie umów cywilnoprawnych),  

 wydano 15 decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów 
indywidualnych i publicznych z dróg gminnych oraz  
uzgodnień lokalizacji zjazdów z dróg wewnętrznych. 

17.  Bieżące utrzymanie 

dróg gminnych oraz 

Zlecono i nadzorowano:  
 bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg,  
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wewnętrznych   malowanie oznakowania poziomego dróg,  
 remonty cząstkowe nawierzchni dróg,  
 profilowanie i żwirowanie dróg gruntowych,  
 zimowe utrzymanie dróg. 

18.  Oświetlenie uliczne   przyjmowano zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia 
ulicznego,  

 realizowano umowy o oświetlenie  ulic, placów i dróg 
publicznych  rozliczano faktury oraz prowadzono 
kontrolę realizacji umów dotyczących oświetlenia 
ulicznego,  

 realizowano umowę dot. montażu i demontażu 
iluminacji świątecznych zawieszanych na latarniach 
oświetlenia ulicznego. 

19.  Prowadzenie ewidencji 

odpadów 

komunalnych  

 prowadzenie ewidencji odpadów komunalnych 
odebranych i zebranych z Gminy Miejskiej Turek: 

 ewidencja kwitów wagowych, 

 prowadzenie działań kontrolnych oraz wizji w terenie 
w zakresie: 

 zalegania odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, 

 wyposażenia w pojemniki służące do segregacji 
odpadów komunalnych terenów nieruchomości 
wielorodzinnych, 

 utrzymania porządku wokół ,,gniazd”, czystości 
pojemników na odpady komunalne oraz zbierania 
powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Turek, 

 interwencji w oparciu o sygnały dotyczące 
podejrzenia składowania odpadów, 

 prowadzenie postępowań związanych z nakazaniem 
posiadaczowi odpadów usunięcia ich z miejsca 
nieprzeznaczonego do składowania i magazynowania 
odpadów, 

 bieżąca kontrola realizacji umowy na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych  
i niezamieszkanych położonych na terenie Gminy 
Miejskiej Turek,  

 bieżąca kontrola realizacji umowy na odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Turek, 

 bieżąca kontrola realizacji umowy na odbiór i transport 
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek, 
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 bieżąca kontrola realizacji umowy ze Związkiem 
Komunalnym Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina”           
z siedzibą w Kaliszu na zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej 
Turek w 2020 r. 

20.  Działalność 
sprawozdawcza  
w zakresie gospodarki 
odpadami 
komunalnymi  

 przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz korekty deklaracji: DOZ-Z.1, DON-N.1, 

 prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłaty   
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

 przyjmowanie i ewidencjonowanie reklamacji 
związanych ze świadczeniem usług polegających na 
odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych, 

 prowadzenie postępowań zmierzających do wydania 
decyzji odmownej w sprawie umorzenia zaległości  
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z nieruchomości  zamieszkałej,  

 powadzenie postępowań zmierzających do wydania 
decyzji umarzających postępowanie w sprawie 
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych, 

 prowadzenie postępowań administracyjnych w związku 
z niedopełnieniem obowiązku złożenia Deklaracji  
DOZ-Z.1 o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, 

 prowadzenie postępowań zmierzających do wydania 
decyzji określających wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
z nieruchomości zamieszkałych, 

 prowadzenie postępowań zmierzających do wydania 
decyzji określających wysokość opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
z nieruchomości zamieszkałych w związku 
z niedopełnieniem obowiązku segregacji opadów, 

 wykonywanie czynności związanych ze zmianą  
od 1 marca 2020 r. nowej metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
weryfikacja składanych deklaracji, 

 wykonywanie czynności związanych ze zmianą  
od 1 sierpnia 2020 r. wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnym, 

 sporządzanie sprawozdań w zakresie odebranych                     
i zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Miejskiej Turek w 2020 r. 
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Do zadania Wydziału Inżynierii Miejskiej należy ewidencja należności z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2020 wpływy środków finansowych  
z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście Turek wyniosły 
6 056 763,13 zł., w tym z nieruchomości  zamieszkałych – 5 722 729,51 zł,  
z nieruchomości niezamieszkałych – 334 033,62 zł. Wpływy środków finansowych z ww. 
opłaty obejmują również zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, odsetki od 
nieterminowych wpłat w łącznej wysokości 16 539,00 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu 
wpłynęło 6 073 302,13 zł. Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 350 740,73 zł. Wydatki na funkcjonowanie systemu 
gospodarowania odpadami  komunalnymi za rok 2020 wyniosły  7 279 633,79 zł.  

W zakresie gospodarowania odpadami  komunalnymi realizowana jest egzekucja 
administracyjna należności finansowych z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych. W 2020 r. wystawiono 572 upomnienia z tytułu opłaty za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na łączną kwotę 113 966,50 zł, w tym:  
nieruchomości zamieszkałe – 391 upomnień na łączną kwotę 86 476,90 zł; nieruchomości 
niezamieszkałe – 181 upomnień na łączną kwotę 27 489,60  zł. W 2020 r. wystawiono  
79 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na łączną kwotę 29 443,90 zł, w tym: dla nieruchomości zamieszkałych 
wystawiono 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17 335,00 zł; dla nieruchomości 
niezamieszkałych wystawiono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 12 108,90 zł. 
Zamknięto 71 tytułów wykonawczych. Łączna  kwota wyegzekwowanych należności wyniosła 
29 375,01 zł., w tym: nieruchomości zamieszkałe – zamknięto 56 tytułów wykonawczych, 
kwota wyegzekwowanych należności wyniosła 19 791,68 zł; nieruchomości niezamieszkałe – 
zamknięto 15 tytułów wykonawczych, kwota wyegzekwowanych należności wyniosła 
9 583,33 zł.  

6. Gospodarka nieruchomościami 

Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Turku zajmował  
się realizacją zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i planowaniem 
przestrzennym w mieście.  

W kompetencji wydziału leżało gospodarowanie mieniem komunalnym, w skład 
którego wchodziły nieruchomości, budowle i urządzenia techniczne oraz inne prawa 
majątkowe należące do Gminy Miejskiej Turek tj. udziały w spółkach prawa handlowego.  
Dwa razy w roku Wydział Mienia Komunalnego przedstawiał Radzie Miejskiej Turku 
informację o stanie mienia komunalnego – informacje te dostępne są na stronie 
www.bip.miastoturek.pl.  

Poniższa tabela przedstawia zadania realizowane w zakresie gospodarki 
nieruchomościami i planowania przestrzennego w 2020 roku: 

 
Tabela 6 Zadania realizowane z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego w 2020 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Gospodarka 
nieruchomościami, 
dzierżawa i użyczenia 
gruntów, umowy 
adjacenckie 

 zawarto 4 umowy dzierżawy na grunt będący własnością 
Gminy Miejskiej Turek, 

 zawarto 2 umowy użyczenia na grunt będący własnością 
Gminy Miejskiej Turek, 

 sprzedano 23 lokale mieszkalne wraz z gruntem pod 
blokiem, na rzecz ich najemców na kwotę 761 501,04 zł, 
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 zbyto na własność nieruchomości gruntowe będące 
własnością Gminy Miejskiej Turek za kwotę 336 258,46 
zł, 

 w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

 wydano 270 informacji dot. wysokości opłaty 
jednorazowej przekształcenia użytkowania 
wieczystego nieruchomości, 

 wydano 270 zaświadczeń o wniesieniu opłat 
jednorazowych i wyrażeniu zgody na wykreślenie 
roszczenia w księgach wieczystych, 

 wykonano prace porządkowe na terenach miejskich 
wchodzących w zasób nierozdysponowany, 

 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy 
prawa na własność gminy pod drogi publiczne w kwocie 
35 520,00 zł, 

 wszczęto 14 postępowań administracyjnych w sprawie 
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości, 

 wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie 
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości, 

 wydano 14 decyzji w sprawie ustalenia opłaty 
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, 

 przeprowadzono 4 postępowania w sprawie 
przywrócenia tytułu prawnego osobom, które spłaciły 
zaległości czynszowe, 

 przeprowadzono 1 postępowanie dotyczące wzajemnej 
zamiany lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 5 postępowań w sprawie ustalenia 
uprawnień do lokali socjalnych, 

 przeprowadzono   8  postępowań w sprawie przydziału 
lokalu po zmarłym najemcy, 

 rozpatrzono 29 wniosków w sprawach przydziału lokali 
komunalnych /wnioski poza listą/, 

 przeprowadzono 3 postępowania dotyczące 
wypowiedzeń umów najmu lokali komunalnych przez 
najemcę, 

 przeprowadzono 3 postępowania w sprawach przydziału 
lokali zamiennych,          

 przeprowadzono  10 postępowań w sprawie 
zameldowania w lokalu komunalnym, 

 przeprowadzono  10 postępowań w sprawach  
z zakresu lokali użytkowych, 
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 przeprowadzono 12 postępowań z zakresu ewidencji 
obiektów i urządzeń komunalnych, 

 przeprowadzono 11 postępowań mających na celu 
odzyskanie lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 4 postępowania dotyczące 
postępowań spadkowych,  

 przeprowadzono 2 postępowania o ustanowienie 
hipoteki, 

 w związku z wybuchem bloku przy ulicy Wyszyńskiego  
14 w Turku przeprowadzono postępowania w sprawie 
zapewnienia lokali zamiennych dla mieszkańców tego 
bloku, 

 przeprowadzono remonty i modernizacje budynków 
komunalnych, a w szczególności wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej w lokalach, oraz zamontowano  
w 18 lokalach komunalnych czujniki gazu, dymu i czadu 
oraz wykonano inwentaryzację budynków komunalnych, 
zamontowano wyłączniki przeciwpożarowe prądu w 
budynku rotacyjnym, remont budynku przy ulicy Kaliska 
26, 

 przeprowadzono 20 postępowań dotyczących 
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty 
należności z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 1 postępowanie dotyczące kaucji za 
lokale mieszkalne i użytkowe, 

 przeprowadzono prace związane z przygotowaniem 
informacji dotyczących wysokości stawek czynszu najmu 
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego 
zasobu mieszkaniowego tzw. lustra czynszowego dot. 
2020 r. 

 przeprowadzono 88 postępowań w sprawach z zakresu 
zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, 

 uczestniczono w rocznych zebraniach 105 wspólnot 
mieszkaniowych, dotyczących rozliczenia roku 2019  
i przyjęcia planu gospodarczego dla wspólnot 
mieszkaniowych na 2020 r., 

 przeprowadzono remonty  9 lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 18 rożnych postępowań z zakresu 
nadzoru nad zasobem komunalnym, 

 prowadzono prace związane z realizacją Zarządzenia 
Burmistrza Miasta Turku w sprawie umożliwienia spłaty 
zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali 
mieszkalnych, socjalnych stanowiących mieszkaniowy 
zasób Gminy Miejskiej Turek w formie spełnienia 
świadczenia rzeczowego, 

 zawarto 2 umowy zamiany formy spłaty zadłużenia  
ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, 
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 przeprowadzono 6 postępowań dotyczących wynajmu 
lokali użytkowych, garaży oraz dzierżaw gruntów, 

 na bieżąco prowadzono obsługę wpływów i wydatków 
finansowych z tytułu utrzymania zasobu komunalnego  
i nieruchomości wspólnych za rok objęty niniejszym 
sprawozdaniem, a w tym faktury w zakresie bieżącego 
utrzymania zasobu komunalnego, wynagrodzenia 
zarządcy, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, za c.o. i c.w., dostawę zimnej wody  
i odprowadzenie ścieków komunalnych i opadowych, jak 
również noty dotyczące opłat sądowych i komorniczych 
oraz faktury dochodowe z tytułu najmu lokali 
mieszkalnych i użytkowych. 

2.  Planowanie 
przestrzenne 

W 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego objętych było 74 % powierzchni Turku,  
a na terenie miasta obowiązuje 31 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
W 2020 r. wydano 6 decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy. Wydane decyzje dotyczyły zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz 
zabudowy usługowo – mieszkalnej. Wydano również  
3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Planowane inwestycje obejmowały: infrastrukturę 
techniczną oraz budowę sali gimnastycznej. 
W ramach zadania rozpatrzono: 

 202 wnioski o sporządzenie wypisów, wyrysów  
i zaświadczeń, 

 20 wniosków o wydanie postanowień opiniujących 
wstępne projekty podziału nieruchomości zgodnie  
z obowiązującymi przepisami: opracowano i wydano 14 
pozytywnych postanowień, 5 pozostawiono bez 
rozpatrzenia, 

 20 wniosków o wydanie decyzji zatwierdzających projekt 
podziału nieruchomości,  

W ramach działań związanych z opłatą planistyczną: 

 przeanalizowano 353 akty notarialne z 2020 r., 

 analizowano 15 aktów z 2019 r., 

 wydano 1 decyzję o opłacie planistycznej, 

 wydano 6 decyzji o umorzeniu postępowania, 

 wydano 21 wniosków o ustalenie warunków     
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy: 4, 

 decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy: 
1, 

 decyzja o umorzeniu postępowania: 1, 

 w trakcie postępowania: 4, 

 wycofane wnioski: 3, 
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 bez rozpatrzenia: 8, 

 przeanalizowano i rozpatrzono 10 wniosków dotyczących 
zmiany przeznaczenia określonego terenu w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Turku. 

 uchwalono miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Turku pn. „Rejon ul. Górniczej i Przemysłowej”, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Turku pn. „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska 
Szosa”, 

 prowadzono procedury planistyczne miejscowych 
planów: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Turku terenu zamkniętego obejmującego działkę 
o nr geod. 187/3 obręb 0001 Turek A. 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej  
i granicy miasta. 

7. Obsługa inwestora 

Obsługą inwestora zainteresowanego ulokowaniem inwestycji w mieście, w tym  
w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej zajmowało się Centrum Obsługi Inwestora (COI) działające 
w strukturach Urzędu Miejskiego w Turku. Do zadań COI należało również administrowanie 
obiektem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który znajduje się przy ulicy 
Jedwabniczej 4.  

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości (TIP) jest ośrodkiem usługowym, wspierającym 
rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno  
- społecznego.  

Głównym celem COI jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu tureckiego 
realizowanego poprzez: 
- wspieranie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, 
- przygotowanie oferty terenów inwestycyjnych, 
- obsługę inwestorów. 

Zadania wykonywane przez Centrum Obsługi Inwestora w 2020 roku w zakresie 
administracji Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości przedstawia poniższa tabela: 

 
Tabela 7 Zadania realizowane z zakresu administracji Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości w 2020 r. 
Lp. Zadanie Realizacja 

1.  Najem lokali biurowych  
i produkcyjno-magazynowych  
do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej 
 

Liczba wynajętych lokali biurowych: 17/23 
73,91 %. 
 
Liczba wynajętych lokali produkcyjno-
magazynowych: 39/41 
95,12 %. 
 
Liczba firm ulokowanych w TIP: 23 + 8 
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działających jako Wirtualne Biuro. 
 
Stan w  dniu 31.12.2020 r. 

2.  Bieżąca obsługa Lokatorów TIP  
i podmiotów zewnętrznych 
 

Realizacja usług: 

 udostępniania wózka widłowego 

 udostępniania wózków paletowych, 

 korzystania z sieci sprężonego 
powietrza,  

 usług kserograficznych, wydruków 
wielkoformatowych. 
 

Usługi realizowane w sposób ciągły. 

3.  Najem sali szkoleniowej, 
konferencyjnej 

7 umów najmu – część umów okresowych – 
miesięcznych i rocznych. 

4.  Najem sali Biura na Godziny 
 

2 umowy najmu – część umów okresowych 
– miesięcznych i rocznych. 

5.  Realizowanie usługi Wirtualnego 
Biura 
 

8 firm działających w formie Wirtualnego 
Biura. 
 
Stan w dniu 31.12.2020 r. 

6.  Usługi informacyjne 
 

Usługi doradczo-informacyjne realizowane 
w sposób ciągły oraz prowadzenie strony 
internetowej. 

7.  Realizacja szkoleń i spotkań dla 
przedsiębiorców – współpraca z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

Zawieszone z powodu pandemii. 

8.  Realizacja szkoleń i spotkań dla 
przedsiębiorców - współpraca z 
Powiatowym Urzędem Pracy 

Zawieszone z powodu pandemii. 

9.  Realizacja szkoleń i spotkań dla 
przedsiębiorców - współpraca z 
Agencją Rozwoju Regionalnego w 
Koninie 

Zawieszone z powodu pandemii. 

10.  Uczestnictwo w projekcie „Budowa  
i promocja marki: Wielkopolska 
Dolina Energii” 

 wsparcie przy organizacji konferencji 
promocyjnej, 

 przygotowanie materiałów do bazy ofert 
inwestycyjnych na stronie internetowej 
Wielkopolskiej Doliny Energii. 

11.  Promocja TIP wśród uczniów – 
prezentacje, pokazy sprzętu, 
eksperymenty, oprowadzenie po 
obiekcie inkubatora 

Zawieszone z powodu pandemii. 

12.  Administrowanie obiektem TIP 
 

 budynek biurowy – pow. użytkowa 
1.091,38 m2, kubatura 5.649,26 m2, 

 budynek produkcyjno-magazynowy – 
pow. użytkowa 3.128,72 m2, kubatura 
17.334,59 m3, 
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 2-krotna kontrola stanu technicznego 
budynków przeprowadzona przez osoby 
uprawnione, 

 3 kotły olejowe C.O. - serwis i 
konserwacja realizowane przez firmę 
zewnętrzną, kontrola stanu 
technicznego przeprowadzona przez 
UDT, 

 wózek widłowy – konserwacja 
realizowana przez firmę zewnętrzną oraz 
kontrola stanu technicznego 
przeprowadzana przez UDT, 

 sprzęt ppoż oraz hydranty - coroczna 
konserwacja prowadzona przez firmę 
zewnętrzną, 

 zbiorniki ciśnieniowe - kontrola stanu 
technicznego przeprowadzona przez 
UDT. 

13.  Usługi laboratoryjne 
 

Badania kamerą termowizyjną: 

 1 budynek użyteczności publicznej, 

 1 mieszkanie w budynku 
wielorodzinnym oraz 2 budynki 
jednorodzinne, przeprowadzone na 
zlecenie osób fizycznych. 

 

Zadania wykonywane przez Centrum Obsługi Inwestora w 2020 roku w zakresie obsługi 
inwestora i Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.  
 
Tabela 8 Zadania realizowane z zakresu obsługi inwestora w 2020 roku 

Lp. Zadanie Realizacja 

a)  Obsługa zapytań inwestycyjnych 25 zapytań 

b)  Współpraca w zakresie promocji 
Tureckiej Strefy Inwestycyjnej z 
podmiotami zewnętrznymi 

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.: 

 aktualizacja ofert Miasta Turek w 
Generatorze Ofert 
Inwestycyjnych 

 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
S.A.: 

 promowanie ofert Miasta Turek 

 współpraca w zakresie 
pozyskiwania i obsługi 
inwestorów 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski: 

 promocja terenów 
inwestycyjnych 

 Centrum Obsługi Inwestorów  
i Eksporterów Województwa 
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Wielkopolskiego: 

 współpraca w zakresie poprawy 
standardów obsługi inwestora 

 aktualizacja ofert inwestycyjnych 
w bazie danych, 

 promocja inwestycyjna na portalu 
terenyinwestycyjne.info. 

c)  Projekt „Standardy obsługi inwestora 
w jednostkach samorządu 
terytorialnego (JST) Województwa 
Wielkopolskiego” 

 oficjalne zgłoszenie Gminy Miejskiej 
Turek do udziału w projekcie, 

 podpisanie umowy o uczestnictwie  
w projekcie. 

d)  Obsługa K Green Japan Sp. z o.o. oraz 
współpraca w procesie dzierżawy 
terenu inwestycyjnego 

 podpisanie umowy dzierżawy terenu 
inwestycyjnego, 

 wsparcie w trakcie procesu 
inwestycyjnego. 

8. Oświata i sprawy społeczne 

a) Oświata 

W roku 2020 Gmina Miejska Turek była organem prowadzącym dla 9 placówek 
publicznych: 6 przedszkoli i 3 szkół podstawowych. Szczegółowe dane dotyczące organizacji 
szkół i przedszkoli przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej. 

Stan organizacji publicznych szkół podstawowych w 2020 roku. 
 
Tabela 9 Stan organizacji publicznych szkół podstawowych w 2020 roku 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Szkoła 
Podstawowa Nr 1 

30 640 

Szkoła 
Podstawowa Nr 4 

29 608 

Szkoła 
Podstawowa Nr 5 

41 936 

Ogółem 100 2 184 
 

Stan organizacji przedszkoli samorządowych w 2020 roku. 
 
Tabela 10 Stan organizacji przedszkoli samorządowych w 2020 roku 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów 
Liczba dzieci 

ogółem 

Przedszkole Samorządowe nr 3 7 152 

Przedszkole Samorządowe nr 4 6 118 

Przedszkole Samorządowe nr 5* 7 161 
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Przedszkole Samorządowe nr 6* 6 126 

Przedszkole Samorządowe nr 7 8 166 

Przedszkole Samorządowe nr 8* 5 112 

Razem 39 835 
* Przedszkola Nr 5,6 i 8 z oddziałami integracyjnymi 
 

Oprócz placówek publicznych w minionym roku funkcjonowały w Turku placówki 
niepubliczne:    
1. Niepubliczne Przedszkole ,,Smerfiki". 
2. Niepubliczne Przedszkole ,,Magiczna Chatka". 
3. Niepubliczne Przedszkole ,,Mały Odkrywca". 
4. Niepubliczne Przedszkole „Muchlin”. 
5. Niepubliczne Przedszkole ,,Dolina Elfów”. 
6. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus  

w Turku. 

Stan zatrudnienia w przedszkolach i szkołach w roku 2020 r. 
 

Tabela 11 Stan zatrudnienia w przedszkolach i szkołach w roku 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele 
pracownicy 

niepedagogiczni 

w pełnym 
wymiarze 

w 
niepełnym 
wymiarze 

w pełnym 
wymiarze 

w 
niepełnym 
wymiarze 

w pełnym 
wymiarze 

w 
niepełnym 
wymiarze 

Przedszkole 
Samorządowe nr 3 

31 3 17 2 14 1 

Przedszkole 
Samorządowe nr 4 

27 2 14 2 13 - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 5 

32 4 15 4 17 - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 6 

28 5 15 5 13 - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 7 

34 3 17 3 17 - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 8 

22 3 10 3 12 - 

Razem 174 20 88 19 86 1 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 

91 2 65 1 26 1 
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Szkoła Podstawowa 
Nr 4 

65 2 51 2 14 - 

Szkoła Podstawowa 
Nr 5 

120 3 89 2 31 1 

Razem 276 7 205 5 71 2 

Ogółem 450 27 293 24 157 3 

 
Stan bazy lokalowej przedszkoli i szkół. 
 
Tabela 12 Stan bazy lokalowej przedszkoli i szkół w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Powierzch. 
nieruch. 

gruntowej 
(w m

2
) 

w tym: 
powierzch. 

terenów 
zielonych 

(w m
2
) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 
lekcyjne 

Pracownie 
Sale 

gimna-
styczne 

Gabinety 
pielęgnia

-rskie 
Świetlice Kompu-

terowe 
Języko-

we 

Przedszkole Samorządowe nr 3 4 176 1 500 4 * - - - - - 

Przedszkole Samorządowe nr 4 3 916 1 048 6 - - - - - 

Przedszkole Samorządowe nr 5 5 324 4 483 7 - - - - - 

Przedszkole Samorządowe nr 6 3 908 3 364 6 - - - - - 

Przedszkole Samorządowe nr 7 7 610 3 560 8 - - - - - 

Przedszkole Samorządowe nr 8 4 899 2 230 5 - - - - - 

Razem 29 833 17 185 36 - - - - - 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
 
miejsce prowadzenia zajęć  przy 
ul. 3 Maja 29 
 
miejsce prowadzenia zajęć  przy 
ul. Parkowej 3 
 

 
 

4 630 
 
 

7 690 

 
 

335,86 
 
 

2 718,75 
 
 

 
 

17 
 
 

17 

 
 

1 
 
 

2 
 

 
 
- 
 
 

2 
 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

1 
 
 

1 

 
 

2 
 
 

1 
 

Szkoła Podstawowa Nr 4 
 

16 227 7 348,41 18* 1 1 1 1 1 

Szkoła Podstawowa Nr 5 
 
miejsce prowadzenia zajęć  przy 
os. Wyzwolenia 7a 
 
miejsce prowadzenia zajęć  przy 
ul. Broniewskiego 5 
 

 
 
 

25 050 
 

22 113 

 
 
 

14 751,46 
 

12 535,26 
 

 
 
 

27 
 

23 
 

 
 
 

2 
 

2 
 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

1 
 

1 

Razem 75 710 37 689,74 102* 8 3 6 6 6 

Ogółem 105 543 54 874,74 138 8 3 6 6 6 
*w Szkole Podstawowej Nr 4 w Turku 3 sale lekcyjne są przystosowane do grup dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 3 

 

Obiekty rekreacyjno-sportowe w szkołach w roku szkolnym 2019/2020: 
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Tabela 13 Obiekty rekreacyjno-sportowe w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 

Wyszczególnienie Rodzaj obiektu Liczba obiektów 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
 

  

miejsce prowadzenia zajęć  
przy ul. 3 Maja 29 

1. Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna 
Szkoła"  281,64m

2
 

2. Sala sportowa 1 072,08 m
2
 

3. Salka rekreacyjno – sportowa dla klas I – III - 26 m
2
 

1 
 

1 
1 

miejsce prowadzenia zajęć  
przy ul. Parkowej 3 

1. Sala gimnastyczna – 162 m
2
 

2. Mała salka gimnastyczna – 43,45 m
2
 

3. Mała salka gimnastyczna – 30,25 m
2
 

4. Siłownia – 44,5 m
2
 

5. Boisko wielofunkcyjne – 46 m
2
  x 32 m

2
  = 1 472  m

2
 

6. Obserwatorium astronomiczne – 4,5 m x 4,5 m = 
20,25

 
m

2
 

7. Ogródek meteorologiczny – 5m x 7 m = 35 m
2
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 1.Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna 
Szkoła" 2 54,49  m

2
 

2. Boisko przyszkolne – 2 000 m
2
 

3. Boisko ORLIK do piłki nożnej – 1 860 m
2
 

4. Boisko ORLIK wielofunkcyjne – 1 500 m
2
 

5. Sala gimnastyczna – 180 m
2
 

6. Salka lustrzana – 53 m
2
 

7. Salka rekreacyjno-sportowa dla dzieci 6-letnich - 26  
m

2
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Szkoła Podstawowa Nr 5   

miejsce prowadzenia zajęć  
przy os. Wyzwolenia7a 

1. Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna 
Szkoła"  240  m

2
 

2. Boisko ORLIK do piłki nożnej – 1 860 m
2
 

3. Boisko ORLIK wielofunkcyjne – 1 500  m
2
 

4. Sala gimnastyczna – 561 m
2
 

5. Sala lustrzana – 95,2 m
2
 

1 
 

1 
1 
1 
1 

miejsce prowadzenia zajęć  
przy ul. Broniewskiego 5 

1. Boisko ORLIK do piłki nożnej – 1 860 m
2
 

2. Boisko ORLIK wielofunkcyjne – 1500  m
2
 

3. Sala gimnastyczna – 361 m
2
 

4. Salka gimnastyczna – 51 m
2
 

5. Siłownia – 44 m
2
 

1 
1 
1 
1 
1 

 

Stan wyposażenia przedszkoli i szkół w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne w roku 
szkolnym 2019/2020 
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Tabela 14 Stan wyposażenia przedszkoli i szkół w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne w roku szkolnym 2018/2019 

Wyszczególnienie 

Ilość 

Komputery 

Projektory 
multimed. 

Tablice 
inter-

aktywne 

Kamery 
video 

Ksero-
kopiarki 

Kamery 
monitoring 

Woluminy 
Urządzenia 
specjalistyc

zne Ogółem 
w tym do 

użytku 
uczniów 

Przedszkole 
Samorządowe nr 
3 

4 - 1 - - 1 - - - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 
4 

5 - 1 - 1 1 - - - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 
5 

5 - 2 - - 1 - - 1* 

Przedszkole 
Samorządowe nr 
6 

4 - 1 - - 1 - - - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 
7 

2 - 1 - - 1 - - - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 
8 

4 1 1 - - 1 - - - 

Razem 24 2 7 - 1 6 - - 1 

Szkoła 
Podstawowa Nr 
1 

148 88 31 15 2 5 35 23 380 5** 

Szkoła 
Podstawowa Nr 
4 

63 27 14 15 1 1 10 16 656 - 

Szkoła 
Podstawowa Nr 
5 

151 91 34 9 2 5 12 13 463 - 

Razem 362 206 79 39 5 11 57 53 499 5 

Ogółem 386 207 86 36 6 17 57 53 499 6 

* Bee-bot, stacja dokująca do ładowania Bee-botów 
** w ramach projektu „Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie” doposażono pracownie w sprzęt i urządzenia tj. eksperymentarium 

 i pracownia fizyki: Generator van de Graffa-1 szt, maszyna elektrostatyczna-1 szt., zestaw do ćwiczeń uczniowskich z elektrostatyki-1 szt. 

pryzmat szklany z uchwytem-1 szt., foliogramy–1 szt., zestaw do doświadczeń z optyki geometrycznej do tablicy magnetycznej-1 szt. 

induktor Ruhmkroffa-1 szt. ,transformator rozbieralny z kompletem przyrządów-1szt. silnik elektryczny–prądnica prądu stałego-1 szt., 

prądnica-silnik-1 szt., przyrząd do badania prądów indukcyjnych-1szt., ogniwo Volty-1 szt., zestaw pomocy do nauki o prądzie elektrycznym-

1 szt., opornica suwakowa 100 Ω-1szt., opornica suwakowa 51 Ω-1szt., miernik uniwersalny -10 szt., szeregowe i równoległe połączenie 

żarówek-1 szt. silnik i żarówka na podstawce-1szt. kamertony rezonujące-1szt., wanienka do pokazu fal-1 szt. , zestaw do doświadczeń z 

ciepła-1 szt., .elektromagnes-10szt., zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem-1 szt., zestaw do 

doświadczeń z magnetyzmu-1szt., zestaw do doświadczeń uczniowskich z mechaniki z chronografem-1szt., przyrząd do badania ruchów: 

jednostajnego i zmiennego-1 szt., przyrząd do badania ruchu jednostajnego ze statywem-1 szt., tarcza do badania momentów sił -1szt., 

zestaw demonstracyjny do badania sił-1 szt., nurek Kartezjusza-1 szt., naczynia połączone różnych kształtów-1 szt., przyrząd do 

demonstracji prawa Pascala-1 szt., zestaw do wykazywania wolnych przestrzeni między cząsteczkami-1 szt., zestaw do wykazywania sił 

międzycząsteczkowych - 1 szt. 

obserwatorium astronomiczne: teleskop Sky-Watcher -1 szt., kamera Celestron NexImage-1 szt., klataka meteorologiczna Stevensona -1 

szt., deszczomierz standardowy-1szt., instrumenty do pomiarów gruntowych-1szt., wiatromierz elektroniczny -1 szt. termometr 
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bezkontaktowy-1 szt., miernik natężenia dźwięku-hałasu-1szt., termometr laboratoryjny z sondą szpilkową-1 szt. rejestrator danych 

ciśnienia, temperatury, wilgotności powietrza - 1 szt.,  automatyczna stacja meteorologiczna online - 1 szt., kopuła ScopeDome -1 szt., 

zasilacz UPS Qoltec-1 szt., teleskop słoneczny Coronado-1 szt., teleskop Celestron-1 szt., kamera astronomiczna  1 szt., komputer Lenovo - 1 

szt.,  monitor Lenovo - 1 szt., klawiatura bezprzewodowa - 1 szt.,  dron DJI - 1szt.,  gogle DJI - 1 szt. pracownia języka niemieckiego: 

jednostka centralna-1szt., nawigator-1szt., recorder-1szt., pulpitucznia-16szt. 0słuchawki z mikrofonem- 17 szt.,  wzmacniacz STEREO - 1 

szt., głośnik do zabudowy w biurku - 2 szt.,  rejestrator cyfrowy - 1 szt. notebook 15,5 - 1 szt., tablica interaktywna dotykowa - 1 szt., 

projektor krótkoogniskowy - 1szt.,  stolik ucznia 2-osobowy standard - 6 szt.  stolik ucznia 2-osobowy łukowy - 2 szt., biurko nauczyciela -1 

szt., krzesło ISO - 16 szt., fotel nauczyciela  - 1 szt. pracownia geografii: odbiornik GPS - 1 szt., niwelator optyczny - 1 szt.,  interaktywna 

mapa hipsometryczna - 1 szt., zestaw minerałów i skał - 1 szt. urządzenia multimedialne: komputer APPLE IMAC 27 - 1 szt., projektor 

EPSON - 1 szt., tablica interaktywna MYBOARD - 1 szt. 

 
Inwestycje i remonty w przedszkolach i szkołach w roku 2020. 
 
Tabela 15 Inwestycje i remonty w przedszkolach i szkołach w roku 2020 

Wyszczególnienie Rodzaj inwestycji i remontu 

Koszty* 

inwestycji, 

remontu 

w tym, ze środków 

własnych budżetu 

miasta 

Przedszkole Samorządowe nr 3  Drobne roboty remontowe – zachowawcze  
 i konserwacyjne 

10.000,00 10.000,00 

Przedszkole Samorządowe nr 4  Drobne roboty remontowe – zachowawcze 
 i konserwacyjne 

10.000,00 10.000,00 

Przedszkole Samorządowe nr 5  Drobne roboty remontowe – zachowawcze  
 i konserwacyjne 

10.000,00 10.000,00 

Przedszkole Samorządowe nr 6  Drobne roboty remontowe – zachowawcze  
 i konserwacyjne. 

 Przystosowanie budynku do obecnie    
obowiązujących przepisów przeciw pożarowych 

10.000,00 

129.447,00 

10.000,00 

129.447,00 

Przedszkole Samorządowe nr 7  Drobne roboty remontowe – zachowawcze  
 i konserwacyjne 

10.000,00 10.000,00 

Przedszkole Samorządowe nr 8  Drobne roboty remontowe – zachowawcze 
 i konserwacyjne 

10.000,00 10.000,00 

Razem nakłady w przedszkolach w roku 2020 194.947,00 194.947,00 

Szkoła Podstawowa nr 1 

miejsce prowadzenia zajęć  przy 
ul. 3 Maja 29 
 

miejsce prowadzenia zajęć  przy 
ul. Parkowej 3 

 

 Dostosowanie budynku do wymagań ochrony  

przeciwpożarowej Etap II 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze  

 i konserwacyjne 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze  
 i konserwacyjne 

242.000,00 

15.000,00 

 

10.000,00 

242.000,00 

15.000,00 

 

10.000,00 

Szkoła Podstawowa nr 4  Drobne roboty remontowe – zachowawcze  
 i konserwacyjne 

15.000,00 15.000,00 

Szkoła Podstawowa nr 5 
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miejsce prowadzenia zajęć  przy 
os. Wyzwolenia 7a 
 

miejsce prowadzenia zajęć  przy 
ul. Broniewskiego 5 

 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze  
 i konserwacyjne 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze  
 i konserwacyjne 

10.000,00 

 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

Razem nakłady w szkołach podstawowych w roku 2020 302.000,00 302.000,00 

Ogółem koszt remontów w roku 2020 496.947,00 496.947,00 

* 
 w tym sfinansowane z wydzielonych rachunków dochodów  

 

Wśród zadań przypisanych do kompetencji Wydziału Spraw Społecznych, zajmującego 
się oświatą, jest kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież 
w wieku 16-18 lat. 
 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują 
spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina 
kontroluje spełnianie  obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.  
W roku 2020 na terenie Miasta Turku było zameldowanych 708 młodzieży wieku  16-18 lat,  
w tym: 

 678 uczniów realizowało jeszcze obowiązek szkolny w szkołach podstawowych lub  
spełniało obowiązek nauki zgodnie z art. 36 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej 
szkoły ponadpodstawowej oraz przez realizowanie przygotowania zawodowego  
u pracodawcy, 

  16 uczniów spełniało obowiązek nauki zgodnie z art. 36 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – przez uczęszczanie do szkoły w kraju,  
w którym przebywa, 

  14 to liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy, co do której 
brak informacji o spełnianiu obowiązku nauki. 

Wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie miasta Turku spełniali obowiązek nauki. Kolejnym 
zadaniem o szczególnym znaczeniu jest przyznawanie pracodawcom dofinansowania kosztów 
kształcenia młodocianych pracowników. Wykonując obowiązek w zakresie wsparcia 
pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie miasta Turku 
rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy Prawo oświatowe wnioski pracodawców 
o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie 
zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych. Na realizację tego zadania Gmina Miejska Turek otrzymała dotację  
od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 106 718 zł, która w 100% pokryła poniesione koszty.  
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Tabela 16 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy ukończyli 
naukę zawodu ogółem 

Kwota jaką w 
2018/2019 wypłacono 

pracodawcom w 
ramach dofinansowania 

Wysokość dotacji 
przyznanej  

w 2019/2020  
od Wojewody 

Wielkopolskiego ogółem 

w tym cykl kształcenia: 

nauka 
zawodu 

przyuczenie do 
wykonywania 

określonej pracy 

15 17 12 6 

106 718 zł 
w tym: 

 - nauka zawodu: 
 

 80 810 zł  
 

- przyuczenie do 
wykonywania  

określonej pracy:  
 

25 908 zł 

106 718 zł 

 

Zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029) środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, 
w tym na wynagrodzenie nauczycieli oraz utrzymanie placówek oświatowych 
zagwarantowane są w dochodach samorządów terytorialnych. Dochodami jednostek 
samorządu są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu miasta.  
 Część oświatowa subwencji ogólnej jest dzielona między poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego, zgodnie z dyrektywą wyrażoną w art. 28 ust. 5 ustawy  
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zakresu realizowanych 
przez nie zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli. 
Wysokość tej subwencji uzależniona jest od typów i rodzajów szkół, liczby nauczycieli 
poszczególnych stopni awansu, a przede wszystkim od liczby uczniów w danym roku 
szkolnym. 

Niestety zapisy ustawowe nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, dlatego 
niezbędne jest zaangażowane środków własnych Gminy Miejskiej Turek celem prawidłowej 
realizacji zadań ustawowych określonych wobec organów prowadzących w art. 11 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.). 

Poniżej przedstawiona tabela obrazuje wysokość przyznanej subwencji dla Gminy 
Miejskiej Turku w roku 2020. 
 
Tabela 17 Wysokość przyznanej subwencji w 2020 roku  

Rok Liczba uczniów przyjęta do naliczenia 
subwencji 

Finansowy standard A  
(w zł) 

Subwencja (w zł) 

2020 2 195 5 917,8938 18 709 786,00 

 

Udział subwencji oświatowej w zadaniach oświatowych subwencjonowanych w 2020 roku 

Tabela 18 Udział subwencji oświatowej w zadaniach oświatowych subwencjonowanych w 2020 roku 
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Wyszczególnienie wg stanu na 

31.08.2020 (w zł) 

Kwota naliczonej subwencji 18 709 786,00 

Środki pozyskane ze rezerwy subwencji        151 861,00 

Ogółem kwota subwencji oświatowej 18 861 647,00 
 

Warto zaznaczyć, że w roku 2020 miasto Turek złożyło następujące wnioski do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej w procedurze podziału 0,4% rezerwy części subwencji ogólnej na rok 2020 tj.: 

 wniosek na kwotę 91 877,77 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych  
i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych  
w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej, 
kwota otrzymana 27 574,00 zł, 

 wniosek na kwotę 38 811,75 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych  
z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, kwota otrzymana 23 287,00 zł, 

 wniosek na 101 000 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, 
sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, kwota otrzymana 101 000 zł. 

Dotacje udzielone placówkom niepublicznym w 2020 roku. 
 

Tabela 19 Dotacje udzielone placówkom niepublicznym w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Kwoty przelewu 

Ogółem 
 Dzieci zdrowe 

Dzieci 
niepełnosprawne 

Dzieci  
z wczesnym 

wspomaganiem 

Niepubliczne Przedszkole 
,,Magiczna Chatka" 

1 552 709,73 zł 236 800,32 zł 15 703,38 zł 1 805 312,43 zł 

Niepubliczne Przedszkole 
,,Mały Odkrywca" 

1 217 327,15 zł 1 145 677,56 zł 129 554,37 zł 2 492 559,08 zł 

Niepubliczne Przedszkole 
,,Smerfiki" 

230 820,20 zł - -    230 820,20 zł 

Niepubliczne Przedszkole 
„Muchlin”* 

   278 759,78 zł - -   278 759,78 zł 

Niepubliczne Przedszkole 
„Dolina Elfów” 

174 890,69 zł - -   174 890,69 zł 

Katolicka Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa 

85 812,48 zł - -     85 812,48 zł 

Razem 3 540 320,03 zł 1 382 477,88 zł 145 257,75 zł 5 068 055,66 zł 

 
Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne 
gminy  w roku 2020 r. - Przedszkola Samorządowe. 
 
Tabela 20 Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne gminy  w roku 2020 r. - Przedszkola 
Samorządowe 

Lp. Podmiot Kwota zwrotu dotacji 

1. Gmina Brudzew 46 822,16 zł 

2. Gmina Kawęczyn 4 256,56 zł 

3. Gmina Malanów 15 387,97 zł 

4. Gmina Przykona 32 641,50 zł 

5. Gmina i Miasto Tuliszków 8 513,12 zł 
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6. Gmina Turek 508 753,40 zł 

Razem 616 374,71 zł 
 

Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne 
gminy  w roku 2020 r. -  Przedszkola Niepubliczne. 
 
Tabela 21 Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne gminy  w roku 2020 r. -  Przedszkola 
Niepubliczne 

Lp. Podmiot Kwota zwrotu dotacji 

1. Gmina Brudzew 80 492,63 zł 

2. Gmina Dobra 32 265,24 zł 

3. Gmina Kawęczyn 80 169,40 zł 

4. Gmina Malanów 82 456,35 zł 

5. Gmina Przykona 109 565,44 zł 

6. Gmina i Miasto Tuliszków 92 939,12 zł 

7. Gmina Turek 653 642,30 zł 

8. Gmina Władysławów 67 262,42 zł 

9. Gmina Koło 10 653,24 zł 

Razem 1 212 109,45 zł 

 

Kwoty udzielonych dotacji niepublicznym żłobkom w 2020 roku. 

 
Tabela 22 Kwoty udzielonych dotacji niepublicznym żłobkom w 2020 roku 

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji 

1. Żłobek ,,Tuptusie” 139 000 zł 

2. 
Domowy Żłobek na Muchlinie, Artystyczny 
Żłobek na Wyzwolenia 

121 500 zł 

3. Niepubliczny Żłobek ,,Magiczna Chatka” 179 000 zł 

4. Niepubliczny Żłobek Dolina Elfów 77 000 zł 

Razem 516  500 zł 

 

Kwota udzielonej dotacji klubom dziecięcym w 2020 roku 

Tabela 23 Kwota udzielonej dotacji klubom dziecięcym w 2020 roku 

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji 

1. Klubik Malucha ,,Smerfusie” 7 500 zł 

 

b) Sprawy społeczne 

Sprawy społeczne obejmują m.in. ochronę zdrowia, przeciwdziałanie ubóstwu,  
zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych, potrzeby dzieci i rodzin, ludzi młodych, 
osób starszych, kształcenie, kulturę i sport, wolontariat oraz aktywność obywatelską. 
Wspólna dla wszystkich tych dziedzin jest troska o to, by w samym centrum polityki 
społecznej znajdowali się mieszkańcy miasta. 
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Sprawy społeczne to bardzo szeroki zakres działań samorządu, dlatego zadania 
zostały rozdzielone pomiędzy Urząd Miejski i jednostki organizacyjne tj. Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski i Środowiskowy Dom Samopomocy. Poniżej kolejno 
przedstawione zostały zadania realizowane przez ww. instytucje. 
 

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku należy: 

 
Tabela 24 Zadania realizowane w zakresie spraw społecznych w 2020 r. 

Lp. Zadanie Realizacja 

1.  Działalność  
w zakresie 
oświaty  
i finansowanie 
zadań 
oświatowych 

 prowadzenie spraw organizacyjnych i technicznych 
związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją 
przedszkoli i szkół podstawowych, 

 prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz 
z udzielaniem i rozliczaniem dotacji,  

 podejmowanie czynności organizacyjnych celem tworzenia 
sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, 

 prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy 
organizacyjnych przedszkoli i szkół oraz aneksów 
wprowadzanych w ciągu roku szkolnego do tych arkuszy,  

 kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
przez młodzież w wieku 16-18 lat,  

 prowadzenie spraw związanych z organizowaniem 
konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,  

 prowadzenie spraw związanych z oceną pracy nauczycieli, 
którym powierzono stanowisko dyrektora,  

 współpraca z organem nadzoru pedagogicznego i 
instytucjami wspierającymi oświatę, w tym zwłaszcza 
związkami zawodowymi działającymi w samorządowych 
placówkach oświatowych,  

 bieżąca współpraca z Miejskim Zespołem Obsługi Szkół i 
Przedszkoli oraz przedszkolami i szkołami podstawowymi,  

 prowadzenie spraw awansu zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego,  

 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom 
stypendiów za naukę, za osiągnięcia sportowe oraz za 
osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej,  

 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem 
pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników,  

 ustalanie corocznej podstawowej kwoty dotacji, 
dokonywanie jej aktualizacji oraz publikacje zgodnie  
z obowiązującymi przepisami,  

 dokonywanie rozliczeń pomiędzy Gminą Miejską Turek a 
innymi samorządami w zakresie pokrycia kosztów 
wychowania przedszkolnego uczniów objęty wychowaniem 
przedszkolnym, niebędący mieszkańcem miasta Turku 
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a uczęszczających do publicznych i niepublicznych 
przedszkoli z terenu Turku, 

 wykonywanie zadań publicznych z zakresu oświaty  
i wychowania realizowanych w drodze współdziałania 
między jednostkami samorządu terytorialnego, 

 przygotowywanie rozliczeń dotacji celowych na zadania  
z zakresu oświaty i wychowania, 

 weryfikacja oraz korygowanie wniosków o dofinansowanie 
dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Turek ze źródeł zewnętrznych, 

 koordynacja działań i spraw związanych z zarządzaniem 
projektem oraz rozliczeniem otrzymanego dofinansowania 
dla szkół i placówek oświatowych,  

 przygotowywanie sprawozdań i dokumentowanie realizacji 
umów,  

 dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych dla szkół  
i placówek oświatowych, 

 przygotowywanie sprawozdań i analiz w zakresie oświaty 
oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych 
podległych szkół i przedszkoli, 

 prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory  
z baz danych oświatowych szkół  prowadzonych przez Gminę 
Miejską Turek w zakresie rozliczenia finansowego między 
jednostkami terytorialnymi: 

 sprawdzanie kompletności i poprawności danych 
przekazywanych przez szkoły, 

 sporządzanie zbiorczych zestawień wynikających  
z systemu informacji oświatowej, 

 wprowadzanie danych na poziomie gminy. 

2.  Działalność  

w zakresie 

kultury i sportu 

 współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta: 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Domem Kultury, 
Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miasta Turku im. 
Józefa Mehoffera,  

 współpraca z innymi instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w obszarze sportu i kultury,  

 opracowanie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych 
oraz pełnienie nadzoru nad jego realizacją,  

 inspirowanie i współorganizowanie imprez sportowo-
rekreacyjnych i kulturalnych,  

 współdziałanie z samorządami mieszkańców osiedli, 
rozliczanie finansowo-rzeczowe organizacji imprez  
i festynów kulturalno-rekreacyjno-sportowych,  

 prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, działalnością  
i likwidacją placówek kulturalnych,  

 prowadzenie Księgi Rejestrowej Jednostek Kultury,  

 prowadzenie spraw dotyczących przyznawania Lauru Kultury 
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za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz nagród i 
stypendiów w dziedzinie sportu,  

 sporządzanie planów rzeczowych i finansowych w zakresie 
działalności sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej i nadzór 
nad prawidłową ich realizacją,  

 wspieranie działalności związanej z rozwojem sportu, 
wspieranie działalności szkół i stowarzyszeń w zakresie 
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,  

 opracowywanie programu imprez i wydarzeń kulturalnych 
dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych i wakacji 
letnich,  

 wspieranie inicjatyw w zakresie projektów i programów 
skierowanych do osób niepełnosprawnych w tym 
programów w zakresie sportu i rekreacji. 

3.  Problematyka 

społeczna 

 opracowywanie analiz dotyczących potrzeb miasta  
w zakresie opieki zdrowotnej,   

 inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów 
zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców,  

 realizacja programów dla rodzin wielodzietnych,  

 prowadzenie spraw dotyczących zwalczania patologii 
społecznych, a w szczególności alkoholizmu i narkomanii 
oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych 
miejskich ośrodków działających w tym zakresie,  

 prowadzenie spraw będących w kompetencji miasta 
wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku  
do lat 3,  

 współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  
w zakresie opracowania i realizacji Miejskiego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 wspieranie inicjatyw w zakresie sportu i rekreacji inwalidów  
i osób niepełnosprawnych,  

 współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
i Środowiskowym Domem Samopomocy w zakresie spraw 
dotyczących pomocy społecznej. 

4.  Współpraca  

z organizacjami 

pozarządowymi 

 przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

 realizacji współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi 
zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,  

 prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem 
dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
publicznych,  

 dokonywanie kontroli realizacji zadania,  

 tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji 
pozarządowych z terenu miasta Turku,  
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 współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie podejmowania 
nowych inicjatyw oraz współpraca z instytucjami w zakresie 
realizacji zadań publicznych dla mieszkańców miasta.  

 

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (dalej MOPS) jest jednostką organizacyjną 
Gminy Miejskiej Turek. Działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa: statutu 
zgodnie z Uchwałą Nr IX/94/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.06.2007 roku w sprawie 
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Turku, Regulaminu 
Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku zatwierdzonego 
Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku z dnia 
13.08.2020 r., aktów prawnych wydanych przez Radę Miejską, Burmistrza Miasta oraz 
Dyrektora Ośrodka. 

Do zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Turku w 2020 
roku należało:  

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

 praca socjalna, 

 prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

 analizowanie i ocenianie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 
społecznej,  

 pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych  
rodzin,  

 prowadzenie Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych,  

 realizowanie zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie, 

 zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, 

 zapewnienie opieki osobom starszym – usługi opiekuńcze, 

 rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb. 

Pomoc społeczna ma głównie na celu: 

 wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie 
- w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia  
w warunkach odpowiadających godności człowieka, 

 zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających 
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom 
niepełnosprawnym, osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają 
okresowego wsparcia, 

 zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, 
w tym przemocą w rodzinie, 

 integracje ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie i tworzenie sieci usług 
socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej ośrodek realizował w ramach zadań własnych oraz 
zadań zleconych gminie. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określiła ustawa  
o pomocy społecznej. Zadania własne ośrodek realizował zgodnie z ustaleniem rady 
miejskiej. Zadania zlecone realizowane były na podstawie szczegółowych porozumień  
z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków. 

W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku wchodzą m.in.: 
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 Dział Pomocy Środowiskowej,  

 Dział Świadczeń,  

 Dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień,  

 Dział Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, 

 Dział Asysty Rodzinnej. 
W zasobach MOPS w Turku znajdują się pomieszczenia: 

 ul. Kościuszki 13 (siedziba Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych – budynek 
MDK), 

 ul. Matejki 5 (Punkt Wydawania Odzieży), 

 ul. Kaliska 22 (Magazyn Rzeczy Używanych), 

 ul. 3-Maja 7  (Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego). 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiada również lokale kontraktowe, w których 
przebywają osoby bezdomne z terenu miasta Turku na podstawie umów  
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

W 2020 roku ośrodek organizował i uczestniczył w wydarzeniach tj. : 

 organizacja III Balu Karnawałowego dla osób niepełnosprawnych, 

 świąteczna akcja Paczka dla Seniora, 

 zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w wybuchu gazu, 

 udostępnienie miejsca w CWiOP dla poboru krwi, 

 zbiórka żywności dla osób starszych w czasie pandemii. 
 

MOPS realizował zadania głównie poprzez programy opisane w części II.2 niniejszego 
raportu. 

d) Żłobek Miejski w Turku  

        Lokal, w którym prowadzony jest żłobek znajduje się na ul. Kączkowskiego 11 w Turku, 

został wyodrębniony 12 września 2005 r. z Przedszkola Samorządowego Nr 3 i zajmuje 

powierzchnię 236,92 m². 

        Działalność żłobka określona została w statucie, nadanym Uchwałą Nr X/65/11 Rady 

Miejskiej Turku z dnia 19 maja 2011 roku, który zawiera: nazwę i miejsce jego prowadzenia, 

cele i zadania oraz sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci, zasady ustalania opłat 

za pobyt i wyżywienie oraz gospodarkę finansową żłobka. 

       Wewnętrzną organizację pracy żłobka określa Regulamin Organizacyjny z dnia 1 sierpnia 

2011 r., za którego realizację odpowiada dyrektor. Regulamin uwzględnia, m.in. warunki 

przyjęcia dzieci do żłobka,  zasady codziennego przebywania dziecka w żłobku, zasady 

obowiązujące rodziców, zasady obowiązujące personel, zasady postępowania w nagłych 

sytuacjach, ubezpieczenie dzieci oraz dokumentację. 

Żłobek został utworzony i prowadzony w celu realizowania funkcji opiekuńczych, 

wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz dzieci uczęszczających do żłobka. 

Placówka obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku 

życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym do 4 roku życia. 

Do zadań żłobka należało w szczególności: 
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 zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 

 zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

 prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych uwzględniających rozwój 

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, a w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 

 zapewnienie dzieciom odpowiedniego  do wieku i stanu zdrowia wyżywienia, 

 wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. 

W żłobku zapewniono każdemu dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie  

(od 6.00 do 16.00). W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku mógł 

być wydłużony za dodatkową opłatą na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Żłobek 

przyjmował dzieci w zależności od posiadanych miejsc w ciągu roku. W 2020 roku do 

placówki uczęszczało 34 dzieci, które podzielone były na dwie grupy wiekowe: pierwsza 

grupa w wieku od 7-go  miesiąca do 15 miesięcy, druga grupa od 16 do 36 miesięcy. 

e) Środowiskowy Dom Samopomocy  
Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku prowadzona jest na podstawie 

Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku uchwalonego Uchwałą  

Nr XXX/266/13 Rady Miejskiej Turku z dnia 7 listopada 2013 roku oraz rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586 ze zm.). Sposób realizacji zadań określają 

następujące wewnętrzne dokumenty Domu: 

 Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku, 

 System Organizacji Pracy Zespołu Wspierająco-Aktywizującego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Turku, 

 Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku dla Typu A Domu, 

 Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku dla Typu B Domu, 

 Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku dla Typu C Domu. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku w 2020 roku prowadził działalność 

wspierającą, aktywizującą, terapeutyczną, opiekuńczą i poradniczą na rzecz uczestników 

Domu, tj. osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie, 

obejmującą w szczególności: 

Tabela 25 Zadania zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 2020 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Prowadzenie terapii 

zajęciowej na rzecz 

uczestników ŚDS Turek  

- terapia plastyczna, 
- terapia muzyczna, 
- terapia kulinarna, 
- terapia informatyczna. 

2.  Prowadzenie 

następujących 

- trening pamięciowy, 
- trening pt. „Czyste środowisko dla przyszłych pokoleń”, 



 

43 

treningów umiejętności 

społecznych na rzecz 

uczestników ŚDS Turek 

- trening w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. 

3.  Realizacja zajęć 
rehabilitacyjnych 
i grupowych zajęć 
psychoterapeutycznych 
dla  uczestników ŚDS 
Turek 

- zajęcia rekreacyjne, 
- systematyczne zajęcia ruchowe z wykorzystaniem 
rowerów stacjonarnych, orbitreku oraz urządzenia 
stymulującego. 

4.  Prowadzenie aktywizacji 
zawodowej 

- realizację w ramach poradnictwa socjalnego doradztwa  
dotyczącego kwestii zawodowych i zatrudnienia,  
- realizację treningów komputerowych,  
- umożliwienie swobodnego dostępu do ofert lokalnego 
rynku pracy. 

5.  Realizacja 
zabezpieczenia 
sanitarnego uczestników 
zajęć 

- zapewnienie dostępu do maseczek ochronnych i środków 
higienicznych, 
- realizacja szkoleń używania maseczek oraz prawidłowej 
dezynfekcji rąk, 
- monitorowanie stanu zdrowia uczestników zajęć  
(obserwacja, pomiar temperatury). 

6.  Realizacja wsparcia 
uczestników zajęć  
w okresie zawieszenia 
zajęć stacjonarnych 

- prowadzenie pracy zdalnej przy wykorzystaniu  
komunikatorów internetowych, 
- regularny kontakt telefoniczny z uczestnikami zajęć i ich 
opiekunami, 
- przygotowanie wniosków  do programów wsparcia dla 
uczestników zajęć ŚDS Turek. 

7.  Prowadzenie wsparcia 
socjalnego uczestników 
zajęć 

- zabezpieczenie codziennego, ciepłego posiłku dla 
uczestników ŚDS Turek w okresie zawieszenia zajęć 
stacjonarnych,  
- wsparcie uczestników zajęć w formie przekazywanych 
produktów żywnościowych umożliwiających samodzielne 
przygotowanie posiłków w okresie zawieszenia zajęć 
stacjonarnych. 

 

9. Świadczenia rodzinne 

Sprawy z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych należały do kompetencji Wydziału 

Świadczeń Rodzinnych działającego w strukturach Urzędu Miejskiego w Turku.  

Wydział realizował zadania własne gminy i zadania zlecone gminie m.in. pomoc materialną 

świadczoną na rzecz mieszkańców miasta w postaci wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz 

dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego. 

W 2020 roku wydział przyjął bezpośrednio od świadczeniobiorców 10 108 wniosków  

z zakresu swej działalności i przeprowadził 10 112 postępowań administracyjnych 

kończących się wydaniem decyzji administracyjnych. Wypłacono świadczenia na ogólną 

kwotę 34 068 140,00 zł.  
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Poniżej tabelaryczne zestawienie zadań realizowanych z zakresu świadczeń 

rodzinnych: 

 
Tabela 30 Zadania realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych w 2020 r.  

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Dodatek 

mieszkaniowy 

Dodatek mieszkaniowy był świadczeniem przyznawanym  
w drodze decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek 
osoby uprawnionej do jego otrzymania, po spełnieniu przez 
nią określonych warunków. W 2020 roku wypłacono 3 715 
świadczeń z dodatków mieszkaniowych na kwotę 768 671,48 
zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane były rodzinie na okres 
6 miesięcy. 

2.  Stypendia szkolne Stypendium szkolne przyznawano uczniom, którzy znajdowali 
się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej  
z niskich dochodów w rodzinie tj. 528,00 zł na osobę 
miesięcznie. W ramach stypendium uczeń mógł ubiegać się 
 o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału  
w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową  
o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy 
przyborów szkolnych. Wysokość przyznanego stypendium  
w zależności od dochodu rodziny wynosiła od 100,00 zł do 
248,00 zł miesięcznie. Stypendium przyznawano na rok 
szkolny, w roku szkolnym 2019/2020 (styczeń-czerwiec) 
objęto tą formą pomocy 23 uczniów, a w roku szkolnym 
2020/2021 (wrzesień-grudzień) objęto pomocą 24 uczniów. 
Łącznie w roku budżetowym 2020 objęto pomocą 32 uczniów 
na kwotę 27 876,00zł. W roku 2020 przyznano również dwa 
zasiłki szkolne w związku z przejściowo trudną sytuacją 
życiową związaną ze zdarzeniem losowym, na kwotę 1 000,00 
zł. 

3.  Wypłata świadczeń Do zadań zleconych realizowanych przez wydział w oparciu  
o ustawę o świadczeniach rodzinnych należało wsparcie 
rodzin poprzez wypłatę świadczeń uzależnionych od 
spełnienia kryterium dochodowego 674,00 zł lub przy dziecku 
niepełnosprawnym 764,00 zł. Zasiłków rodzinnych wraz z 
dodatkami do zasiłku: specjalnego, opiekuńczego i  
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przy 
spełnieniu kryterium 1 922,00 zł. Zasiłków niezależnych od 
dochodu: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia 
pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego. W 2020 roku 
wypłacono 15 468 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na 
kwotę 1 926 712,00 zł oraz z uwagi na przekroczone kryterium 
dochodowe wg mechanizmu wyliczeń „złotówka za złotówkę” 
wypłacono 2 158 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w łącznej 
kwocie 108 556,59 zł; wypłacono: 9 139 zasiłków 
pielęgnacyjnych na ogólną kwotę 1 972 216,00  zł; 1 120 
świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2 039 815,00 zł; 174 
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specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 106 554,00 zł; 
146 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na 
kwotę 146 000,00 zł, a do dodatku do zasiłku rodzinnego z 
tytułu urodzenia dziecka przy obniżonym z 1 922,00 zł (przy 
beciku) do 674,00 zł kryterium dochodowego zakwalifikowało 
się 51 osób na łączną kwotę 51 000,00 zł. Wypłacono 623 
świadczeń rodzicielskich na kwotę 568 463,00 zł. Na 
podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów wypłacono 25 zasiłki dla opiekuna na kwotę  
15 128,00 zł. Łącznie przyznano i wypłacono 2 8854 świadczeń 
rodzinnych na ogólną kwotę 6 774 888,00 zł.  
W ramach nowego programu „Za życiem” wypłacono  
1 jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł,  
(o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) – z tytułu 
urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

4.  Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne i 

emerytalno-rentowe 

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 63 
świadczeniobiorców w wysokości 86 843,00 zł oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 350 609,00 zł 
za 62 świadczeniobiorców. 

5.  Świadczenia  
z funduszu 
alimentacyjnego 

Na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów na wniosek osoby uprawnionej do alimentów  
na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku 
bezskuteczności egzekucji i spełnieniu kryterium 
dochodowego, przyznano i wypłacono 2 025 świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego dla 163 osób uprawnionych na 
kwotę 900 379,00 zł, oraz z uwagi na dopuszczalne ustawowo 
od 1 października 2020 roku, przekroczenie kryterium 
dochodowego wg mechanizmu „złotówka za złotówkę”, 
wypłacono 26 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
łączną kwotę 8 567,00 zł. Na obsługę administracyjną zadań 
zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego przeznaczono zgodnie z ustawą  
3% otrzymanej dotacji tj. 25 8561,00 zł. Bardzo istotnym 
zagadnieniem wydziału było postępowanie względem 
dłużników alimentacyjnych prowadzone przez wydział 
zarówno jako organ właściwy wierzyciela jak i organ właściwy 
dłużnika. Celem takiego postępowania było zmobilizowanie 
dłużnika do podejmowania działań mających na celu zwrot 
wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego tak jakby w zastępstwie 
zobowiązanego, który nie został z tego obowiązku zwolniony. 
Niemniej należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości 
ustawowe uprawnienia jakie mają organy są zbyt mało 
skuteczne i nie odnoszą zamierzonego rezultatu. Ale należy  
w pełnym zakresie z nich korzystać. W przypadku otrzymania 



 

46 

przez organ właściwy wierzyciela kwoty z egzekucji należności 
komorniczych od dłużników alimentacyjnych oraz 
bezpośrednich spłat od dłużników obowiązuje ustalona 
kolejność podejmowanych czynności rozliczających czyli 
odsetki, 60% skarb państwa i 40% gmina wierzyciela.  
W 2020 roku odzyskano spłatę w wysokości 473 577,08 zł z 
tego tytułem odsetek do skarbu państwa przekazano   
211 902,98 zł, jako 60% do budżetu państwa przekazano  
157 004,58 zł i jako 40% gminie miejskiej Turek 104 669,52 zł. 

6.  „Dobry Start” Kolejnym zadaniem zleconym wydziałowi w 2020 roku 
realizowanym w oparciu o uchwałę Rady Ministrów z dnia 30 
maja 2018 roku był ustanowiony rządowy program wsparcia 
rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z 
rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry Start” polegający na 
jednorazowym przyznaniu na dziecko świadczenia dobry start 
w wysokości 300,00 zł dla wszystkich uczniów 
rozpoczynających rok szkolny. W 2020 roku wypłacono 2 704 
świadczenia na dzieci na kwotę 81 1200,00 zł. 

7.  „Rodzina 500+” –

Świadczenia 

wychowawcze 

Kolejnym zadaniem zleconym realizowanym przez wydział  
w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci było świadczenie wychowawcze wprowadzone od  
1 kwietnia 2016 roku w ramach rządowego programu 
„Rodzina 500+”. Jego celem jest pomoc w wychowywaniu 
dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu 
demograficznego w kraju. W 2020 roku wypłacono 48 603 
świadczeń wychowawczych dla 3 959 dzieci na kwotę 24 301 
687,39 zł.  

8.  Dodatek 

energetyczny 

W 2020 roku w ramach zadania zleconego gminom od 1 
stycznia 2014 roku wypłacono 310 dodatków energetycznych 
dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 10.04.1997 roku – prawo 
energetyczne na kwotę 4 045,06 zł. 

 
W 2020 roku liczba świadczeniobiorców pobierających zasiłki rodzinne wraz  

z dodatkami nieznacznie zmalała, podobnie jak liczba wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego w stosunku do roku 2019. Wzrosła liczba uprawnionych do świadczenia 
wychowawczego „500+”, a tym samym kwota wypłaconego świadczenia, która w roku 2019 
roku wyniosła 18 765 465,00 zł, a w 2020 roku wyniosła 24 505 679,00 zł.  Nieznacznie 
spadła liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Tytułem 
zwrotów od komorników i dłużników alimentacyjnych odzyskano łączną kwotę  
na spłatę zadłużenia z tytułu wypłacanych zaliczek  i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
w wysokości 473 577,08 zł, czyli niższą niż w 2019 roku o 30 813,00 zł, lecz kwota przekazana 
na dochody gminy (40%) jest wyższa o 10 344,48 zł. 

W zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów są przyznawane 
stypendia wg zasad określonych w regulaminie określonym przez Radę Miejską Turku, na 
wniosek zainteresowanych rodzin lub dyrektora szkoły. Z uwagi na niskie kryterium 
dochodowe wynoszące 528,00 zł i konieczność udokumentowania poniesionych kosztów na 
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cele edukacyjne za pomocą rachunków imiennych i faktur, liczba uprawnionych uczniów do 
stypendium z roku na rok zmniejsza się. Środki na stypendia pochodzą w 80 % z budżetu 
Skarbu Państwa, a w 20 % z budżetu gminy. W 2020 roku wypłacono o 4 250,00 zł mniej 
stypendiów szkolnych niż w roku 2019. 

 
10. Bezpieczeństwo  

W 2020 roku zrealizowane zostały następujące działania z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego: 

 uaktualniono i przekazano, dane do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych 
Przygotowań Obronnych, dotyczące Gminy Miejskiej Turek, 

 opracowano i uzgodniono z Wojewodą Wielkopolskim roczny plan szkolenia obronnego, 

 uczestniczono w wojewódzkich treningach stałego dyżuru na czas zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 

 aktualizowano informatyczną bazę danych (ARCUS) o siłach i środkach Szefa OC miasta 
Turku, 

 dokonano aktualizacji Planów ewakuacji/przyjęcia ludności I, II i III stopnia, 

 w celu zapewnienia przepływu informacji w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
prowadzono codzienne sprawdzanie łączności radiotelefonicznej w strukturach  
OC powiatu tureckiego, 

 realizowano zadania z zakresu planowania cywilnego, m. in: w celu należytego 
kierowania, monitorowania, planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na 
terenie miasta, 

 odbyło się 16 posiedzeń Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie 
koordynacji prowadzenia działań służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2 i wywołanej nim epidemii choroby zakaźnej COVID-19. Na ten cel 
wydatkowano w roku 2020 kwotę 149 716 zł, tym m.in.: 58 871 zł na różne środki 
ochrony osobistej i 4 451 zł na środki dezynfekcyjne używane do zabiegów odkażania  
i dezynfekcji dużych powierzchni, ogólnie dostępnych elementów infrastruktury oraz 
wnętrz budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Turku, a także 44 571 zł  
na wsparcie funkcjonowania Szpitala SP ZOZ w Turku,  

 prowadzono całodobowy dyżur w ramach wojewódzkiego systemu łączności telefonii 
komórkowej dla celów zarządzania kryzysowego, 

 prowadzono bieżący nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania 
oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności na terenie miasta Turku, poprzez udział  
w treningach wojewódzkich oraz cykliczne ciche i głośne próby syren alarmowych, 

 zrealizowano finansowanie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia 
gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku. W ramach tego porozumienia 
wydatkowano środki m.in. na naprawę i przeglądy techniczne samochodów pożarniczych 
i sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu ochrony osobistej, obuwia i umundurowania 
strażackiego, ubezpieczenie sprzętu i samochodów, okresowe badania lekarskie 
członków OSP, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, zakup sprzętu  
i wyposażenia do działań ratowniczo-gaśniczych, 

 zrealizowano porozumienie z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji,  
w sprawie wpłaty środków finansowych z budżetu Gminy Miejskiej Turek na Fundusz 
Wsparcia Policji dla KP Policji w Turku z przeznaczeniem na współfinansowanie 
przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, modernizacji Komendy Powiatowej 
Policji w Turku. 
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11. Promocja 

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemicznego, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia  
14 marca 2020 r., wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu  
i pracy jego wydziałów. Wprowadzone ograniczenia dotyczyły również działań realizowanych 
przez Wydział Strategii i Rozwoju w obszarze promocji, organizacji imprez miejskich, 
organizacji uroczystości państwowych czy współpracy z miastami partnerskimi. Niezależnie 
od tej sytuacji w ramach działań i finansów przeznaczonych na promocję zrealizowano 
zadania w zakresie: 
  
a) Identyfikacji wizualnej miasta Turek 

 system identyfikacji wizualnej opierał się na logo miasta Turek, które stosowane było  
w oznakowaniu działań własnych gminy, współfinansowanych przez miasto  
lub realizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta Turek,  

 w celu popularyzacji marki Turek wykonano materiały promocyjne z logo miasta Turek 
m.in. kalendarze, gadżety, 

 w związku z tym, że nazwa Turek nierozerwalnie kojarzy się z serem produkowanym  
w naszym mieście, podpisane zostało porozumienie o współpracy z Dyrektorem 
Mleczarni Turek, 

 prowadzona była współpraca z wydawnictwem Unitex w zakresie wydania albumu 
promującego miasto Turek. 

b) Prowadzenia serwisów internetowych tj.: 

 miastoturek.pl – oficjalny miejski portal informacyjny, był nadrzędną platformą 
informacyjną o wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez miasto, 

 bip.miastoturek.pl – Biuletyn Informacji Publicznej był zgodnie z wymaganiami 
prawnymi miejscem publikacji wymaganych prawem dokumentów związanych  
z działalnością samorządu. W roku 2020 prowadzone były prace związane  
z przenoszeniem i wprowadzaniem danych na nowy Biuletyn Informacji Publicznej, 

 inwestycje.miastoturek.pl – mapa inwestycyjna Turku, pozwalała w łatwy i wygodny 
sposób dowiedzieć się tego co, gdzie i kiedy zostało wykonane, 

 mturek.e-mapa.net – system informacji przestrzennej, poświęcony informacjom 
przestrzennym gminy, 

 poczta elektroniczna uwaga@miastoturek.pl oraz miejski telefon interwencyjny – 
narzędzia, poprzez które Urząd Miejski w Turku przyjmował interwencje mieszkańców  
i uwagi na temat miejskiej infrastruktury. 
 

c) Kształtowanie wizerunku miasta w mediach, którego głównym celem była promocja 
Turku, informowanie o bieżących wydarzeniach oraz dialog z mieszkańcami poprzez: 

 portale społecznościowe: Facebook, Instagram i You Tube,  

 publikacje w prasie i na niezależnych portalach internetowych. 
 

d) Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i upowszechnianiem informacji 
dotyczących miasta i funkcjonowania urzędu poprzez: 

 utrzymywanie bieżących kontaktów z dziennikarzami prasy, radia, telewizji i mediów 
internetowych oraz udzielanie im pomocy w dostępie do informacji o działalności 
urzędu i organów miasta,  

mailto:uwaga@miastoturek.pl
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 przygotowywanie materiałów informacyjnych o programach, zamierzeniach oraz 
wynikach pracy i bieżącej działalności burmistrza i urzędu,  

 prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz audiowizualnej z działalności 
urzędu, 

 przygotowanie materiału do publikacji w e-biuletynie "Nasz Region" prowadzonym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotyczącego projektu 
przebudowy pomieszczeń po księgarni. 

 
e) Prowadzenie działań w zakresie promocji inwestycyjnej i gospodarczej miasta.  

 zakupiono reklamę terenów TSI w magazynie „Investment Areas Info”, 

 zakupiono reklamę terenów TSI w magazynie „Investment Areas Info”. Magazyn 
planowany był do dystrybucji na targach Expo Real w Monachium w październiku 
2020 r. Z uwagi na odwołanie targów z powodu COVID-19 usługę zamieniono na 
baner reklamowy na serwisie internetowym www.terenyinwestycyjne.info, 

 wykupiony został pakiet reklamowy w magazynie Tereny Inwestycyjne Info oraz 
roczny wpis wizytówkowy prezentujący ofertę wolnych terenów inwestycyjnych na 
stronie www.terenyinwestycyjne.info.  
 

f) Współpraca z miastami partnerskimi 
 
Wiesmoor 

 prowadzono prace nad przygotowaniem wizyty mieszkańców miasta Wiesmoor  
w Turku, planowanej na maj 2020 rok. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wizyta 
ostatecznie została odwołana, 

 prowadzono prace nad przygotowaniem się do złożenia wspólnego projektu    
do programu „Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw gmin  
i powiatów”. Wniosek został złożony już w 2021 r. 

 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
Klub Polski w Pradze oraz Muzeum Miasta Turku przy współudziale Miasta Stołecznego Pragi 
zorganizował wystawę pt. „Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera” związaną z twórczością tego 
artysty w Turku. Uroczysty wernisaż miał miejsce w dniu  20.09.2020 r. w sali wystawowej 
Domu Mniejszości Narodowych, w czeskiej Pradze. Na wystawę złożyły się  
23 plansze ukazujące dzieło krakowskiego artysty wykonane w kościele parafialnym  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku, oraz cztery kopie projektów w skali 
naturalnej, przedstawiające najbardziej charakterystyczne elementy turkowskiej polichromii 
Józefa Mehofferaie wykonane w Pracowni Konserwacji  Dzieł Sztuki ARS VETA przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Wystawie towarzyszył także specjalnie  
na tą okazje przygotowany folder w języku czeskim i katalog.  

g) Organizacja imprez miejskich: 

 prowadzono prace nad organizacją Dni Turku i Gminy Turek, które miały się odbyć w 
dniach 13-14 czerwca 2020 r. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia w kraju, impreza nie 
doszła do skutku, 

 prowadzono prace nad upamiętnieniem 30-lecia Samorządu Terytorialnego;  
w ramach planowanych uroczystości miały odbyć się: msza święta w intencji Samorządu 
Miasta Turek, uroczysta gala, uroczyste odsłonięcie drogowskazu do nowego czeskiego 
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miasta partnerskiego na Placu Wojska Polskiego połączonego z wizytą czeskiej delegacji, 
wykład okolicznościowy, wręczenie pamiątkowych medali, program artystyczny, impreza 
sportowa samorządów osiedlowych. Z uwagi na COVID-19 wydarzenie nie doszło do 
skutku, 

 przygotowano materiały medialne dotyczące organizacji online Magii Świąt. 

12.  Kultura i sport 

a) Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 
Rok 2020 w działalności Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera był okresem 

bardzo specyficznym, głównie związanym z rozprzestrzeniania się COVD-19 i walki  
z pandemią. Z jednej strony placówka musiała zamknąć swoje drzwi dla zwiedzających  
i turystów, z drugiej zaś strony przejść do innej formy aktywności. 

W 2020 roku muzeum prowadziło działalność w zakresie: 

 ukazania historii i kultury lokalnej, wskazując na jej związki z historią oraz z kulturą polską 
i światową, 

 upowszechniania wiedzy o dziejach miasta Turku i regionu oraz dzieła Józefa Mehoffera, 
historii zgromadzonych zbiorów jak i ich konserwacji, restauracji i rewitalizacji, 

 zachowania, udostępniania i badania naukowego dziedzictwa kulturowego, jakimi  
są dzieła Józefa Mehoffera wraz z ich historyczną kolekcją oraz wspierania działań 
służących poszanowaniu tradycji i kultury polskiej. 

 
Muzeum realizowało wyżej wymienione działania przez: 

 gromadzenie zabytków i zbiorów, 

 sporządzanie i publikowanie katalogów oraz opracowań naukowych zgromadzonych 
zbiorów, materiałów ikonograficznych i dokumentacyjnych, 

 inwentaryzowanie i ewidencjonowanie zbiorów wchodzących w skład Muzeum, 

 przechowywanie zgromadzonych zabytków i zbiorów, w warunkach zapewniających  
im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, 

 zabezpieczanie i konserwację zabytków i zbiorów, 

 wzbogacanie zbiorów w drodze zakupów, wypożyczeń, darowizn oraz wymiany, 

 użyczanie i przyjmowanie w depozyt dzieł i zbiorów, 

 udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych do celów naukowo-badawczych  
i popularyzatorskich, 

 organizowanie wystaw stałych i wystaw czasowych, 

 prowadzenie działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej, 

 organizowanie praktyk dla studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie 
muzealnictwa, 

 wydawanie przewodników i innych publikacji w zakresie swojej działalności, 

 zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów Muzeum, 

 prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, 

 współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, organami administracji 
rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi 
podmiotami działającymi w zakresie statutowych zadań muzeum. 
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W 2020 roku Muzeum pozyskało nowe eksponaty, wśród których były obiekty 
historyczne, etnograficzne czy artystyczne, do najciekawszych zaliczyć należy: „Archiwum 
Henryka Rautmana” – unikatowe negatywy z plenerów fotograficznych z lat 1979-1982, 
które były zorganizowane w zakładach pracy. Ponadto na stan muzeum trafiły zdjęcia  
i dokumenty z historii miasta z okresu 1900 – 1945, oraz inne eksponaty etnograficzne  
i historyczne związane z miastem i jego mieszkańcami. 

W dalszym ciągu Muzeum Miasta Turku prowadziło prace nad digitalizacją, dzięki 
czemu jednostka posiada stale uzupełnianą bazę danych o muzealiach w formie 
elektronicznej – program Muzeo. 

Biblioteka muzealna w 2020 roku rozpoczęła opracowywanie i przenoszenie swojej 
bazy danych do nowego programu Libra, co w przyszłości znacznie ułatwi obsługę 
interesantów. 

Pracownicy muzeum dbają także o zegar miejski umieszczony na wieży ratusza. 
Mechanizm firmy C. Weiss z roku ok. 1872 wymaga stałego nadzoru, regulacji i konserwacji. 
Przy muzeum działają: 

 koła rękodzielnicze, które skupiają w swych szeregach dzieci i młodzież szkolną, a także 
osoby dorosłe interesujące się tą tematyką, 

 Zgromadzenie Wojów i Rycerzy Grodu Turek,  

 Koło Terenowe Związku Sybiraków, 

 PTTK oddział Turek, 

 specjalne koło rękodzieła zorganizowane na potrzeby dzieci – uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku, 

 koła rękodzielnicze 50+. 
Muzeum czynnie włącza się w życie miasta nie tylko poprzez organizowanie wystaw. 

Bierze czynny udział w organizowanych obchodach i rocznicach, jak i imprezach plenerowych 
znacznie jednak ograniczonych ze względu na panujący stan pandemiczny. 
 
W roku 2020 w salach muzealnych zorganizowano następujące wystawy: 
1. Wystawy stałe: 

 Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera, 

 Tradycje rzemieślnicze i tkackie w Turku i okolicy, 

 Kości zwierząt czwartorzędowych, 

 Wykopaliska z cmentarzyska ciałopalnego okresu kultury łużyckiej. 
 
2.  Wystawy czasowe: 

  „Spotkania z kulturą indiańską „Ameryki Północnej i Południowej” – wystawa 
autorska Zdzisława Wszołka, 

 „Turek wczoraj i dziś” cz. II – wystawa porównująca zmiany zachodzące  
w architekturze miasta na przestrzeni ostatnich 100 lat. Wystawa stacjonarna, a także 
online, 

 „Trzy sztuki w Antarktyce” – Wystawa fotografii Bartosza Stróżyńskiego, 

 „Coś” autorska wystawa malarska Iwony Moleckiej, wystawa stacjonarna, a także  
online, 

 „Zbrojne podziemie na ziemi turkowskiej” – wystawa zorganizowana w Szkole 
Podstawowej nr 1, 

 Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera” – Wystawa zorganizowana w czeskiej Pradze, 

 Alejami zasłużonych Turkowian – wystawa online, 
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 Turek wczoraj i dziś – wystawa online. 
 

Zestawienie tabelaryczne frekwencji w 2020 r. 

Lp. Rodzaj działań 
Liczba 

wydarzeń 
Liczba 

uczestników 

1. 
Wystawy 

czasowe/stałe 
8 1655 

2. 
Odczyty/ 

prelekcje/spotkania 
3 144 

3. 
Seanse 

filmowe 
19 543 

4. Konkursy 1 72 

5. Warsztaty 140 786 

6. Imprezy plenerowe 3 141 

7. 
Wycieczki 

muzealne i Questy 
27 164 

8. Lekcje muzealne 30 972 

9. 
Biblioteka 
muzealna 

0 17 

10. 
Obsługa turysty 

przez PIT 
0 559 

11. 
Rajdy historyczne i 

rekonstrukcje 
3 113 

 

W sumie w organizowanych przez muzeum imprezach uczestniczyło: 5 166 osób. 

Frekwencja niższa, w porównaniu z rokiem 2019 spowodowana była wprowadzeniem 
stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz okresowymi zamknięciami placówki ze względu 
na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. 

W związku z panującą pandemią Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera swoją 
działalność w znacznym stopniu przeniosło do mediów elektronicznych. 

Na stronach miejskich, własnej oraz w mediach społecznościowych zostały 
opublikowane wystawy w wersji online. Ponadto  po kontaktach z placówkami oświatowymi 
muzeum zaczęło prowadzić lekcje muzealne dla uczniów miejscowych szkół włączając się  
w elektroniczne platformy edukacyjne. 

 
Do najważniejszych osiągnieć Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera w 2020 roku 
zalicza się: 

 zdobycie nagrody „IZABELLA 2019”: W 2020 roku, podczas XVIII edycji Konkursu 
na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2019”;  Muzeum Miasta 
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Turku w kategorii III – Działalność naukowa i  wydawnicza, Muzeum Miasta Turku  
im. Józefa Mehoffera przyznano Nagrodę Drugą za projekt pn.: „Archiwum Igły, Turek  
w niemieckim planie okupacyjnym”, 

 w ramach tego projektu muzeum zrealizowało wystawę w oparciu o zdjęcia ze zbioru 
Kreisbildstelle Turek Wartheland – „Archiwum Igły” oraz o okupacyjne plany miasta; 
została także opracowana mapa miasta Turku z planami przebudowy Turku w latach 
1939-1945; dużą atrakcją był także specjalnie zrealizowany film w technice ożywienia 
starej fotografii, 

 w 2020 roku muzeum nawiązało kontakt z miastem partnerskim Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav jak i z mniejszością polską w czeskiej Pradze; efektem współpracy było 
zorganizowanie w Pradze wystawy poświęconej „Turkowskiemu dziełu Józefa 
Mehoffera”, 

 z końcem 2020 roku rozpoczęły się także rozmowy z Akademią Artystyczną w Poznaniu 
celem nawiązania bliskiej współpracy miedzy muzeum a uczelnią; jej celem byłaby 
wspólna działalność na polu kulturalno-oświatowym jak i artystycznym, 

 przy Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera od 2012 roku lat działa Punkt 
Informacji Turystycznej, który jest jedynym takim punktem na terenie powiatu; świadczy 
usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego i udzielania informacji turystycznej 
dotyczącej miasta; w swojej krótkiej działalności trzeci raz z rzędu otrzymał certyfikat 
jakości Polskiego Systemu Informacji Turystycznej – trzy gwiazdki, 

 stała współpraca z muzeami, instytucjami oświatowymi, naukowymi i badawczymi jak 
np.: IPN czy uniwersytety, oraz z archiwami państwowymi w Poznaniu i w Koninie. 

b) Miejski Dom Kultury 

Miejski Dom Kultury w Turku jest samorządową instytucją kultury. Posiada 
osobowość prawną i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową. Realizuje zadania Gminy 
Miejskiej Turek w zakresie upowszechniania kultury, ożywienia i zaspokojenia potrzeb 
kulturalnych lokalnego środowiska przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, 
finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Plan pracy 
Miejskiego Domu Kultury na rok 2020 został sporządzony stosownie do celów oraz zakresu 
działania określonych w Statucie Miejskiego Domu Kultury, realizowanych w oparciu o środki 
finansowe pochodzące z rocznej dotacji podmiotowej Gminy Miejskiej Turek, przychodów 
własnych instytucji oraz innych dotacji przeznaczonych na realizację partnerskich zadań  
i projektów. Cechował się wielopłaszczyznowością działań kulturotwórczych i szeroko pojętą 
działalnością animacyjną opartą na możliwości współpracy z liderami naszej lokalnej 
społeczności. 
          Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należało rozpoznawanie  
i rozbudzenie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców, kształtowanie wzorów 
aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie dla poszczególnych grup wiekowych  
i środowiskowych różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, popularyzatorskiej, 
społecznej. Promowanie twórczości artystycznej z różnych dziedzin sztuki a także działania 
integracyjne w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Zasadnicze kierunki 
wykonywanych działań w 2020 roku obejmowały zróżnicowaną gamę przedsięwzięć  
i realizowane były w stałych, cyklicznych i doraźnych formach zespołowego i indywidualnego 
uczestnictwa w kulturze bezpośrednio w siedzibie Domu Kultury, w kinie „Tur”, jak  
i na terenie miasta Turku według możliwości, które spowodowała pandemia COVID-19. 
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Tabela 26 Zadania realizowane przez Miejski Dom Kultury w 2020 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Bieżąca działalność  rozwijanie wszechstronnych zainteresowań, uzdolnień  
i talentów młodzieży poprzez organizację zespołów 
artystycznych, sekcji i kół zainteresowań (wokalne, 
muzyczno – wokalne, taneczne, teatralne, recytatorskie, 
plastyczne), 

 edukacja kulturalna i artystycznej w dziedzinie teatru, 
filmu, plastyki, muzyki, tańca i in., 

 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i społecznym miasta (organizowanie we 
współpracy z agencjami i instytucjami kultury, oświaty, 
stowarzyszeniami, koncertów muzycznych, wystaw 
sztuki, spotkań, pokazów filmowych i in.), 

 organizowanie specjalistycznych kursów, warsztatów 
artystycznych i konsultacji z dziedzin teatru (recytacja, 
sztuka aktorska), śpiewu, tańca, choreografii, plastyki, 
przygotowujących zespoły amatorskiego ruchu 
artystycznego i uczestników sekcji zainteresowań oraz 
wszystkich chcących doskonalić swoje umiejętności do 
udziału i aktywnego uczestnictwa w konkursach, 
przeglądach, festiwalach, imprezach okolicznościowych, 

 organizowanie dzieciom i młodzieży twórczego i 
aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie ferii 
zimowych i letnich wakacji, 

 organizowanie i współorganizowanie plenerowych 
imprez artystycznych i rozrywkowych, 

 organizowania innych wydarzeń kulturalnych 
wynikających z bieżących potrzeb, 

 wspomaganie rozwijania zainteresowań oraz 
umożliwienia korzystania z różnych form kulturalnego 
wypoczynku mieszkańcom miasta (organizacji czasu 
wolnego), 

 kontynuowanie działań skierowanych szczególnie do 
seniorów i osób niepełnosprawnych, 

 kształtowanie i rozwijanie postaw prospołecznych i 
prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży i dorosłych, 

 promowanie działalności kina „Tur”, 

 promowanie działalności informacyjno – promocyjnej. 

2.  Sekcje zainteresowań  
i zespoły artystyczne 

 zespół wokalny „Turkowianki” (dorośli – emeryci, renciści 
i inwalidzi), 

 zespół taneczny „Mikso” (dzieci, młodzież), 

 studio piosenki (dzieci, młodzież), 

 dziecięcy teatr „Baśń”, 

 zespół muzyczny „Ray”, 

 pracownia plastyczna (dzieci, młodzież), 

 Klub Recytatora „Słowo” (dzieci, młodzież), 
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 Klub Seniora „Relaks” – w ramach Klubu obyły się 
spotkania, których tematyka pozwoli osobom starszym 
na spędzanie wolnego czasu w miłej atmosferze; 
planowane są m.in. zajęcia relaksacyjne, warsztaty 
artystyczne, lekcje urody i zdrowia, wycieczki, spotkania  
z ciekawymi ludźmi, 

 joga dla seniorów, 

 kursy językowe. 

3.  Organizacja imprez  
i warsztatów 

Głównym organizatorem całokształtu działalności Miejskiego 
Domu Kultury była jego kadra merytoryczna. Jednak w celu 
realizacji swoich działań, a także lepszego zaspokojenia 
potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych, Dom Kultury 
angażował się również w przedsięwzięcia kulturalne 
tworzone we współpracy z innymi podmiotami tj. z 
instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego, 
organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi. 
Szczególnie owocna współpraca była m.in. z placówkami 
oświatowo – wychowawczymi oraz z instytucjami kultury  
w mieście i powiecie tureckim np. Ochotniczą Strażą 
Pożarną, Polskim Związkiem Niewidomych, Środowiskowym 
Domem Samopomocy, Warsztatami Terapii Zajęciowej przy 
„Sintur” Sp. z.o.o., Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem Automobil Klub 
Turek, Centrum Wolontariatu, Centrum Kultury i Sztuki w 
Koninie i Dobrej. 
Miejski Dom Kultury najwięcej propozycji ze swojej oferty 
programowej skierował do dzieci i młodzieży w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Dlatego najbardziej efektywna 
współpraca w 2020 roku odbywała się z placówkami 
oświatowo – wychowawczymi. Były to m.in. konkursy, 
przeglądy, festiwale, spektakle, tematyczne warsztaty 
artystyczne wystawy i inne, najważniejsze z nich to: 

 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: koncert 
zespołu BIG – Up i Studia Piosenki MDK, 

 koncert Krzysztofa Daukszewicza, 

 koncert Walentynowy w wykonaniu Turkowskich 
solistów i Studia Piosenki MDK, 

 koncert Teresy Werner, 

 STAND – UP w wykonaniu Michała Kwiatkowskiego, 
Radosława Kostrzewskiego, Bartosza Zalewskiego, 

 5 Turkowski Babski Weekend; koncert rozrywkowy w 
wykonaniu Chóru Nauczycielskiego i solistów Studia 
Piosenki „Muzyka jest kobietą”, 

 koncert Jarosława Wasika w ramach XXVII 
Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych „ CZWARTA 
ŚCIANA”. Projekt dofinansowany w przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
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 koncert patriotyczny (online), 

 koncert kolęd w wykonaniu uczestników Studia Piosenki 
(online), 

 spektakl „Złodziej empatii – nerwy do konserwy”  
w wykonaniu Teatru Króla z Łodzi, 

 dwa spektakle „Alladyn” w wykonaniu Katolickiego 
Teatru Edukacji, 

 spektakl „Mitologia Grecka” w wykonaniu Katolickiego 
Teatru Edukacji, 

 „Miasto Ognia” – pokaz powarsztatowy. Projekt w 
ramach projektu Dom Kultury + dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 spektakl „Urodziny Edwarda” w ramach projektu „Teatr 
na prowincji” autorstwa Marii i Jacka Sulkowskich w 
ramach zadania Dom Kultury + dofinansowanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 XII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Mikrofon, Scena i Ty”, 

 XXVII Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych 
CZWARTA ŚCIANA: pokazy konkursowe (online), 

 XXVII Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych 
CZWARTA ŚCIANA (online), Projekt dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 forum dyskusyjne z uczestnikami grup teatralnych  
(online), 

 warsztaty teatralne (online), 

 XXVII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób 
Niewidomych i Słabowidzących WIDZEĆ  INACZEJ z 
udziałem Roberta Janowskiego. Projekt dofinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 „TACY SAMI” – prezentacje twórczości artystycznej osób 
niepełnosprawnych, 

 „Mikołajki” – konkurs plastyczny dla dzieci, 

 wystawa „Fascynujący Świat Pająków i Skorupiaków, 

 PRETTY WOMEN – wernisaż stylizacji fryzjerskich i 
kosmetycznych w wykonaniu uczennic ZST, 

 wystawa prac Mariusza Mączki artysty malarza 
malującego ustami w ramach projektu 18 Dni Kultury bez 
Barier dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 

 „Barwy Jesieni” – powarsztatowa wystawa plastyczna 
uczestników 18 Dni Kultury bez Barier projektu 
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, 

 wystawa fotograficzna „Rock n Tur” – wspomnienia, 

 wycieczka uczestników Klubu Seniora Relaks do 
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wytwórni probiotyków w Bratuszynie, 

 „Kultura czy lura” – kawiarenka kulturalna. Działanie  
w ramach projektu Dom Kultury+  dofinansowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (Cztery 
spotkania w przestrzeni miejskiej), 

 SZTUKA NA ULICY -  w programie: kraina kreatywnej 
zabawy (stoiska animacyjne), Letni koncert w wykonaniu 
uczestników Studia Piosenki MDK i młodych Turkowskich 
artystów, stoiska MBP, Muzeum, MDK, artystyczne  
i inne, 

 „Z natury wzięte” (kosmetyki i suplementy) – spotkanie  
z Małgorzatą Ignaczak- Jancy w ramach Klubu Seniora 
Relaks, 

 „American Dream” – spotkanie z Natalią Chabińską  
w ramach klubu Seniora Relaks, 

 „Fauna i flora lasów” – spotkanie z Radkiem Szocińskim  
z Nadleśnictwa Turek, 

 spotkanie członków Automobil Klub Turek, 

 spotkanie w ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 5. Turkowski Babski Weekend; „W poszukiwaniu prawdy 
o kobiecie” – wykład Anny Szczepaniak, 

 kurs komputerowy, 

 Droga Osoby Niepełnosprawnej do Aktywności 
Społecznej. Spotkanie z Mariuszem Mączką – artystą 
malującym ustami. Zadanie w ramach 18 Dni Kultury bez 
Barier dofinansowane przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 

 Droga Osoby Niepełnosprawnej do Aktywności 
Społecznej, „Pysznie budujemy relacje” – spotkanie  
z Pascalem Brodnickim. Projekt w ramach 18. Dni Kultury 
bez Barier dofinansowany przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 

 „Kraina Tańca” warsztaty taneczne dla dzieci, 

 „Uwolnij głos” – dwudniowe  warsztaty wokalne dla 
dzieci i młodzieży, prowadzenie Aneta Janiak, 

 Pracownia Eksperymentalna – „Aniołowo” – warsztaty 
teatralno – plastyczne dla dzieci, 

 maski karnawałowe – warsztaty plastyczne dla dzieci, 

 „Kraina Tańca” – warsztaty taneczne dla młodzieży, 

 Pracownia Eksperymentalna – Instalacje teatralne: 
warsztaty teatralno plastyczne, 

 5. Turkowski Babski Weekend. Warsztaty stylu – porady 
stylistki Mirki Kolędy, 

 „Jak w prosty sposób wykonać teatr cieni” – warsztaty 
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teatralne. Prowadzenie Sylwia Przybylska (online), 

 „Kompozycje kwiatowe z żywych kwiatów na stół 
wielkanocny. Prowadzenie Joanna Bronszewska (online), 

 prace dzieci z koła plastycznego z modeliny, malowane 
pisanki (online), 

 Warsztaty Taniec z Ogniem (online), 

 Kolorowe kwiaty z papieru – warsztaty plastyczne 
(online), 

 cztery spotkania „Roztańczone wakacje” – warsztaty 
taneczne dla dzieci i młodzieży, 

 cztery „Wakacyjne Spotkania z Piosenką” – warsztaty dla 
dzieci i młodzieży. Prowadzenie warsztatów Paweł 
Grabara, 

 „Mówiące dłonie” – warsztaty autorstwa Moniki 
Gruszczyńskiej Smak i Joanny Królikowskiej w ramach 
projektu Dom Kultury + dofinansowanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cykl 
warsztatów w okresie miesiąca). 

 „Miast Ognia” – warsztaty żonglerki i kuglarstwa, Ledy 
świetlne. Prowadzenie Jeremiasz Dzikowski. Projekt  
w ramach Dom Kultury + dofinansowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

  „Barwy Jesieni” – warsztaty plastyczne dla osób 
niepełnosprawnych prowadzone przez Joannę Chalecką 
– Kuraszyk w placówkach pracujących na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Projekt w ramach 18 Dni Kultury bez 
Barier dofinansowany przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, 

 warsztaty taneczne dla osób niepełnosprawnych  
w ramach projektu 18 Dni Kultury bez Barier, 
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

 warsztaty „Babeczki niepodległościowe” – przepis 
(online), 

 warsztaty plastyczne „Czapeczki Mikołajki” (online), 

 warsztaty plastyczne „Stroik adwentowy” (online), 

 „Anioły” – warsztaty plastyczne ze Szkołą Podstawową 
nr5, kl. II. Prowadzenie Katarzyna Cieślak (online), 

 „ Serca dla WOŚP” – Halowy Turniej Koszykówki (Skazani 
na Basket), 

 „Serca dla WOŚP” – Charytatywny Halowy Turniej Piłki 
Nożnej, 

 „Serca dla WOŚP” – Koncert Orkiestry Dętej OSP w 
Turku, 

  „Serca dla WOŚP”: wystawa starych pojazdów, żurek z 
kuchni polowej, kawiarenka dla łasucha, grill, ognisko, 
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sprzedaż i aukcja gadżetów, Światełko do nieba,, pokaz 
tancerzy ognia SHADOWS OF FIRE, 

 zimowe poranki z Kinem TUR, 

 „Z archiwum MDK” – wspomnienia. (online), 

 ppowiadanie na konkurs literacki o tematyce 
fantastycznej i kryminału historycznego. Tekst 
opowiadania Oli Wawrowskiej (online), 

 wystawa prac dzieci koła plastycznego, (online), 

 „Z archiwum MDK” lata 1973, 1974, 1975 (online), 

 audycja kulturalna – „Opowiastki językowe” (online), 

 Wystawa prac dzieci z koła plastycznego – sucha pastel 
(online), 

  „Z archiwum MDK” – IV Prezentacje Teatrów Ulicznych. 
(online), 

 Światowy Dzień Flagi Narodowej (online), 

 wystawa prac dzieci plastycznego – akwarela, węgiel, 
ołówek (online), 

 „Z archiwum MDK” – Festyn ludowo – strażacki 22 – 23 
maja 1976 r. (online), 

 wystawa prac plastycznych dzieci z koła plastycznego – 
farby, kredki kolaż (online), 

 „Z archiwum MDK” – koncerty, recitale 1976 – 77. 
(online), 

  „Warsztaty jogi dla seniorów” – prowadzenie Dagmara 
Felisiak, 

  „Anielskie Skrzydła” – murale w wejściu do Muzeum w 
ramach projektu Dom Kultury + dofinansowanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Inicjatywa Zuzanny Szczepockiej, 

  „Turek – obrazy ożywione” autorstwa Anny Stawieraj 
(online). Projekt w ramach programu Dom Kultury+ 
Inicjatywy Lokalne dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 happening – Stan wojenny 13 grudnia 1981 r. Inicjatywa 
Roberta Stolarka (online), 

 projekcja filmu „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” w ramach 
18 Dni Kultury bez Barier dofinansowanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

  „Jesień” – wystawa prac plastycznych dzieci z pracowni 
plastycznej MDK (online). 

 warsztaty plastyczne „Kwiaty i czapeczki 
niepodległościowe”(online), 

 Kotyliony niepodległościowe – warsztaty plastyczne 
(online), 

 „Spacer z psem” – wystawa prac plastycznych dzieci  
z koła plastycznego MDK (online), 
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 „Choinki na pniu w gipsie” - warsztaty plastyczne 
(online), 

 wystawa prac plastycznych; choinki, kartki świąteczne, 
uczestników koła plastycznego (online). 

          Największym charytatywnym przedsięwzięciem była 
organizacja 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Uczestniczyło w nim 70 wolontariuszy. Do naszego 
Sztabu przyłączył się Zespół Szkół w Kawęczynie, Zespół Szkół 
w Słodkowie, Szkoła Podstawowa w Kaczkach Średnich, 
Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Kwota, jaka 
została zebrana tego dnia wyniosła 172 217,10 złotych. 
Aukcja gadżetów WOŚP i przedmiotów przyniesionych przez 
naszych mieszkańców. 
          Kalendarz imprez Dom Kultury ma charakter otwarty, 
umożliwiający wprowadzenie do planu i włączenie do 
realizacji w miarę posiadanych środków, nowych, ciekawych 
i wartościowych inicjatyw wynikających z potrzeb 
społecznych. W 2020 roku zarówno w Domu Kultury jak i w 
kinie Tur honorowana była Turkowska Karta Dużej Rodziny, 
Gminna Karta Dużej Rodziny, Dobrska Karta Dużej Rodziny. 

4.  Kino Tur Miejski Dom Kultury prowadził działalność w kinie „TUR”. 
Przez część roku, z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez 
Radę Ministrów kino  pozostawało zamknięte. W okresach, 
gdy kino było otwarte projekcje filmów odbywały się 4 razy 
w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem w 
reżimie sanitarnym. 

5.  Najważniejsze 
osiągnięcia 

Wychowankowie zespołów i sekcji zainteresowań brali udział 
w wydarzeniach kulturalnych dla mieszkańców miasta  
i powiatu tureckiego. 
Studio piosenki: 
Maria Szewczyńska 
II miejsce Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w 
Koninie (luty 2020) 
I miejsce Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej „Mikrofon, Scena i Ty” (Turek, luty 2020) 
II miejsce – Festiwal „FAMA” Piosenka Przekracza Bariery 
(maj 2020) 
Wyróżnienie – Nagraj i Wygraj 2020 – Ogólnopolski Konkurs 
Wokalny (Bydgoszcz, maj 2020) 
Kwalifikacja do finału II Konkurs Dziecięcych Talentów 
Polskiego Radia (maj, finał w 2021 roku) 
Kwalifikacja do finału Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką 
Filmową i Musicalową 
I miejsce Festiwal NieBanalni w Pleszewie (październik 2020) 
Kwalifikacja do finału Festiwalu Wygraj Sukces w 
Tarnobrzegu (listopad 2020) 
Antonina Zommer 
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II miejsce Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Scena 
Mikrofon i Ty” (luty 2020) 
Kwalifikacja do finału Festiwalu „Wygraj Sukces” w 
Tarnobrzegu (listopad 2020) 
Martyna Radosz 
III miejsce  Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej „Scena 
Mikrofon i Ty” (luty 2020) 
Kwalifikacja do finału Festiwalu Wygraj Sukces w 
Tarnobrzegu (listopad 2020) 
Liliana Hanczaruk 
Wyróżnienie Festiwal Piosenki Dziecięcej „Scena Mikrofon  
i Ty” (luty 2020) 
Antonina Iglikowska 
Wyróżnienie Festiwal Piosenki Dziecięcej „Scena Mikrofon  
i Ty” (luty 2020) 
Dominika Grzebielucha 
Wyróżnienie Festiwal Piosenki Dziecięcej „Scena Mikrofon  
i Ty” (luty 2020) 
Sekcja teatralna 
Mikołaj Zieliński 
Główna nagroda na XXVII ogólnopolskich spotkaniach 
teatralnych „Czwarta Ściana”. 

 

c) Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Pietrzaka 

Podstawowym zadaniem jednostki była organizacja czytelnictwa, rozwijanie i zaspo-
kajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu oraz 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotek publicznych na terenie jej działania. 
Sukcesywnie aktualizowane i uzupełniane zbiory, wprowadzanie nowych technologii, lokal  
i odpowiednie wyposażenie to wizerunek biblioteki efektywnej, sprawnej i nowoczesnej.
 Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Pietrzaka w 2020 roku: 

Tabela 27 Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Pietrzaka w 2020 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Zakup zbiorów 
bibliotecznych  
i prenumerata 
czasopism 

 nowości wydawnicze: ogółem 1 888 vol. (z budżetu 
organizatora – 1 486 vol. w tym 1 456 książek 
drukowanych i 30 audiobooków; z dotacji MKiDN  
w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek publicznych”– 402 vol. w tym 383 książki 
drukowane i 19 audiobooków); wydatkowane środki 
finansowe: ogółem 47 517,89 zł (budżet organizatora  
- 38 017,89 zł -  dotacja MKiDN w ramach programu 
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” 
w wysokości 9 500,00 zł), 

 zbiory multimedialne: 137 jedn. wydatkowane środki 
finansowe  -  3 988,15 zł, 

 prenumerata czasopism: 22 tytuły, w tym: 2 dla dzieci  
i młodzieży  - 6 038,51 zł, 
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 zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną:  
39 kodów dostępu (odnawialnych co miesiąc) do 
Platformy Legimi; wydatkowane środki finansowe: 
ogółem 6 230 zł (budżet organizatora – 1 180,00 zł;  
dotacja MKiDN w ramach programu „Zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek publicznych” w wysokości  
5 050,00 zł). 

2.  Komputerowe 
opracowanie zbiorów 
w Programie SOWA 
2/MARC21 

100 % opracowanych zbiorów. 

3.  Udostępnianie zbiorów  liczba wypożyczeń księgozbioru – 66 817, 

 liczba udostępnień na miejscu – 505, 

 liczba czytelników aktywnie wypożyczających – 2 829, 

 liczba odwiedzin – 25 837, 

 liczba użytkowników – 3 163. 

4.  Spotkania autorskie  spotkanie z autorem książek Łukaszem Orbitowskim  – 
420 uczestników, w tym 25 uczestników stacjonarnie  
i 395 uczestników online, 

 spotkanie z autorem książek Jackiem Hugo-Baderem - 
149 uczestników, w tym 27 stacjonarnie - 122 
uczestników online, 

 spotkanie z Anną Dziewit-Meller, pisarką, dziennikarką, 
połączone z otwarciem wystawy „Oni czytają! A ty?” 
online – 318 uczestników online, 

 spotkanie z Marcinem Mellerem, dziennikarzem, 
historykiem i pisarzem – online - 514 uczestników online, 

 spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem - 37 
uczestników, w tym 18 uczestników stacjonarnie i 19 
online, 

 spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem - 25 
uczestników, 

 spotkanie autorskie z Zofią Stanecką - 22 uczestników, 
 spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem - 34 uczestników, 
 spotkanie autorskie z Tomaszem Samojlikiem online  

- 51 uczestników online, 
 spotkanie z Anną Dziewit-Meller online - 18 uczestników 

online. 

5.  Spotkania z książką  Dyskusyjny Klub Książki – 1 spotkanie; 6 uczestników, 
 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania  - 1 spotkanie 

online; 47 uczestników online, 
 XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 3 

spotkania online; 253 uczestników online, 
 Ogólnopolski Dzień Czytania Tolkiena - 1 spotkanie 

online; 1043 uczestników online, 
 Akcja #WYZWANIECZYTANIE - 45 spotkań online;  

2181 uczestników online, 
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 głośne czytanie książek - 2 spotkania stacjonarne  
i  7 spotkań online - 1265 uczestników online w tym:  
142 uczestników stacjonarnie i 1123 uczestników online, 

 Ale to pyszne - czytanie książek z okazji Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek - 5 spotkań online - 201 uczestników 
online, 

 przegląd nowości wydawniczych dla dzieci - 3 spotkania 
online - 168 uczestników online, 

 przegląd książek z okazji Ogólnopolskie Tygodnia 
Bibliotek - 5 spotkań online - 91 uczestników. 

6.  Konkursy Konkursy plastyczne 
  „Miś zostaje w domu dziś ” – 144 uczestników, 
 z okazji ogólnopolskiego tygodnia Bibliotek – 53 

uczestników. 

7.  Projekcje filmów  
i bajek 

 projekcje filmów w ramach Wakacyjnego Kina –  Nocny 
Maraton Filmowy: Kino gatunków – 2 projekcje – 100 
uczestników, 

 projekcje bajek dla dzieci – 2 projekcje – 13 uczestników, 
 ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych OPLA – 7 

projekcji – 208 uczestników. 

8.  Imprezy organizowane 
przez bibliotekę dla 

użytkowników  

 

Imprezy czytelniczo-medialne 

 „Narodowe Czytanie” – akcja wspólnego czytania klasyki 
literatury – 1 134 uczestników, w tym 80 uczestników 
stacjonarnie i 1054 online. 

Imprezy artystyczno-literackie 

 Dzień Pluszowego Misia – 101 uczestników online 

 Otwarcie wystawy fotograficznej „Oni czytają! A ty?” – 
392 uczestników online. 

Imprezy plenerowe 
Gra miejska „Słodka afera w Turku” – 97 uczestników. 
 

9.  Inne szkolenia i zajęcia 
edukacyjne 
organizowane przez 
bibliotekę 

 „Turek w hitlerowskich planach okupacyjnych”, 
spotkanie z Bartoszem Stachowiakiem, dyrektorem 
muzeum w Turku, dla uczestników Programu 50 +, 26 
uczestników, 

 „Fakty i mity żywieniowe”, spotkanie z dietetykiem 
Karoliną Łajdacką dla uczestników Programu 50+, 22 
uczestników, 

 „Wybrane aspekty aktywności Polaków w świetle badań 
Centrum Badania Opinii Społecznej”, spotkanie z Kingą 
Trzmielewską dla uczestników Programu 50+, 22 
uczestników, 

 pogadanki dotyczące bezpieczeństwa; 31 uczestników, 
 warsztaty rękodzieła artystycznego – 14 spotkań; 117 

uczestników, 
 kurs języka angielskiego – 9 spotkań; 37 uczestników, 
 Biblioteczny Klub Filmowy – 2 spotkania; 42 uczestników, 
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 kursy komputerowe dla uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej – 5 spotkań; 30 uczestników, 

 słuchowiska dla uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej – 5 spotkań; 39 uczestników , 

 Przedszkolaki w Bibliotece – 8 spotkań; 163 uczestników, 
 Warsztaty – zajęcia komputerowe dla dzieci – 3 spotkań; 

30 uczestników, 
 Warsztaty – zajęcia plastyczne dla dzieci – 41 spotkań  

(20 stacjonarnie, 21 online); 695 uczestników, w tym 114 
stacjonarni i 581 online, 

 Robotyka – 44 spotkania; 216 uczestników, 
 Bibliosmyki – 20 spotkań; 239 uczestników, 
 zajęcia planszowe dla dzieci – 8 spotkań; 81 uczestników, 
 przedstawienia teatralne – 3 przedstawienia;  

151 uczestników, 
 tematyczne zajęcia feryjno-wakacyjne – 11 spotkań  

– 74 uczestników, 
 zajęcia z tablicą interaktywną – 12 zajęć; 95 uczestników, 
 Kamishibai – 3 spotkania online; 639 uczestników online 
 Warsztaty z Kicią Kocią; 45 uczestników, 
 Warsztaty detektywistyczne z wydawnictwem Zakamarki; 

15 uczestników, 
 Akcja „Bywasz, Czytasz, Wygrywasz”; 300 uczestników  
 prezentacje przepisów kulinarnych w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – 5 prezentacji  
– 207 uczestników online, 

 kiermasz: 1. 

10.  Wystawy i wystawki  wystawy – 1: Oni czytają! A Ty? - 1604 uczestników, 

 wystawki – 10  m.in.:  

 rocznice literackie, 

 tradycje wielkanocne, 

 „Leopold Tyrmand – życie i twórczość”, 

 „Jan Paweł II – papież – rodowód”. 

d) Ośrodek Sportu i Rekreacji 
W skład bazy Infrastrukturalnej ośrodka wchodzi: 
- Kryta Pływalnia przy ul. Sportowa 9 a, 
- Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy przy ul. Armii Krajowej 1, 
- Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Parkowej 3, 
- Place zabaw zlokalizowane na terenie całego miasta, 
- Stadion przy ul. Sportowej 3. 

Rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na występowanie pandemii, dlatego 
realizacja zaplanowanych zadań została bardzo ograniczona ze względu na czasowe 
zamknięcie obiektów. 
Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 roku: 
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Tabela 28 Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1. Utrzymanie i rozwój 
bazy sportowej 

- remont dachu na budynku Krytej Pływalni,  
- wymieniono pompy obiegowe wody basenowej, 
- wymieniono instalację dozowania chloru. 

2. Organizacja imprez  

i wydarzeń sportowych  

 

Na stadionie 1000–lecia przeprowadzono: 
- rozgrywki piłki nożnej w ramach Konińskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, 
- XXIII Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
„Andrewex” Sp. z o.o. 
Na Hali Widowisko Sportowej przy ul;. Parkowej 
przeprowadzono: 
- Cykl  Grand Prix Turku w tenisie stołowym, 
- rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego, 
- rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, 
- rozgrywki w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki 
Siatkowej w różnych kategoriach wiekowych, 
- Halowy Turnieje Piłki Nożnej – MGKS „TUR 1921” Turek, 
- Turniej o Puchar Starosty Tureckiego w Piłce Siatkowej, 
- Egzamin karate – Klub Sportów i Sztuk Walki, 
- Mistrzostwa Wielkopolski Karate - Klub Sportów i Sztuk 
Walki, 
- Turniej Siatkówki Kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Turku, 
- Ogólnopolski Obóz Koszykarski SZOTT&TRYBAŃSKI CAM, 
- Szkolenie dla zawodników – Turkowski Klub Karate, 
- Egzamin szkoleniowy - Turkowski Klub Karate, 
- Turniej Piłki Nożnej - Oranje Turek. 
Na Krytej Pływalni: 
- realizowano program „Umiem pływać”, 
- zawarto umowę z 31 Bazą Lotnictwa Taktycznego  
w Poznaniu w ramach której zapewniono dostęp do usługi 
korzystania z krytej pływalni i siłowni na potrzeby żołnierzy 
Terytorialnej Służby Wojskowej 12 WOT, 
- realizowano program Upowszechnianie Sportu Różnych 
Grup Społecznych i Środowiskowych 2020. 
Na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej odbyły się: 
- zawody konne oraz pokazy ogierów i premiowanie źrebiąt. 

II. Realizowane strategie i programy  
 

Druga część niniejszego raportu dotyczy strategii i programów zrealizowanych przez 
Gminę Miejską Turek i jej jednostki organizacyjne w 2020 roku. Z uwagi na ograniczenia 
związane epidemią koronawirusa i czasowym zamknięciem jednostek kultury, część 
programów była realizowana w mniejszym zakresie niż w latach poprzednich, bądź nie 
odbywała się w ogóle. Poniżej przedstawione zostały strategie i programy wraz z opisami 
dotyczącymi ich realizacji w 2020 roku. 
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1. Strategie 

a) Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego na lata   
2015-2025  

Strategia powstała w ramach projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju 
gospodarczego gmin powiatu tureckiego” finansowanego z funduszy EOG. Projekt 
realizowany był przez Gminę Miejską Turek, która była liderem w partnerstwie z gminą 
Brudzew, Miastem i Gminą Dobra, Gminą Kawęczyn, Gminą Malanów, Gminą Przykona, 
Miastem i Gminą Tuliszków, Gminą Turek, Gminą Władysławów, Powiatem Tureckim, 
Turecką Izbą Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. Celem 
projektu była poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Powiatu Tureckiego poprzez 
zapewnienie zdolności partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych z 
ożywieniem gospodarczym obszaru. Strategia określiła potencjał i perspektywy rozwoju dla 
powiatu tureckiego, jak i dla każdej z gmin. Na tej podstawie możliwe jest podejmowanie 
konkretnych kroków, w celu doprowadzenia do poprawy sytuacji gospodarczej na terenie 
obszaru objętego Strategią. Strategia obejmuje lata 2015–2025, czyli okres zbieżny z ramami 
czasowymi unijnej perspektywy finansowej 2014–2020. Dlatego też w oparciu o jej zapisy 
przygotowywana była większość aplikacji o środki unijne. 

Centrum Obsługi Inwestora realizowało strategię w zakresie komponentu 
gospodarczego. Cele strategiczne tego komponentu są wyznacznikami kierunków działania 
ww. komórki organizacyjnej. Szczególny nacisk kładziony był na realizację „Celu 
strategicznego II – rozwój gospodarczy obszaru funkcjonalnego przez pobudzanie lokalnej 
przedsiębiorczości i aktywną politykę proinwestycyjną”. Wspieranie sektora MŚP 
realizowane było głównie w ramach działalności Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 
ale również poprzez inne działania związane z obsługą inwestorów.  

W zakresie komponentu Kultura i Turystyka niniejszą strategię realizowało Muzeum 
Miasta Turku im Józefa Mehoffera. m.in. w oparciu o ww. dokument powstał muzealny 
Punkt Informacji Turystycznej, który jest jednym z 16 punktów informacji turystycznej  
w Wielkopolsce, posiadającym certyfikację Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Muzeum 
opracowuje swoje ścieżki edukacyjne, szlaki miejskie współpracując z samorządami, 
stowarzyszeniami i nadleśnictwem w celu opracowania tras turystycznych pod kątem 
obiektów zabytkowych oraz miejsc pamięci. Współpracuje także z rękodzielnikami celem 
zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

 
b) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Turek na lata   

2016-2025  
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, wynika to z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. Działania określone w strategii determinują ograniczanie  
i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i problemom społecznych gwarantując 
harmonijny rozwój mieszańcom Turku. Dokument ten pozwala na racjonalizację lokalnej 
polityki społecznej i wskazuje obszary, które powinny stać się przedmiotem szczególnej 
troski władz samorządowych. Strategia zawiera cele strategiczne czyli kierunki dla miasta. Są 
to:  

 Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności  
oraz zapobieganie ich skutkom, 
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 Cel strategiczny 2: Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, 
przeciwdziałanie uzależnieniom i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony 
zdrowia, 

 Cel strategiczny 3: Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych  
w środowisku zamieszkania oraz zapewnienie im udziału w życiu społecznym, 

 Cel strategiczny 4: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w mieście.  

 Cel strategiczny 5: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, 

 Strategia opiera się na realizacji programów i projektów, które są uszczegółowieniem 
zapisów dotyczących celów strategii. 

Strategia ta realizowana jest przez Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje 
następujące cele zapisane w ww. strategii: 

 integracja społeczna osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych 
intelektualnie, 

 aktywizacja społeczna ww.  osób, 

 zapewnienie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym, 

 podniesienie poziomu samodzielności uczestników zajęć, 

 poradnictwo i terapia dla osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

c) Strategia Marki i Produktu Turystycznego dla Obszaru Powiatu Tureckiego 
Strategię Marki i Produktu Turystycznego dla Obszaru Powiatu Tureckiego 

realizowało Muzeum Miasta Turku w zakresie: 

 2.1 Turystyki muzealnej: 
Potencjał muzealny obszaru opiera się na Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera oraz 
możliwości stworzenia nowych obiektów o charakterze muzealnym wykorzystujących  
np. tradycje rękodzielnicze powiatu (tkactwo, rzeźbiarstwo, itp.). Ważną rekomendację 
stanowi dążenie do zastosowania rozwiązań wystawienniczych o charakterze hands-on-
muzeum, czyli opierających się na doświadczeniu multisensorycznym z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii wzbogacających tradycyjną narrację muzealną bazującą  
na zgromadzonych eksponatach. 

 2.2 Turystyki etnicznej: 
Turystyka etniczna związana jest z kulturą, wartościami i tradycjami ludności rdzennej, 
oferując lokalnej społeczności możliwość kontroli nad kreowaniem wizerunku tożsamości 
kulturowej i identyfikacji z ziemią. W kontekście walorów Powiatu Tureckiego wykorzystuje 
się przede wszystkim tradycje tkackie, górnicze. 

 2.3 Turystyki biograficznej: 
Turystyka biograficzna pozwala turystom poznać przeszłość (tło epoki, wydarzenia 
historyczne, specyfikę kultury) w kontekście narracji o życiu jednostki. Turystyka biograficzna 
pozwala na duży rozwój, dzięki nowoczesnym formom przedstawienniczym (multimedia) 
oraz organizowaniu dodatkowych eventów. Bezsprzecznie, ważnym walorem turystycznym 
Powiatu Tureckiego jest aktywność Józefa Mehoffera w Turku. Jego bogata biografia,  
jak również wybitna twórczość oraz interesująca epoka, w której tworzył otwierają szerokie 
możliwości kreowania produktów turystycznych, jak również rozwoju oferty kulturalnej 
dla ludności lokalnej. 

Ponadto strategia realizowana była przez działalność Punktu Informacji Turystycznej, 
jedynego tego rodzaju punktu obsługi turysty na terenie powiatu. Muzeum wydawało 
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nieodpłatne i częściowo odpłatne publikacje, mapy i pamiątki znajdujące się w Punkcie 
Informacji Turystycznej. Usługi jednak miały ograniczony charakter i zasięg: nie we 
wszystkich gminach była dostępna ta forma produktu turystycznego. 

2. Programy 

a) Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023  

Program rewitalizacji jest jednym z dokumentów strategicznych miasta, 
funkcjonujących w systemie planistycznym gminy. Podstawą prawną opracowania Programu 
Rewitalizacji Gminy Miejskiej Turek na lata 2016 – 2023 była Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie terytorialnym. Kluczowe do opracowania Programu Rewitalizacji było 
wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W tym celu przeprowadzona została 
diagnoza wewnątrzgminna, która pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów na terenie miasta 
charakteryzujących się najtrudniejszą sytuacją przede wszystkim w sferze społecznej, a także 
w minimum jednej z pozostałych sfer. Działania wyznaczone w „Programie Rewitalizacji dla 
Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023” są spójne z celami, kierunkami i działaniami 
gminnych dokumentów programowych, tj. „Strategią Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2025”, „Zmianą Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turek” oraz „Planem gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek”. Ponadto niniejszy dokument wykazuje  
się komplementarnością z zapisami dokumentów na szczeblu powiatowym tj. „Zintegrowaną 
strategią rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025”. 

Cele rewitalizacji określone w dokumencie są realizowane poprzez projekty 
rewitalizacyjne. W ramach Programu Rewitalizacji zaplanowano projekty zarówno w sferze 
społecznej jak i wpływające na pozostałe sfery tj. gospodarczą, techniczną, środowiskową 
oraz przestrzenno-funkcjonalną, które przyczynią się do wyprowadzenia ze stanu 
kryzysowego obszar rewitalizacji. W oparciu o zapisy Programu Rewitalizacji 
przygotowywana była większość aplikacji o środki unijne.  

b) Program współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Celem głównym programu było określenie zasad, zakresu, form i obszarów 
współpracy organów samorządu miasta z organizacjami w zakresie realizacji zadań 
publicznych w roku 2020, zmierzające do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań 
publicznych, poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych 
mieszkańców, budowania i umacniania partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami, 
promowania społeczeństwa obywatelskiego, otwarcia na innowacyjność, konkurencyjność, 
tworzenia warunków do wzmacniania rozwoju istniejących oraz powstawania nowych 
organizacji.  Co rocznie Radzie Miejskiej Turku jest przedstawiane szczegółowe sprawozdanie 
z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Współpraca Samorządu Miasta Turku z organizacjami pozarządowymi odbywa się 
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz w oparciu o roczny program 
współpracy. Program współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został 
przyjęty Uchwałą Nr XIV/115/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada 2019 r. 
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Celem głównym programu było określenie zasad, zakresu, form i obszarów 
współpracy organów samorządu miasta z organizacjami w zakresie realizacji zadań 
publicznych w roku 2020, zmierzające do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań 
publicznych, poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych 
mieszkańców, budowania i umacniania partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami, 
promowania społeczeństwa obywatelskiego, otwarcia na innowacyjność, konkurencyjność, 
tworzenia warunków do wzmacniania rozwoju istniejących oraz powstawania nowych 
organizacji.   
 Współpraca z sektorem pozarządowym oparta była na zasadach: 

 pomocniczości, w myśl której współpraca miasta z organizacjami oparta była  
na obopólnej chęci wzajemnych działań, w dążeniu do jak najlepszych efektów  
w realizacji zadań publicznych w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny  
i terminowy, 

 suwerenności stron, w myśl której miasto respektowało prawo do niezależności  
i odrębności  zorganizowanych wspólnot obywateli, 

 partnerstwa, według której miasto traktowało organizacje jako równoprawnych 
partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich 
rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekiwało od organizacji 
aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy, 

 efektywności, w myśl której miasto dokonywało wyboru najbardziej efektywnego 
sposobu realizacji zadań publicznych przez organizacje, oczekując od organizacji 
sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, 
rzetelnej realizacji powierzonych zadań, wywiązywania się z obowiązków rozliczenia 
finansowego i sprawozdawczości, 

 uczciwej konkurencji, według której miasto równorzędnie traktowało organizacje przy 
realizacji zadań publicznych, ogłaszając w tym samym czasie takie same założenia 
określające zadanie oraz stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert 
konkurujących organizacji, 

 jawności, według której miasto dążyło do tego, aby wszelkie możliwości współpracy  
z organizacjami były powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie 
stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji, jak również  
w obszarze zamiarów, celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych. 

 W roku 2020 przedmiotem współpracy miasta z organizacjami były ustawowe 
zadania własne miasta w sferze zadań publicznych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz określenie priorytetów i zadań realizowanych  
w formie współpracy pozafinansowej i finansowej. Przedmiotem współpracy miasta  
z organizacjami pozarządowymi była realizacja zadań publicznych, w szczególności  
w zakresie: 

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

 działalności charytatywnej, 

 ochrony zdrowia i promocji zdrowia, 

 działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
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 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, 

  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

  turystyki i krajoznawstwa,   

  promocji i organizacji wolontariatu, 

  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
Program nie obejmował zadań własnych z zakresu pomocy społecznej tj. usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zleconych na lata 2019-2021. 
 Mimo trudności wynikających ze stanu epidemicznego w kraju, w roku 2020 
samorząd miasta Turku współpracował z organizacjami w ustawowo określonych formach. 
Jedną z nich jest forma pozafinansowa obejmująca poniższe sfery: informacyjną, 
organizacyjną i zadania pozostałe. 
1) sfera informacyjna: 

 konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych, a w szczególności aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji, 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania dotyczących realizacji 
zadań publicznych oraz dostępnych środków finansowych przeznaczonych na realizację 
tych zadań, indywidualne doradztwo przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Turku, 

 udzielanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań publicznych z innych źródeł, 

 zamieszczanie na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Turku ogłoszeń o otwartych konkursach ofert (druków oraz wzorów 
dokumentów) i informacji o ich rozstrzygnięciach, 

 prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach z siedzibą na terenie miasta 
Turku  wraz z podaniem danych adresowych oraz zakresów działalności poszczególnych 
organizacji - w roku sprawozdawczym nie  zarejestrowano żadnej organizacji 
pozarządowej na terenie miasta Turku; łączna liczba organizacji pozarządowych  
z siedzibą na terenie miasta to 74 stowarzyszenia, w tym 3 organizacje posiadają odrębny 
status organizacji pożytku publicznego (Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, 
Stowarzyszenie ,,Przyjaźni Dzieciom”, Stowarzyszenie ,,Przystań”). Stowarzyszenia te 
podejmują działania w sferze oświaty i wychowania, ochrony zdrowia w tym zwalczania 
narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, kultury, pomocy 
społecznej, kultury fizycznej, turystyki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych. 

Gmina Miejska Turek w roku 2020 współpracowała w formie finansowej jak  
i pozafinansowej z około 40 organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca odbywała się  
w następujących sferach: 

 w sferze oświaty i wychowania  2 stowarzyszenia realizowały zadania publiczne w roku 
2020 - Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-
Wychowawczych „Azyl”, 

 w sferze ochrony zdrowia 16 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne  
w roku 2020 - Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-Wychowawczych „Azyl”, Polskie 
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenie „Przystań”, Klub Abstynenta 
„Krokus”, Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego-
oddział w Koninie, Stowarzyszenie „Przyjaźni Dzieciom”, Ognisko Statutowe TKKF 
,,Tęcza”, Miejsko-Gminny Klub Sportowy ,,Tur 1921”, Międzyszkolny Klub Sportowy przy 
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MOS, Turkowski Klub Karate, Klub Sportów i Sztuk Walk, Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Polski Związek Niewidomych; Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca ZHP Turek, 
Stowarzyszenie ,,Morsy Turek”, 

 w sferze pomocy społecznej 6 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne  
w roku 2020 - Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, Stowarzyszenie ,,Przystań”, Polski Komitet 
Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci  
i Młodzieży, Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii, 

 w sferze kultury 4 stowarzyszenia realizowały zadania publiczne w roku 2020 
-  Stowarzyszenie ,,Przystań”, Turkowskie Towarzystwo Chóralne, Stowarzyszenie ,,Big 
Band Miasta i Powiatu Tureckiego”, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, 

 w sferze kultury fizycznej 13 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne  
w roku 2020 - Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Tur 1921” Turek, Uczniowski Klub 
Sportowy „Piątka”, Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS, Turkowski Klub Karate, Klub 
Sportów i Sztuk Walk, Stowarzyszenie KOPERNIK PLUS, Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej ,,Tęcza”, Ludowy Klub Sportowy „Maraton”, Klub Biegacza ,,Maraton”, 
Tenisowy Klub Sportowy ,,Forehand” Turek, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie ,,SIATKARZ TUREK”, Turkowskie 
Towarzystwo Pływackie ,,POSEJDON TUREK”. 

W roku 2020 ze względu na ustanowione przez Radę Ministrów ograniczenia, nakazy  
i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zrealizowano założonych planów przez 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Turku w sferze turystyki oraz 
przez Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wincentego 
Orłowskiego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
 
2) sfera organizacyjna: 

 udostępnianie pomieszczeń komunalnych w budynkach użyteczności publicznej na 
realizację zadań na rzecz mieszkańców miasta: 

 bezpłatne użyczenia sali w Centrum Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych w Turku – w roku 2020 z tej formy współpracy skorzystały  
7 organizacji: Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje”, 
Klub Biegacza ,,Maraton”, Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka”, Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe Oddział w Turku, Stowarzyszenie Honorowych Dawców 
Krwi, Turkowski Klub Abstynenta Krokus, które organizowały m.in. szkolenia, 
spotkania okolicznościowe dla członków stowarzyszeń i ich sympatyków, stałe 
spotkania i zabawy z dziećmi, próby oraz prowadziły cykliczne zajęcia dla dzieci  
z rodzin ubogich i osób starszych, 

 udostępnienie na preferencyjnych warunkach lokali i pomieszczeń wraz  
z wyposażeniem dla organizacji realizujących zadania publiczne (np. z obiektów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku - z tej formy współpracy mogły skorzystać 
wszystkie organizacje raz w roku realizacji zadania publicznego; z tej formy 
współpracy skorzystały następujące organizacje: Stowarzyszenie ,,Big Band 
Miasta i Powiatu Tureckiego”, Turkowski Klub Karate, Klub Sportów i Sztuk Walk, 
Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka”, Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
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Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Powiatowego Koła Hodowców Koni 
Wielkopolskich w Turku), 

 zwolnienie z opłat czynszu za korzystanie z lokali przy ulicy 3 Maja 2: Turkowskie 
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Krokus”, Polski Związek Niewidomych, Związek 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, 

 finansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Turku dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy  
w Turku do realizacji zadań na rzecz najuboższych mieszkańców miasta, 

 umożliwienie dostępu do sali im. Solidarności w Urzędzie Miejskim w Turku wraz  
z możliwością skorzystania z wyposażenia niezbędnego do prowadzenia spotkań 
organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców miasta, 

 wspieranie w przygotowaniu dokumentacji na realizację zadań publicznych 
dofinansowanych z innych źródeł niż budżet miasta Turku, 

 przygotowanie bieżących sprawozdań i analiz dotyczących realizacji programu 
współpracy np. w zakresie dostępnych środków finansowych oraz realizacji potrzeb  
i zadań zgłaszanych przez organizacje. 

 
3)  zadania pozostałe: 

 tworzenie, w miarę potrzeby, wspólnych zespołów o charakterze doradczym  
i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji - powołano 8 komisji 
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert z zakresu kultury 
fizycznej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz kultury;  
w 2020 r. dwie organizacje pozarządowe zgłosiły swoich przedstawicieli do prac  
w komisjach konkursowych, 

 inicjowanie lub współorganizowanie spotkań – w miarę zgłaszanych potrzeb pracownicy 
Wydziału Spraw Społecznych udzielają wskazówek i służą doradztwem w zakresie 
realizacji  procedur określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania, 

 udzielanie rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych 
źródeł – w roku 2020 ubiegały się o wydanie rekomendacji, które załączano  
do dokumentacji konkursowej na realizację zadań publicznych,  

 udzielanie pomocy w promowaniu działalności organizacji pozarządowych poprzez 
udostępnianie stron internetowych Urzędu Miejskiego w Turku celem informowania  
o bieżącej działalności organizacji oraz podejmowanych przez nich działaniach – z tej 
formy korzystały stowarzyszenia, które realizowały zadania publiczne wspierane przez 
Gminę Miejską Turek, 

 promowanie organizacji, które uzyskały dofinansowanie na realizację zadań na rzecz 
mieszkańców miasta z innych źródeł zewnętrznych, poprzez zamieszczenie informacji  
o fakcie dofinansowania na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Turku. 

 Burmistrz Miasta Turku w roku 2020 ogłosił 2 konkursy na realizację zadań 
publicznych w trybie otwartych konkursów ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w wyniku, których rozpatrzone zostało 58 ofert: 

 nie wpłynęła żadna oferta z zakresu turystyki, 

 3 oferty na zadania z zakresu nauki, edukacji i wychowania, 

 1 oferta na zadanie z zakresu ochrony zdrowia – zwalczania narkomanii, 
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 12 ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

 5 ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia – promocji zdrowia, 

 8 ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, 

 1 oferta na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot  
i społeczności lokalnych, 

 nie wpłynęła żadna oferta na zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, 

 5 ofert na zadania z zakresu kultury, 

 23 oferty na zadania z kultury fizycznej i sportu. 
Łącznie podpisano 46 umów. Ze względu na ustanowione przez Radę Ministrów 

ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wszystkie 
organizacje, które otrzymały dofinansowanie podpisały umowy i podjęły się realizacji zadania 
publicznego. 

c) Rządowy program pomocy uczniom w roku szkolnym „Wyprawka Szkolna”  

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub 
podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ww. pomoc udzielana jest do 
wysokości kwot określanych w rozporządzeniu, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
ucznia lub pełnoletniego ucznia składany do dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w 
danym roku szkolnym. Kwota pozyskanych środków wynosi 20 900 zł, a kwota środków 
wydatkowych to 18 867,88 zł. 

W 2020 roku Gmina Miejska Turek pozyskała także dotację celową na wyposażenie 
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe: 
- kwota pozyskanych środków: 237 902,08 zł, 
- kwota wydatkowych środków: 237 501,59 zł. 

Jednostka samorządu terytorialnego po złożeniu zapotrzebowania otrzymuje dotację 
celową na  wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 
Zgodnie z ustawą  z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  
(Dz. U. z 2020 r., poz.2029) uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących 
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu  
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych 
do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych  
w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Szkoły podstawowe, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek  nieodpłatnie: 

 wypożyczają uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową, 

 zapewniają uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających 
postać elektroniczną,  

 przekazują uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 
Ponadto przy zaangażowaniu organu prowadzącego możliwa była realizacja szeregu 

programów i projektów skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  
 
Projekty i programy, w których uczestniczyły szkoły i pozyskały środki ze źródeł 

zewnętrznych. 
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Tabela 29 Projekty i programy, w których uczestniczyły szkoły i pozyskały środki ze źródeł zewnętrznych 

Wyszczególnienie Nazwa projektu, programu 
Wysokość 

pozyskanych 
środków 

Szkoła Podstawowa nr 1  

Program ,,Owoce i warzywa w szkole” 
 

Program ,,Szklanka mleka” 
 

Projekt ,,Wymiana partnerska – Turek – Wiesmoor” 
 
Centrum Mistrzostwa Informatycznego  
 
Mobilna Pracownia Komputerowa  #OSE Wyzwanie 
 
Projekt Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej   
w systemie kształcenia zdalnego 
 

Projekt Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego 

 
 

produkty żywnościowe 
promujące zdrowe 
nawyki żywieniowe 

7 100 zł  

2 099 zł 
 

      34 438,77 zł 
 

23 100 zł 
 

31 790 zł 

Szkoła Podstawowa nr 4  

Program ,,Owoce i warzywa w szkole” 

Program ,,Szklanka mleka” 

 

Projekt Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej   
w systemie kształcenia zdalnego 
 

Projekt Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego + 

produkty 
żywnościowe 

promujące zdrowe 
nawyki żywieniowe 

23 100 zł  
 

30 855 zł 

Szkoła Podstawowa nr 5  

Program ,,Owoce i warzywa w szkole” 
 

Program ,,Szklanka mleka” 
 

Projekt ,,Wymiana partnerska – Turek – Wiesmoor” 
 
 

Projekt Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej   
w systemie kształcenia zdalnego 
 

Projekt Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego 

 

produkty żywnościowe 
promujące zdrowe 
nawyki żywieniowe                                                                                                                           

 7 360 zł  

 

24 600 zł 
 

29 920 zł 

Katolicka Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa        
w Turku 

Projekt Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej   
w systemie kształcenia zdalnego 
 

Projekt Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego 

 

2 000 zł 

2 435 zł 

d) Turkowski Klub Senior+ 

Decyzją Rady Miejskiej w Turku uchwałą nr XXIII/172/20 z dnia 30.06.2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały nr XVI/128/19 Rady Miejskiej Turku z  dnia  27 grudnia 2019 r.   
w  sprawie  utworzenia Turkowskiego Klubu Senior+  przeniesiono Turkowski Klub Senior+  
w strukturę MOPS w Turku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku w ramach realizacji 
tego zadania realizował spotkania z seniorami w ramach trwałości projektu zgodnie  
z wytycznymi Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz bieżącymi 
zaleceniami epidemicznymi. Koszt projektu  (środki własne) – 4 415,32 zł. 

e) Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Turku 

W roku 2020 stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia sportowe i artystyczne 
przyznawane na podstawie Uchwały Nr XL/344/18 Rady Miejskiej Turku z dnia  
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17 maja 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów 
oraz tryb postępowania w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży Miasta Turku. Stypendia wypłacane są w wysokości: 
- 100 zł miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych,  
- 120 zł miesięcznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 
Stypendia za wyniki w nauce wypłacane są comiesięcznie przez okres jednego roku 
szkolnego, z wyłączeniem miesięcy letniej przerwy wakacyjnej. Łączny  koszt przyznanych 
stypendiów  za naukę w roku 2019/2020 wynosi 336 600 zł,  z czego wydatkowanie kwoty 
w wysokości 134 640 zł  przypada na rok budżetowy 2020, a pozostała kwota 201 960 zł  
na rok budżetowy 2021 r. 

Stypendia za osiągnięcia sportowe oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności 
artystycznej w wysokości 180 zł, wypłacane były w formie jednorazowej nagrody. W roku 
2020 ww. stypendia Burmistrza Miasta Turku otrzymało łącznie 45 osób.  

 

Tabela 30 Stypendia za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności 
artystycznej 

 Wyszczególnienie 

Liczba uczniów otrzymujących 
stypendium w roku 2019 i 2020 

za rok szkolny 2018/2019 

Liczba uczniów otrzymujących stypendium 
w roku 2020 i 2021 za rok szkolny 2019/2020 

 
za wyniki 
w nauce 

 

 
za wyniki 
w nauce 

 

 
za osiągnięcia 

sportowe 

 
za osiągnięcia 

artystyczne 
 

wrzesień 2019 r. wrzesień 2020 r. czerwiec 2020 r. 
czerwiec 2020 

r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 137 114 7 2 

Szkoła Podstawowa nr 4 57 57 2 1 

Szkoła Podstawowa nr 5 102 94 17 4 

Inne (tj. kluby sportowe, ośrodki 
kultury) 

- - 12 - 

Razem 296 265 38 7 

oddziały gimnazjalne Szkoły 
Podstawowej Nr  1 

38 - - - 

oddziały gimnazjalne Szkoły 
Podstawowej Nr  5 

25 - - - 

Razem 63 265 38 7 

Pozostałe szkoły 55 60 - - 

Student - - - - 

Ogółem 414 325 38 7 

f) Program ,,Turkowska Karta Dużej Rodziny"  

W ramach programu w 2020 r. wydano karty dla 40 rodzin tzw. „nowych” rodzin – 
czyli rodzin, które uzyskały prawo otrzymania karty. Wprowadzenie w naszym mieście 
,,Turkowskiej Karty Dużej Rodziny" miało na celu wspieranie członków rodzin wielodzietnych 
poprzez umacnianie rodziny i wsparcie jej funkcji, a także promowanie pozytywnego 
wizerunku rodzin wielodzietnych i ułatwienie ich członkom dostępu do różnorodnych dóbr  
i usług. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Turkowska Karta Dużej Rodziny wydana 
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była dla 1 842 osób. Ponadto miasto Turek wydaje również karty dla rodzin wielodzietnych  
w ramach Programu ,,Wielkopolska Karta Dużej Rodzinny” i „Programu ,,Ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny”.  

g) Program ,,Turkowska Karta Mieszkańca” 

W roku 2020 został wprowadzony Program „Turkowska Karta Mieszkańca”. Celem 
programu jest poprawa warunków życia mieszkańców miasta Turek, a także umocnienie 
poczucia tożsamości lokalnej. Jego wprowadzenie jest elementem polityki społecznej Gminy 
Miejskiej Turek oraz wzmocnieniem promocji miasta w celu zachęcenia osób  
do osiedlania się na terenie Turku. Uruchomienie programu przyczyniło się w szczególności 
do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie dostępu do usług 
publicznych, oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej. Program ma charakter otwarty, co 
oznacza możliwość jego rozbudowy, w tym poprzez rozszerzanie zakresu ulg i preferencji 
oferowanych przez Partnerów Programu. W 2020 roku przygotowano 534 karty. 

h) Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku 

powyżej 65 roku życia 

Miasto Turek przyjmując ww. program podjęło działania zmierzające do polepszenia 
stanu zdrowia grupy mieszkańców szczególnego ryzyka. Kwota przeznaczona na realizację 
programu 36 000 zł. Realizatorzy szczepień: 
-  Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów ,,MEDICUS", 
- RODAMED Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów Sp. z o.o. Poradnia 
lekarza POZ, 
- Przychodnia Lekarza Rodzinnego ,,MEDYK". 
Ze względu na ograniczony dostęp do szczepionek niewykorzystane zostały środki  
w wysokości 15 408 zł.  

i) Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla 
Gminy Miejskiej Turek został przyjęty Uchwałą Nr XVI/121/19 Rady Miejskiej Turku z dnia  
27 grudnia 2019 roku. Podstawowe zadania programu obejmowały: zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie 
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,  
a w szczególności ochrony przez przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 
w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  
i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; ograniczanie 
dostępności do alkoholu. Cele te były realizowane poprzez zadania wyznaczone przez art. 41 

ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizatorami 
programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, Urząd Miejski w Turku oraz 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt programu – 536 232,32 zł. 

j) Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 dla Gminy Miejskiej Turek 

Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania te realizuje się 
poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – 
wychowawczej i zdrowotnej, na którą składa się między innymi: zwiększanie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem; udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
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psychospołecznej i prawnej; profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna oraz 
szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii; wspomaganie działań 
instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 
narkomanii oraz pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 
dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym 
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Program jest realizowany 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku a współrealizatorami są m.in. Urząd 
Miejski w Turku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda 
Powiatowa Policji w Turku, Sąd Rejonowy w Turku, Prokuratura Rejonowa w Turku, poradnie 
leczenia uzależnień, placówki oświatowe i inne. 
Koszt programu – 2 972,00 zł. 

 

k) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2020-2025 

Program został przyjęty uchwałą XVI/122/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku, a zgodnie  
z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań 
własnych gminy należy: 

 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,  

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 
MOPS w Turku posiada specjalistyczny dział Ośrodek Wsparcia dla Osób  

z Problemami Uzależnień, który realizuje zadania z zakresu udzielania pomocy rodzinom,  
w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,  
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zadanie to jest realizowane poprzez: 

 udzielanie konsultacji indywidualnych osobom współuzależnionym oraz osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie, rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska 
przemocy domowej, kierowanie ofiary przemocy do pracownika socjalnego celem 
udzielenia wsparcia w złej sytuacji materialnej, 

 prowadzenie przez pracowników socjalnych w ramach grup roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego procedury „Niebieskiej Karty” w stosunku do 73 rodzin  
z terenu miasta, 

 zorganizowanie treningów umiejętności dla osób współuzależnionych, przez Specjalistę  
Psychoterapii Uzależnień w celu kontynuacji terapii współuzależnienia.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi konsultacje indywidualne w dziale Ośrodek 
Wsparcia oraz udostępnia miejsca dla spotkań grupy samopomocowej Al-anon „Nowa 
Droga” (dla osób współuzależnionych czyli członków rodzin osób uzależnionych) przy MOPS 
w Turku, mityng – poniedziałek  godzina 17.00 – 20.00. Organizuje szkolenia dla nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów szkolnych do prowadzenia rekomendowanych programów 
zawierających treści dotyczące profilaktyki przemocy domowej.  

MOPS współpracuje także z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy  
w rodzinie na terenie powiatu tureckiego. Współpraca dotycząca realizowanych projektów, 
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kampanii społecznych oraz współpraca międzyinstytucjonalana w związku z pracami Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Koszt programu w roku 2020 – 8 860,39zł. 

 

l) Program Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2023 

Program przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Turku nr XVI/123/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.  
W ramach tego programu do zadań gminy należy: 

 opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

 tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

 tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 
dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności 
wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku w ramach realizacji tego zadania w roku 

2020 zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem łącznie 39 rodzin. Asystenturą 
rodzinną w pierwszej kolejności objęto rodziny, przejawiające największe trudności  
w prawidłowej opiece i wychowaniu dzieci, a tym samym zagrożone umieszczeniem dzieci  
w pieczy zastępczej. 11 rodzin zostało zobowiązane do współpracy z asystentem na mocy 
postanowienia sądowego. Łączna liczba dzieci to 78; w tym w wieku przedszkolnym  
29, wieku szkolnym 49. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej prowadzona 
była praca z rodzinami biologicznymi, mająca na celu powrót dzieci do rodziny. W celu 
zmniejszenia kosztów realizacji zadania braliśmy udział w konkursie MRiPS „Asystent 
Rodziny”, który rokrocznie uzyskuje akceptację. Koszt projektu – 5 100,- zł. Wkład własny – 
184 120,19 zł. 

m) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2020  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpił do realizacji Programu 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - 
edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. 
Termin realizacji:  7 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Program miał na celu: 

 wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich 
osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, 

 możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy 
wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

 ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej 
do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, 

 przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności i poprzez udział w wydarzeniach społecznych, 
kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. 

Zatrudniono 2 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, którzy mieli pod opieką  
8 rodzin. Koszt projektu – 85 682,36 zł. 
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n) „Turek bez przemocy” 

Projekt  realizowany w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE” EDYCJA 2020 r. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Projekt był realizowany w okresie od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. Głównym celem 
projektu było zintensyfikowanie działań dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i 
dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez zorganizowanie szeregu innowacyjnych zajęć 
pozaszkolnych o walorach terapeutycznych i edukacyjnych w zakresie radzenia sobie w 
sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie oferty metod wsparcia środowiskowego o 
poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii. Cel ten był zgodny z 
celem szczegółowym IV Programu Osłonowego „Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i 
młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie”. Koszt projektu – 17 878, 
38 zł .Środki własne – 8 860, 39 zł. 

o) „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”  
Projekt ogłoszony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 
konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. 
Projekt skierowany do jednostek pomocy społecznej z przeznaczeniem na: 

 doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki 
z epidemią COVID-19, 

 dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników za pracę w warunkach i okresie  
o podwyższonym ryzyku zagrożenia COVID-19. 

Koszt projektu – 275 822,40 zł. Środki własne -  27 582,24 zł. Program realizowany przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

p) Projekt „Wspieraj seniora” 

Program „Wspieraj Seniora”  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zakładał pomoc  
w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora 70+, by ograniczyć konieczność 
wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii. Wraz z uruchomieniem 
programu, działać zaczęła specjalna infolinia pod numerem telefonu (22) 505 11 11. Za jej 
pośrednictwem osoby starsze mogły zgłosić swoje zapotrzebowanie np. na dostarczenie 
produktów spożywczych czy środków ochrony osobistej. Osoba przyjmująca zgłoszenie 
przekazywała prośbę oraz dane kontaktowe seniora do odpowiedniego ośrodka pomocy 
społecznej. Koszt projektu – 3 132,44 zł.  

q) Program Edukacyjny Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 

Program Edukacyjny Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera - jest to autorski 
program muzeum w Turku, który otrzymał III nagrodę w konkursie na Wielkopolskie 
wydarzenie muzealne w kategorii: Działalność edukacyjna promocyjna i marketingowa. We 
wrześniu 2020 r. w salach muzeum została podpisana umowa na dofinansowanie  
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, remontu pomieszczeń po dawnej 
księgarni przy ul. 3 Maja, na sale muzealne na kwotę 585 tys. zł. W przyszłości w tych nowych 
salach powstanie wystawa „Opowieści pewnej ulicy, 2 190 dni w okupowanym Turku”. 
Inspiracją do utworzenia tej ekspozycji jest jedyny w Polsce zbiór ok. 4 000 negatywów 
wykonanych w okresie od października 1941 do grudnia 1943 r., ukazujących życie codzienne 
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w okupowanym Turku i powiecie tureckim. Sala po księgarni wówczas stanie się ulicą  
z wojennego Turku. 

W październiku 2020 roku Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera złożyło 
wniosek do MKiDN na wykonanie aranżacji do wystawy „Opowieści pewnej ulicy, 2 190 dni  
w okupowanym Turku”. 

r) Mała książka wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 lat– projekt 

Instytutu Książki 

Kontynuacja projektu dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowanego  

w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić 

rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który 

przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę 

Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 

wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 

dziecięcego, mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce 

znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to 

broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz 

podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 

miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 

życia kulturalnego. 

W ramach projektu MBP w Turku w roku 2020 rozdało: 66 wyprawek czytelniczych  

oraz zyskało 49 nowych czytelników. 

s) Dyskusyjny Klub Książki – spotkania czytelnicze – projekt Instytut Książki 

Strategicznymi celami projektu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, 
ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych 
użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy  
do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie 
proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem 
projektu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych 
w ruch. 

W ramach projektu w MBP w Turku odbywają się comiesięczne spotkania. W roku 
2020 odbyło się 1 spotkanie. 

t) Przedszkolaki w bibliotece – autorski projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej dotyczący 
współpracy z przedszkolami samorządowymi 

„Przedszkolaki w bibliotece” to  projekt promujący czytelnictwo wśród dzieci  

i ich rodziców, zakładający ścisłą współpracę pomiędzy przedszkolem a biblioteką. W ramach 

współpracy biblioteka oferuje: 

 przygotowanie kart zobowiązań czytelniczych i zakładanie darmowych kart czytelnika, 

 oficjalne pasowanie na czytelnika, 

 opracowanie szczegółowego planu współpracy, 

 zakup wartościowej literatury dziecięcej do zbiorów biblioteki, 

 organizacja form pracy skierowanych dla podopiecznych przedszkola, 

 organizacja kół zainteresowań dla dzieci, 
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 organizacja warsztatów dla rodziców, 

 organizacja wycieczek i zajęć bibliotecznych – 1 raz w miesiącu dla każdej grupy 4-6 

latków, 

 nagradzanie i wyróżnianie aktywnych przedszkolaków. 

W ramach projektu MBP w Turku zorganizowała 16 różnych form pracy. 

u) Bibliosmyki – autorski projekt animujący czytelnictwo dla rodzin z małymi dziećmi 

Bibliosmyki to projekt, w ramach którego odbywają się cotygodniowe spotkania dla 

najmłodszych miłośników książek (3-6 lat) wraz z opiekunami. Cykliczne zajęcia są 

niecodzienną formą animacji czytelniczej, których celem jest także integracja środowiska 

lokalnego. W ramach projektu w roku 2020 odbyło się 20 spotkań (cotygodniowe spotkania 

dla trzech grup), w których udział brało 27 rodzin.  

v) „Misja: biblioteka pełna ludzi”  

Projekt zrealizowany w ramach dofinansowania ze środków MKiDN z Programu 
Partnerstwo dla Książki w wysokości 48 700 zł, dotacja celowa 11 700 zł,  wkład własny 2 000 
zł. Ogólna koncepcja projektu zakładała wzmocnienie kulturotwórczej roli Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Turku poprzez przeprowadzenie szeregu działań animujących czytelnictwo. 
Organizacja różnorodnych form i zaprojektowanie szerokiej oferty wydarzeń dla odbiorców 
reprezentujących różne grupy wiekowe umożliwiła bibliotece przede wszystkim stanie się 
instytucją otwartą na potrzeby czytelników. Turkowska biblioteka, dzięki podjętym 
inicjatywom stała się nie tylko miejscem dostępu do książek, ale także otwartą dla wszystkich 
przestrzenią usługową, powalającą na alternatywne korzystanie z czasu wolnego, w sposób 
wzbogacający i rozwijający kulturowo. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań 
zadanie obejmowało nowe działania, przyczyniające się do rozwoju i budowania potencjału 
biblioteki. 

Projekt zakładał organizację wielu różnorodnych działań promujących czytelnictwo 
wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów, w tym cykle spotkań autorskich, spektakle 
teatralne oparte na literaturze, działania z elementami gamifikacji, formy warsztatowe, 
spotkania promujące nowości wydawnicze oraz zachęcające do aktywności czytelniczych. 

W ramach projektu zrealizowane zostały: 

- "Bajkowe spotkania z książką" czyli spektakle teatralne i spotkania z animatorami, dla 
najmłodszych odbiorców, nie potrafiących jeszcze samodzielnie czytać, mające na celu 
zainteresowanie literaturą dziecięcą i zapoznanie z wartościowymi pozycjami literackimi dla 
dzieci, 
- 2 cykle spotkań autorskich ze znanymi i cenionymi twórcami literackimi - "Literackie 
poranki" dla dzieci i młodzieży oraz "Dobry wieczór z książką" dla młodzieży, dorosłych  
i seniorów, spełniające potrzeby czytelników należących do różnych grup wiekowych 
- warsztaty szkoleniowe z projektowania gry miejskiej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej 
ActionTrack, których efektem było stworzenie kompletnego scenariusza rozgrywki opartego  
na motywach literackich, zrealizowanego następnie przy udziale partnerów w przestrzeni 
miejskiej, co pozwoliło na rozszerzenie zakresu usług biblioteki i dostosowanie ich do potrzeb 
młodych czytelników, 
- warsztaty rękodzielnicze "Bookcrossingowe love", jako forma aktywizacji lokalnej 

społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, efektem których było stworzenie 
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skrzyń bookcrossingowych na literaturę dziecięcą i rozmieszczenie ich w różnych punktach 

miasta, 

- promująca czytelnictwo wystawa fotograficzna "Oni czytają! A ty?", składającej się ze zdjęć 

miejscowych działaczy i liderów, co pomogło w kształtowaniu zachowań czytelniczych 

lokalnej społeczności i zwiększyło zainteresowanie biblioteką oraz jej działalnością, 

- akcja dla czytelników i użytkowników biblioteki "Bywasz! Czytasz! Wygrywasz!", która 

poprzez wykorzystanie elementów gamifikacji zachęcała do zwiększonej aktywności  

w przestrzeni bibliotecznej, 

- głośne czytanie w przedszkolach połączone z prezentacją nowości czytelniczych.  

W sumie w ramach projektu odbyło się 17 wydarzeń, w których udział wzięło 1 539 osób. 

w) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych 

Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa jest  uchwalonym  przez  Radę  Ministrów  
programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został 
Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych  do  bibliotek  publicznych, którego celem jest 
wzmocnienie  aktywności czytelniczej w  bibliotekach  publicznych  poprzez  kreowanie  
wzrostu  liczby  wypożyczanych  publikacji  oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek 
publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych 
poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania  
zasobów,  a  w  konsekwencji  zwiększenie  oferty  czytelniczej  dla użytkowników bibliotek. 
W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory wniosków na zadanie związane  
z zakupem  nowości  wydawniczych  do  bibliotek  publicznych.  Dofinansowanie 
przekazywane jest  w ramach pomocy finansowej budżetu państwa w formie dotacji celowej. 

W ramach programu MBP w Turku zakupiło 402 vol. w tym 383 książki drukowane  
i 19 audiobooków na kwotę 9 500 zł oraz zakupiona została usługa dostarczania publikacji 
drogą elektroniczną: 39 kodów dostępu (odnawialnych co miesiąc) do Platformy Legimi  
za kwotę 5 050,00 zł.  

x) Program 50+ - spotkania edukacyjno-kulturalne dla Seniorów 

Głównym celem programu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną jest 
poprawa i uatrakcyjnienie życia Seniorów. Spotkania mają charakter cykliczny. W każdy 
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca odbywają się wykłady oraz spotkania z pisarzami, lekarzami 
czy innymi ciekawymi ludźmi. Bibliotekarz pracujący w Pracowni Komputerowej  
i Wypożyczalni Zbiorów Multimedialnych prowadzi kursy komputerowe o różnym stopniu 
zaawansowania. Podczas zajęć na indywidualnych stanowiskach seniorzy uczą się obsługi 
różnych programów i korzystania z Internetu. Ponadto seniorzy uczestniczą  
w cotygodniowych warsztatach rękodzieła, a także mają możliwość nauki języka 
angielskiego. 

W ramach Programu w 2020 roku odbyły się: 3 spotkania i wykłady, 12 spotkań 
warsztatów rękodzieła, 9 lekcji języka angielskiego.  

y) Projekt cyklicznych zajęć socjoterapeutycznych „Klub Otwarty Świat”  

W okresie od 18 września do 30 października 2020 roku Środowiskowy Dom 

Samopomocy we współpracy ze Stowarzyszeniem  „Tu i Teraz” w Turku realizował projekt 

„Klub Otwarty Świat”, obejmujący przygotowanie i prowadzenie regularnych spotkań i zajęć 

terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu finansowana była  ze 



 

83 

środków Burmistrza Miasta Turku pozyskanych przez wykonawców projektu w  drodze 

konkursu przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie „Tu i Teraz”. 

Działania Klubu Otwarty Świat obejmowały: 

 prowadzenie rehabilitacji społecznej przez organizację i realizację spotkań integracyjnych 

umożliwiających nawiązywanie i budowanie kontaktów społecznych przez uczestników 

spotkań klubu, 

 zajęcia z organizacji czasu wolnego, tj. gry świetlicowe, stolikowe i rekreacyjne, 

 korzystanie z form aktywności ruchowej. 

z) Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tureckim 

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku wpisuje się w założenia  

i realizację Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tureckim 

na lata 2016-2025. Środowiskowy Dom Samopomocy realizował następujące cele zgodne  

z założenia mi programu:  

 podnoszenie świadomości społecznej z zakresu praw osób niepełnosprawnych przez 

prowadzenie poradnictwa socjalnego i realizację treningów umiejętności społecznych, 

 rozwijanie form rehabilitacji społecznej przez prowadzenie terapii zajęciowej  

i organizację spotkań integracyjnych, 

 rozwijanie form rehabilitacji zawodowej przez realizację treningów informatycznych  

i interpersonalnych oraz umożliwienie swobodnego dostępu do ofert lokalnego rynku 

pracy.  

aa) „Umiem Pływać ” dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” był adresowany do uczniów 
szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział 
dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.  
Główne cele programu:          

 upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

 nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,       

 profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,      

 zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów 
ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych, 

 efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej,       

 wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie 
programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których 
nie ma pływalni,      

 edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów. 
Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych,  

nie było w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni  
ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających 
zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci były pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia 
sportowe. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania  
to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość 
rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynęło także  
na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego  
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i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych na 
basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. 

Z programu korzystały i nadal korzystają szkoły z: Gminy Lisków, Miasta i Gminy 
Tuliszków oraz Gminy Kawęczyn.  

bb) Program bezpłatnej nauki pływania dla dzieci 5 i 6 letnich z Miasta Turku  

Ze względu na sytuację pandemiczną odstąpiono od prowadzenia programu 

cc) Upowszechnianie Sportu Różnych Grup Społecznych i Środowiskowych 2020 

Projekt dotyczył upowszechniania sportu w różnych grupach społecznych. Celami 
głównymi programu było: 
- zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych  
i środowiskowych, 
- tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego 
stylu życia, 
- wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie 
aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk, 
- promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk  
i grup społecznych, 
- promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości 
sportu, 
- przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu 
społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej, 
- promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób 
starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport, 
- niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach 
 i grupach społecznych. W projekcie brali udział mieszkańcy: Miasta Turku, Miasta i Gminy 
Tuliszków, Gminy Turek i Gminy Malanów. 
 
dd) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Turku 

Konieczność opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizacji wynika z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 755 z późn. zm.). 

Plan aktualizowany jest co trzy lata, ostania aktualizacja była w roku 2018 i zawierała: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, 

 propozycję przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej 
i paliw gazowych, 

 ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach 
odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych  
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

  propozycje możliwych do zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, 

 analizę zakresu współpracy z innymi gminami. 
Kolejna aktualizacja planowana jest na 2021 rok. 
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ee) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2020 roku 

 W ramach programu na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, 
elektroniczne znakowanie psów oraz sterylizację suk i kotek, których posiadacze są 
mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek wydatkowanych zostało: 282 000,00 zł.  
 W ramach, finansowanych przez gminę elektronicznych znakowań psów 
oraz  zabiegów sterylizacji wykonane zostały: implantacje mikroczipów, sterylizacje małych 
suk, sterylizacje dużych suk oraz kotek. 

ff) Działania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 

W ramach programu w roku 2020 roku złożonych zostało 41 wniosków o utylizację 
wyrobów zawierających azbest a zrealizowano 16 wniosków. Zdemontowanych  
i unieszkodliwionych zostało 4,9 Mg wyrobów zawierających azbest, a odebranych 
i unieszkodliwionych 19,75 Mg tych wyrobów. Program realizowany był przy udziale środków 
gminy oraz dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dofinansowanie wyniosło 39,76 %. Z budżetu gminy 
wydano 7 807,62 zł. 

gg) Udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów  

i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 

W ramach programu przyjętego Uchwałą nr XIX/141/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na 
dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. 1908 ze zm.) mieszkańcy mogli ubiegać się dofinansowanie 
części kosztów związanych z wymianą niskosprawnych kotłów i pieców na nowe, 
niskoemisyjne źródła ciepła w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych 
na terenie Gminy Miejskiej Turek.  

W ramach dofinansowania mieszkańcy miasta mogli pozyskać dofinansowanie 
inwestycji polegających na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, instalacji 
ogrzewania gazowego, pompy ciepła, ogrzewania olejowego, ogrzewania elektrycznego  
lub zakupie wysokosprawnych kotłów na paliwa stałe, spełniających wymogi rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wysokość dofinansowania wynosiła: 4 000 
zł w przypadku przyłączenia domu do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej, bądź 3 000 zł 
dla pozostałych przedsięwzięć.  

Na realizację programu przeznaczono 130 000 zł w roku 2020, pochodzących  
w całości ze środków budżetu Gminy Miejskiej Turek. Wnioski o przedmiotowe 
dofinansowanie mieszkańcy składać mogli w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 3 lipca 2020 
r. Do Urzędu Miejskiego w Turku w ww. terminie wpłynęły 73 wnioski o udzielnie dotacji 
celowej na wymianę źródeł ciepła (dodatkowo złożono 3 wnioski poza terminem naboru).   
W roku 2020 w ramach przedmiotowego programu zawarto 31 umów o dofinansowanie na 
łączną kwotę 114 000,00 zł.  
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III. Uchwały 
Trzeci rozdział niniejszego raportu dotyczy realizacji uchwał podjętych przez Radę 

Miejską Turku w 2020 r. Obsługą administracyjną rady zajmuje się Biuro Rady Miejskiej, 
będące w strukturach Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Turku. Do kompetencji biura należy również obsługa administracyjna komisji rady oraz 
sprawy kancelaryjno-techniczne, w szczególności:  

 przygotowywanie materiałów dotyczących projektów uchwał rady, jej komisji oraz 
materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,  

 przechowywanie uchwał podejmowanych przez radę,  

 przekazywanie burmistrzowi, za pośrednictwem sekretariatu, korespondencji  
do i od rady, jej komisji i poszczególnych radnych,  

 zbieranie materiałów do projektów planów pracy rady i jej komisji,  

 techniczne przygotowanie sali dla przeprowadzenia sesji, zebrań i posiedzeń komisji,  

 protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,  

 prowadzenie rejestru uchwał i przesyłanie ich organom nadzoru,  

 prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,  

 dbałość o terminowe doręczenie zawiadomień i materiałów na sesje rady,  

 prowadzenie spraw kancelaryjnych rady,  

 obsługa radnych przez tworzenie im właściwych warunków wykonywania mandatów,  

 wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie 
pracami rady,  

 przygotowywanie projektów uchwał rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

W 2020 roku odbyło się 35 posiedzeń komisji. Poniżej wykaz ilości posiedzeń poszczególnych 
komisji: 

 Budżetowa - 5, 

 Komunalna i Rozwoju Miasta - 6, 

 Zdrowia i Pomocy Społecznej - 5, 

 Oświaty, Kultury i Sportu - 6, 

 Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - 5, 

 Rewizyjna - 3, 

 Skarg, Wniosków i Petycji - 5. 

W 2020 roku odbyło się 13 sesji rady miejskiej podczas, których łącznie podjęto  
91 uchwał. Ponadto radni przyjęli stanowisko w sprawie wsparcia działań dotyczących 
rewitalizacji Parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej oraz rozpatrzyli dwie petycje. 

Większość przyjętych przez radę uchwał miało charakter finansowy i organizacyjny. 
Pozostałe uchwały dotyczyły spraw społecznych, gospodarowania mieniem komunalnym 
oraz kwestii związanych z inżynierią miejską. 

Tabela uwzględniająca wszystkie uchwały podjęte w 2020 roku i informacje o stanie ich 
realizacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie Realizacja uchwały 

1 XVII/129/20 15.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

Uchwała została zrealizowana. Umowa z  firmą K Green Japan Sp. z o.o.  została podpisana w dniu 

6 lutego 2020 roku na okres 30 lat. 

2 XVII/130/20 15.01.2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Nr 2  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza 

Pietrzaka w Turku 

Uchwała została zrealizowana. W świetle art. 13 ustawy o bibliotekach organizator może dokonać 

połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed 

dniem wydania aktu o likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze 

likwidacji wraz z uzasadnieniem. 

3 XVII/131/20 15.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Programu "Turkowska Karta Mieszkańca" Uchwała jest w trakcie realizacji. Wprowadzenie Programu „Turkowska Karta Mieszkańca” ma na 

celu poprawę warunków życia mieszkańców Miasta Turek, a także umocnienie poczucia tożsamości 

lokalnej. Jego wprowadzenie jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Turek oraz 

wzmocnieniem promocji miasta w celu zachęcenia osób do osiedlania się na terenie Turku.  

4 XVII/132/20 15.01.2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 

2019/2020 

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie z określonymi uchwałą stawkami Miejski Zespół Obsługi 

Szkół i Przedszkoli w Turku obliczał koszt jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców 

we własnym zakresie w wykonywaniu obowiązków, o których mowa w art. 32ust.6 i art.39 ust.4 

Prawo oświatowe. 

5 XVII/133/20 15.01.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalania stawki tej opłaty 

Uchwała podjęta na podstawie art. 6k znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), Rada Miejska 

Turku dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustaliła stawkę takiej opłaty. W niniejszej 

uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

6 XVII/134/20 15.01.2020 r. zmieniająca uchwałę nr VII/60/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji 

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), uwzględniła konieczność 

zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości. 

7 XVII/135/20 15.01.2020 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Uchwała podjęta na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), Rada Miejska Turku określiła termin, 

częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazała 

czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Przedmiotowa uchwała reguluje termin i częstotliwość 

wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostępne metody zapłaty 

przedmiotowej opłaty tj. w kasie oraz na rachunek bankowy. 
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8 XVIII/136/20 10.02.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej 

pojemności 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), Rada Miejska 

Turku dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

spośród metod określonych w art. 6j ww. ustawy oraz ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, a także określiła stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i 

nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na 

podstawie art. 6k ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. Zastosowanie wyższych stawek opłaty dla właścicieli 

nieruchomości niewypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny stanowi instrument ekonomiczny, który mobilizuje do segregowania odpadów.  

W niniejszej uchwale jako metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych 

przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. 

9 XVIII/137/20 10.02.2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji 

Powyższa uchwała uwzględniała konieczność zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty 

jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez 

właścicieli nieruchomości.  Deklaracja obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania 

oraz pouczenie, iż stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

10 XVIII/138/20 10.02.2020 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), Rada Miejska Turku  zobowiązana jest określić, w drodze 

uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. 

Przedmiotowa uchwała reguluje termin i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz dostępne metody zapłaty przedmiotowej opłaty tj. w kasie oraz na 

rachunek bankowy. 

11 XIX/139/20 20.02.2020r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

12 XIX/140/20 20.02.2020r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032 

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie. Wprowadzono 

przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie rewitalizacji parku miejskiego na lata 2020-2022 z kwotą 

nakładów w wysokości 19 886.064,- zł 

13 XIX/141/20 20.02.2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany 

niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. 

z 2019 r. poz. 1396) finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie 

wspomagania realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, 

a więc także ochronie powietrza, należy do zadań własnych gminy. Gmina Miejska Turek chcąc 

wyjść naprzeciw mieszkańcom oraz innym podmiotom podejmującym we własnym zakresie 

inwestycje zmierzające do wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła 

ciepła, przyjęła regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych 

kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła. Przekazane w formie bezzwrotnej dotacji fundusze 

są pomocą w pokryciu kosztów realizacji inwestycji związanych z realizacją ww. działań. 
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14 XIX/142/20  w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów 

elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2182) Rada Miejska Turku 

zobowiązana jest do podejmowania różnych działań zmierzających do ochrony zdrowia 

mieszkańców, wynikających ze szkodliwego wpływu używania tytoniu. Rada Miejska Turku mając 

możliwość rozwiązania problemu palenia tytoniu między ulicami W. Milewskiego,  

a Al. J. Piłsudskiego, na podstawie art. 5 ust. 4 wymienionej powyżej ustawy, ustaliła w drodze 

uchwały inne niż określone w ustawie miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy 

wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za 

pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego. Uchwała wprowadzająca strefę wolną od dymu 

tytoniowego stanowi zobowiązanie jakie Polska przyjęła, ratyfikując w kwietniu 2006 roku Ramową 

Konwencją Światową Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu sporządzoną w Genewie 

dnia 21 maja 2003 roku (Dz. U. z 2006 roku, Nr 66, poz. 464). 

15 XIX/143/20 20.02.2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Turku Konieczność nadania nazw ulic w Turku jest konsekwencją realizacji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w rejonie ulicy Działkowej zatwierdzonego 

uchwałą XXI/222/2000 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 sierpnia 2000 r., w wyniku którego 

wydzielono nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.  Ulice Warzywna  

i Owocowa zostały wprowadzone do ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie 

teleinformatycznym internetowy Manager Punktów Adresowych (iMPA). 

16 XIX/144/20 20.02.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2020 Rada Miejska Turku zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2020. 

17 XIX/145/20 20.02.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zapachu emitowanego przez zakład produkcyjny 

znajdujący się na terenie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej 

Rada Miejska Turku rozpatrzyła petycje. 

18 XXI/146/20 22.04.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

19 XXI/147/20 22.04.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2020 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla 

Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Zakup tomografu komputerowego 

wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownie tomografii komputerowej dla potrzeb 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” 

Przekazano i rozliczono pomoc finansową w kwocie 100 000,- dla Powiatu Tureckiego  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla SP ZOZ w Turku. 

20 XXI/148/20 22.04.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2020 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla 

Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Zakup respiratorów stacjonarno-

transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku” 

Przekazano i rozliczono pomoc finansową w kwocie 5 000,- dla Powiatu Tureckiego  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch respiratorów dla SP ZOZ w Turku. 

21 XXI/149/20 22.04.2020r. o zmianie uchwały Nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 

płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy 

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 do 30 września 2020 nie ustalano opłaty prolongacyjnej. 

22 XXI/150/20 22.04.2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2020 roku” 

Przyjęty program opieki nad zwierzętami służy zapewnieniu opieki nad zwierzętami bezdomnym  

w tym w szczególności ich odławianiu, utrzymywaniu w schronisku oraz poszukiwaniu nowych 

właścicieli, ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez m.in. sterylizację i kastrację psów 

i kotów. W programie przewidziano przekazanie na ww. cele środków w wysokości: 282 000,00 

złotych, w tym: odławianie bezdomnych zwierząt i ich utrzymywanie w schronisku – 269 370,00 zł, 

sterylizację zwierząt oraz ich elektroniczne znakowanie – 10 630,00 zł, dokarmianie kotów wolno 

żyjących – 1 000,00 zł, prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt 

oraz zapobieganie ich bezdomności – 1 000,00 zł. 
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23 XXI/151/20 22.04.2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity 

Dz. U.2018.poz. 2068 ze zm. ) zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały 

rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Do kategorii dróg gminnych 

zaliczono następujące drogi położone w Turku: ul. Wincentego Witosa położoną na działkach 

oznaczonych nr geodezyjnymi:, 317/9, 316/6, 315//6, 314/3, 313/4, 312/5, 296/6, 295/2, 656/33, 

296/3, 312/7, 313/6, 320/6, 654/5, 652/1, 654/16, 654/8, 655/8, 296/4, 294/6, 293/14, 295/5, 

292/10, 291/14, 290/15, 289/13, 288/7, 287/5 – obręb ewid. 0002 B oraz ul. Św. Barbary położoną 

na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi: 317/4, 320/12, 647/6, 648/7 – obręb 0002 B. 

24 XXI/152/20 22.04.2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości 

stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej 

pojemności 

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), Rada Miasta Turku ma prawo, nie obejmować 

nieruchomości niezamieszkałe odbiorem odpadów komunalnych. Korzystając z tego przywileju, 

postanowiono uchylić przedmiotowe paragrafy uchwały. Decyzja o wyłączeniu nieruchomości 

niezamieszkałych spowodowana była faktem, że przedsiębiorcy nie są w stanie w pełni prowadzić 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz mają trudność w rozróżnieniu co jest odpadem 

komunalnym w firmie, a co jest odpadem przemysłowym. 

25 XXI/153/20 22.04.2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji 

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), Rada Miasta Turku ma prawo, nie obejmować 

nieruchomości niezamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych. Korzystając z tego przywileju, 

postanowiono uchylić przedmiotowy paragraf uchwały. Wyłączenie nieruchomości 

niezamieszkałych odbiorem odpadów komunalnych spawało brak zasadności obowiązywania 

załącznika nr 3 - deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

26 XXI/154/20 22.04.2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługiw zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), Rada Miasta Turku określiła, w drodze uchwały, 

górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbycia się zebranych 

na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Górne stawki opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych ustalone zostały na podstawie maksymalnych cen za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów w Mieście Turek. W przypadku braku segregacji opłaty te 

zwiększone zostają dwukrotnie. Górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości 

za usługę pozbycia się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych, Rada Miejska 

w Turku określiła w wysokości 30,00 zł brutto za 1 m3. 

27 XXI/155/20 22.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Turku z dnia 20 lutego 2020 r. w 

sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany 

niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 

W związku z obowiązującym od dnia 20 marca 2020 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem 

epidemii oraz wynikającymi z aktualnej sytuacji epidemiologicznej utrudnieniami w swobodnej 

możliwości złożenia wniosku, a więc ubiegania się o dotację celową na dofinansowanie wymiany 

niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła zasadnym było wydłużenie 

terminu na złożenie przedmiotowego wniosku. W związku z powyższym wyznaczono nowy termin 

składania przez mieszkańców Gminy Miejskiej Turek wniosków o dotację celową do dnia 

30 września każdego roku. 

28 XXI/156/20 22.04.2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – 

schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

Uchwała reguluje zasady ponoszenia odpłatności i zwolnień z odpłatności w zależności od 

kryterium dochodowego dla osób bezdomnych za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. 

29 XXI/157/20 22.04.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania 

Uchwała reguluje zasady ponoszenia odpłatności i zwolnień z odpłatności w zależności od 

kryterium dochodowego dla osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych. Uchylona 

przez organ nadzorczy. 
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30 XXII/158/20 27.05.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

31 XXII/159/20 27.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych 

w postaci wybudowanych elementów infrastruktury technicznej kompleksowego uzbrojenia 

terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku 

Zwiększono majątek PGKIM Sp. z. o.o. o elementy infrastruktury technicznej kompleksowego 

uzbrojenia terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej. 

32 XXII/160/20 27.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych 

w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku 

Zwiększono majątek PGKIM Sp. z. o.o. o wybudowane elementy kanalizacji deszczowej. 

33 XXII/161/20 27.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych 

w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku. 

Zwiększono majątek PGKIM Sp. z. o.o. o wybudowane elementy kanalizacji deszczowej. 

34 XXII/162/20 27.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas 

nieoznaczony 

Na wniosek dotychczasowego najemcy garażu, wszczęto procedurę podjęcia uchwały w sprawie  

wynajmu garaży. Rada Miejska Turku podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wynajem garażu. Na jej 

podstawie nastąpiło zawarcie nowej umowy najmu. 

35 XXII/163/20 27.05.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/144/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 lutego 2020 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2020. 

Rada Miejska Turku zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2020 ze 

zmianami. 

36 XXIII/164/20 30.06.2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2019 rok Rada Miejska Turku udzieliła Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za rok 2019. 

37 XXIII/165/20 30.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2019 

Organ stanowiący - Rada Miejska Turku dokonała zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Miejskiej Turku za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Turek 

za 2019 rok, obejmującego sporządzony na dzień 31.12.2019r.: bilans z wykonania budżetu, łączny 

bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, łączne 

zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych. 

38 XXIII/166/20 30.06.2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku absolutorium za rok 2019 Rada Miejska Turku udzieliła Burmistrzowi Miasta Turku absolutorium za rok 2019. 

39 XXIII/167/20 30.06.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon  

ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa” 

Zrealizowana. Uchwała Nr XXIII/167/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r., 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5825 z dnia 13 lipca 

2020 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. “Rejon  

ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa” wszedł w życie z dniem 28 lipca 2020 r. 

40 XXIII/168/20 30.06.2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku 

„Rejon ul. Górniczej i Przemysłowej” 

Zrealizowana. Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r., 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5826 z dnia 13 lipca 

2020 r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. “Rejon ulic Górniczej 

 i Przemysłowej” wszedł w życie z dniem 28 lipca 2020 r. 

41 XXIII/169/20 30.06.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

42 XXIII/170/20 30.06.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032 

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie. Wprowadzono 

przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie wypłaty stypendiów za wyniki w nauce oraz odbioru 

odpadów komunalnych do realizacji w latach 2020-2021. 

43 XXIII/171/20 30.06.2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu W 2020 r. przyprowadzono procedurę wyboru banku obsługującego emisję obligacji  i zawarto 

umowę o organizację emisji obligacji  z SGB-Bank S.A. W m-cu grudniu została przeprowadzona 

emisja obligacji na kwotę 2 700 000 zł. 

44 XXIII/172/20 30.06.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/128/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r.  

w sprawie utworzenia Turkowskiego Klubu Senior+ 

Uchwała jest zrealizowana. Od 1 lipca 2020 r. Turkowski Klub Senior+ działa w ramach struktury 

organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 
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45 XXIII/173/20 30.06.2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Zgodnie z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 833) rada gminy jest upoważniona do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej to jest osobie, 

której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 poz. 2133), która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  Podjęta uchwała 

umożliwiła realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatków energetycznych. 

46 XXIII/174/20 30.06.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania 

Uchwała reguluje zasady ponoszenia odpłatności i zwolnień z odpłatności w zależności od 

kryterium dochodowego dla osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych. Podjęta 

ponownie po rozstrzygnięciu nadzorczym. 

47 XXIII/175/20 30.06.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Turek 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), Rada Miejska Turku uchwaliła Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek. W powyższym dokumencie 

określono  zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, 

obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady, zadania miasta oraz 

zarządzającego systemem gospodarowania odpadami. 

48 XXIII/176/20 30.06.2020 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi 

Prokuratora Rejonowego w Turku na uchwałę Rady Miejskiej Turku Nr XXIII/196/12 z dnia 6 

grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Turek 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. Nr 2019, poz. 2325 ze zm.) Rada Miejska Turku przekazała skargę 

Prokuratora Rejonowego w Turku na uchwałę Rady Miejskiej Turku Nr XXIII/196/12 z dnia 6 

grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejskiej Turek Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu. 

49 XXIII/177/20 30.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r.  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej 

pojemności 

Uchwała podjęta na podstawie art. 6k znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.). Rada Miejska 

Turku ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także określiła stawki 

opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 

nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez 

radę gminy odpowiednio na podstawie art. 6k ust. 1 albo w art. 6j ust. 3b. Zgodnie z założeniami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami 

komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. 

50 XXIV/178/20 27.07.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

51 XXIV/179/20 27.07.2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032 

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie. Wprowadzono 

przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie przebudowy lokalu usługowo-handlowego na funkcję 

użyteczności publicznej - Muzeum Miasta Turku oraz opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do 

zmian klimatu. 
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52 XXIV/180/20 27.07.2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do opracowania wdrożenia „Miejskiego Planu 

Adaptacji do zmian klimatu” 

Rada Miejska w Turku wyraziła wolę przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do opracowania 

 i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” realizowanego w ramach projektu 

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich finansowanego z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” 

ma służyć pozyskaniu środków zewnętrznych na rozwiązywanie najważniejszych problemów miasta 

wynikających ze zmian klimatu. 

53 XXIV/181/20 27.07.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących Uchwała zrealizowana. Na mocy niniejszej uchwały, inwestor będzie mógł wybudować budynek 

wielorodzinny o ilości mieszkań od 25 do 40. Planowana inwestycja zrealizowana będzie na działce 

240/1 obręb 0003 Turek ,,C". 

54 XXV/182/20 17.09.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

55 XXV/183/20 17.09.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032 

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie. Wprowadzono 

przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Górniczej oraz montażu iluminacji świątecznych w mieście. 

56 XXV/184/20 17.09.2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1pkt 

1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych 

Nie dochodzone są należności z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach handlowych 

jeżeli jej kwota jest równa lub wyższa od należności głównej. 

57 XXV/185/20 17.09.2020 r. o zmianie uchwały Nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 

płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy 

Przedłużony został okres nie pobierania opłaty prolongacyjnej do dnia odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

58 XXV/186/20 17.09.2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Turek 

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i 

porządku na terenie miasta, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego 

odpady, zadania gminy oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami. Regulamin 

precyzuje wymagania dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z 

wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów. Określone zostały w nim minimalne pojemności 

pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości i na drogach publicznych. Ponadto precyzuje wymagania w zakresie uprzątania 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

oraz mycia pojazdów samochodowych poza myjniami. W regulaminie ustalona została kolorystyka 

pojemników i worków do selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych. Uregulowana 

została częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz 

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Regulamin określa również obowiązki osób 

utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 

dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz określa 

wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach. 
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59 XXV/187/20 17.09.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 roku 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

Zgodnie z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 833) rada gminy jest upoważniona do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej to jest osobie, 

której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 poz. 2133), która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  Podjęta uchwała 

umożliwiła realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatków energetycznych. 

60 XXV/188/20 17.09.2020 r. w sprawie likwidacji Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku 

oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku 

Uchwała jest zrealizowana. Procedurę likwidacji filii rozpoczęto Uchwałą Nr XVII/130/20 Rady 

Miejskiej Turku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji  Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku oraz pismem skierowanym do Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Z dniem 1 października 2020 r. na 

mocy uchwały XXV/188/20 zakończyła swoją działalność Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Turku. 

61 XXV/189/20 17.09.2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia Turkowski Klub Senior+ w Turku 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Osoby starsze nieodpłatnie korzystają z Turkowskiego Klubu 

Senior+ 

62 XXV/190/20 17.09.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy 

miasta 

Zrealizowana. Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXXV/300/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 listopada 2017 

r., a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon ulic Górniczej i 

Przemysłowej” uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/167/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 

2020 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5825 z dnia 

13 lipca 2020 r. 

63 XXV/191/20 17.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas 

nieoznaczony 

Na wniosek dotychczasowego najemcy garażu, wszczęto procedurę podjęcia uchwały w sprawie  

wynajmu garaży. Na posiedzeniu Rada Miejska Turku podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na 

wynajem garażu. Na jej podstawie nastąpiło zawarcie nowej umowy najmu. 

64 XXV/192/20 17.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości 

gruntowych położonych w Turku na osiedlu przy ul. Górniczej 

Na wnioski dotychczasowych dzierżawców gruntu, wszczęto procedurę podjęcia uchwały  

w sprawie dzierżaw. Na posiedzeniu Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na oddanie  

w dzierżawę gruntów. Na jej podstawie nastąpiło zawarcie nowych umów . 

65 XXV/193/20 17.09.2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024” 

Uchwała opracowana zgodnie z art.21.ust.2  ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 

zasobie gminy. W trakcie realizacji do 2024 r. 

66 XXV/194/20 17.09.2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Rada Miejska Turku przekazała według właściwości skargę. 

67 XXVI/195/20 22.10.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

68 XXVI/196/20 22.10.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032 

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie. Wprowadzono 

przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt i utrzymania zieleni  

w mieście umożliwiając zlecenie zadań i ich realizację od 2021 roku. 

69 XXVI/197/20 22.10.2020 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Umorzoną część pożyczki zaciągniętej z WFOŚIGW w Poznaniu przeznaczono na wkład własny  

w realizację zadania w zakresie rewitalizacji parku miejskiego. 

70 XXVI/198/20 22.10.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Turek przy realizacji zadania zmiany wielkości obszaru granic aglomeracji Turek 

Rada Miejska  Turku wyraziła wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Turek,  

a Gminą Turek. Przedmiotem porozumienia było współdziałanie gmin przy realizacji zadania 

polegającego na aktualizacji wielkości aglomeracji Turek wyrażonej równoważną liczbą 

mieszkańców (RLM) oraz na zmianie obszaru i granic aglomeracji Turek. 
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71 XXVI/199/20 22.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Uchwała w trakcie realizacji. 

72 XXVI/200/20 22.10.2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Miejskiego w Turku. Rada Miejska Turku rozpatrzyła skargę na działalność Dyrektora Żłobka Miejskiego w Turku i uznała 

ją za bezzasadną. 

73 XXVII/201/20 26.11.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

74 XXVII/202/20 26.11.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032 

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie. Dostosowano kwoty 

przeznaczone na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków zewnętrznych w zakresie 

rewitalizacji parku miejskiego, dostępu obywateli do cyfrowych usług publicznych oraz przebudowy 

budynku przy ul. Matejki na budynek mieszkalny do harmonogramu realizacji zadań. 

75 XXVII/203/20 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok Uchwalone stawki podatku od nieruchomości zostały zastosowane do wymiaru podatku od 

nieruchomości na rok 2021. 

76 XXVII/204/20 26.11.2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku 

rolnego na 2021 rok 

Obniżona cena skupu żyta została zastosowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 

2021. 

77 XXVII/205/20 26.11.2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok Uchwalone stawki podatku od środków transportowych są stosowane w składanych deklaracjach  

i wydawanych decyzjach na podatek od środków transportowych na rok 2021. 

78 XXVII/206/20 26.11.2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2021 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Okres obowiązywania programu - 1 stycznia 2021 r.- 31 grudnia 

2021 r. 

79 XXVII/207/20 26.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych 

w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku 

Zwiększono majątek PGKIM Sp. z. o.o. o wybudowane elementy kanalizacji deszczowej. 

80 XXVII/208/20 26.11.2020 r. zmieniającej  uchwałę  nr  VII/70/07  Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia  26 kwietnia 2007 roku  

w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku 

Powyższą uchwałą przedłużono przebieg już istniejącej ul. Józefa Chełmońskiego w Turku, o kolejną 

działkę nr geod. 463 obręb 0003 Turek „C”. Ulica Józefa Chełmońskiego została wprowadzona do 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym internetowy Manager 

Punktów Adresowych (iMPA). 

81 XXVII/209/20 26.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z   dnia  30  czerwca  2020 r.   

w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia 

od opłat i trybu ich pobierania 

Uchwała określiła pełną odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych od 1 stycznia 2021 r. 

82 XXVII/210/20 26.11.2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 września 2011 r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Turek 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Od 1 stycznia 2021 r. wobec podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce stosowane są nowe stawki i zasady ustalania dotacji celowej określone Uchwałą 

Rady Miejskiej Turku. 

83 XXVIII/211/20 17.12.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2020 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie 

zadań gminy, a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały 

budżetowej. 

84 XXVIII/212/20 17.12.2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 – 2032 

Dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian w budżecie, uwzględniając w latach 2020 

i 2021 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania majątkowe. 

85 XXVIII/213/20 17.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek Uchwała podjęta na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

(Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.), § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1586). Wyznaczono aglomerację Turek położoną w powiecie tureckim, Gminie 

Wiejskiej Turek i Gminie Miejskiej Turek. 
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86 XXIX/214/20 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032 Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Turku na lata 2021-2032, uchylając 

jednocześnie poprzednio obowiązującą i wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o finansach 

publicznych. Uchwała do realizacji w latach 2021-2032. 

87 XXIX/215/20 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2021 W terminie ustawowym uchwalono budżet miasta na rok 2021. Uchwała do realizacji w roku 2021. 

88 XXIX/216/20 29.12.2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 

Do 30 czerwca 2021 r. został wyznaczony termin realizacji wydatków z budżetu roku 2020,  

na zadania planowane w budżecie tego (2020) roku, które nie zostały w całości lub części 

sfinansowane w roku 2020. 

89 XXIX/217/20 29.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2021 dla Gminy Miejskiej Turek 

Uchwała jest w trakcie realizacji – do 31 grudnia 2021 r. Realizacja działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem  problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych jako zadanie własne gminy. 

90 XXIX/218/20 29.12.2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 

Uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do programu Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej edycja 2021. 

91 XXIX/219/20 29.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej Turku  z dnia  17 grudnia 2020 r. w 

sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek 

Powyższą uchwałą wprowadzono zmiany w Załączniku nr 1 do uchwały nr XXVIII/213/20 Rady 

Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Turek. Zmiana wynikała z otrzymanych w dniu 21 grudnia 2020 r. od Gminy Turek nowych 

informacji dotyczących ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji 

obsługiwanej przez Oczyszczalnie Ścieków. 
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NR NAZWA ZARZĄDZENIA DATA 

1 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia  
-przeciwdziałania alkoholizmowi w  roku 2020 

2 stycznia 

2 
w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji Programu „Turkowska 
Karta Mieszkańca” 

2 stycznia 

3 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r.  

3 stycznia 

4 w sprawie ogłoszenia naboru uczestników do „Turkowskiego Klubu „Senior +” 3 stycznia 

5 
w sprawie opracowania na 2020 rok planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Turek 
ustawami oraz dochodów związanych z realizacją zadań 

3 stycznia 

6 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Turku do przeprowadzenia procedury projektu, realizowanego w ramach 
PROGRAMU ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2019-2020, 
ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  

7 stycznia 

7 
w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla 
placówek wychowania przedszkolnego mających siedzibę na terenie Gminy 
Miejskiej Turek na rok 2020 

8 stycznia 

8 
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli 
finansowej  
w Urzędzie Miejskim w Turku 

9 stycznia 

9 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

9 stycznia 

10 
w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim  
w Turku oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów 
Proton  

13 stycznia 

11 
zmieniające uchwałę nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

14 stycznia 

12 
zmieniające uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata  
2020-2032 

17 stycznia 

13 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonej w Turku w rejonie ul. Oliwkowej, na rzecz ENERGA-OPERATOR 
S.A. 

17 stycznia 

14 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonej w Turku w rejonie Al. Jana Pawła II, na rzecz ENERGA-
OPERATOR S.A. 

17 stycznia 

15 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152-13/09 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
21 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Turku 
regulaminu okresowej oceny pracowników 

21 stycznia 

16 

zmieniające zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Miasta z dnia 17.01.2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej  nieograniczonej w czasie 
służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 
położonej w Turku w rejonie Al. Jana Pawła II, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A 

24 stycznia 
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17 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie kultury fizycznej w roku 2020 

24 stycznia 

18 
w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  

27 stycznia 

19 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 175/2019 Burmistrza Miasta Turku z dnia 
13.12.2019 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg 
wewnętrznych będących własnością Gminy Miejskiej Turek 

28 stycznia 

20 

w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Turek udziałów w spółce  
z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w 
Kaliszu  
 

30 stycznia 

21 
zmieniające uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

30 stycznia 

22 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

30 stycznia 

23 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy 
składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas 1 szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Turek 

31 stycznia 

24 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż drewna, opałowego w ilości 40,39m3 oraz 
ustalenia ceny wywoławczej i wyznaczenia składu komisji przetargowej 

31 stycznia 

25 

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 176/2019 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2020 roku stawek 
czynszu dzierżawnego stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 
przy wydzierżawianiu gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek 

31 stycznia 

26 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 14 luty 

27 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, 
przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, turystyki, pomocy 
społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2020 

14 luty 

28 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.11.2015 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 
kwietnia 2015 roku w sprawie podziału komórek organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Turku na stanowiska pracy i ustalenia liczby etatów 

14 lutego 

29 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym przetargu 18 lutego 

30 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.17.2012 w sprawie zasad dokonywania 
odpisów aktualizujących wartości należności w Urzędzie Miejskim w Turku  

18 lutego 

31 
w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania, użytkowania i blokowania 
„Turkowskiej Karty Mieszkańca” 

25 lutego 

32 
w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji zadania  
pn.: „Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – Rewitalizacja Parku 
Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku.” 

26 lutego 

33 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

28 lutego 
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34 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

28 lutego 

35 
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

2 marca 

36 
w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro 

5 marca 

37 
w sprawie ustalenia zasad i założeń do przygotowania arkusza organizacji szkół 
 i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek na rok 2020/2021 

6 maca 

38 
w sprawie zaakceptowania sprawozdań z zakresu spraw społecznych 
dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w roku 2019 

6 maca 

39 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonej na działce oznaczonej nr geod. 687/1, obręb B w Turku na rzecz 
ENERGA – OPERATOR S.A. 

9 marca 

40 
w sprawie zawieszenia działalności jednostek prowadzonych przez Gminę 
Miejską Turek 

11 marca 

41 
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej 

11 marca 

42 w sprawie zawieszenia działalności targowiska miejskiego Zieleniak 16 marca 

43 
w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  
SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej 

16 marca 

44 
w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim  
w Turku 

16 marca 

45 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2020-2032 

17 marca 

46 nie wydano  

47 nie wydano  

48 

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 
2019 r., informacji o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie 
Miejskiej Turku sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji  kultury za 2019 r. 

30 marca 

49 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 
2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

30 marca 

50 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020r. 

30 marca 

51 nie wydano  

52 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania  
i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
zakresie wykonania usług pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 
Miejskiej Turek” 

31 marca 

53 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 
marca 2020 r. w sprawie  ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej  
w Urzędzie Miejskim w Turku 

2 kwietnia 

54 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia  3 kwietnia 
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16 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2i wywołanej nim choroby zakaźnej 

55 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w 
zakresie wykonania usług pn.: „Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z 
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek oraz 
ich transport do ZUOK  „Orli Staw” lub innej instalacji wskazanej przez 
zamawiającego” 

6 kwietnia 

56 
w sprawie zawieszenia działalności targowiska miejskiego „ZIELENIAK” 
położonego w Turku przy ulicy Legionów Polskich 

21 kwietnia 

57 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w zakresie wykonania usług pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek” 

21 kwietnia 

58 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0-152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
prowadzenia rachunkowości 

21 kwietnia 

59 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w ilości 40,39 m3 oraz 
ustalenia ceny wywoławczej i wyznaczenia składu komisji przetargowej 

28 kwietnia 

60 
zmieniające uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

29 kwietnia 

61 
w sprawie przekazania podległym jednostką informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

29 kwietnia 

62 
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej 

30 kwietnia 

63  
w sprawie zawieszenia działalności jednostek prowadzonych przez Gminę 
Miejską Turek 

4 maja 

64  w sprawie zawieszenia działalności przedszkoli i żłobka Gminy Miejskiej Turek 4 maja 

65 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w zakresie wykonania robót budowlanych pn.: „Pomysłowa, Atrakcyjna, 
Różnorodna, Kompleksowa – rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem 
integracji i aktywizacji mieszkańców Turku” 

4 maja 

66 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

13 maja 

67 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

13 maja 

68 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej nieograniczonej  
w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Turek, położonych na działkach oznaczonych nr. geod. 502/1, 
477, 476/9 i 476/15 obręb Turek D na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

15 maja 

69 
w sprawie zawieszenia działalności targowiska miejskiego „ZIELENIAK” 
położonego w Turku przy ulicy Legionów Polskich  

18 maja 

70 
w sprawie uchylenia Zarządzenia 63/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 maja 
2020 r. w sprawie zawieszenia działalności jednostek prowadzonych przez 

22 maja 
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Gminę Miejską Turek 

71 w sprawie zawieszenia działalności przedszkoli i żłobka Gminy Miejskiej Turek 22 maja 

72 w sprawie zawieszenia działalności Turkowskiego Klubu Senior + 22 maja 

73 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Turek za 
2019 r. 

25 maja 

74 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek)  
w Urzędzie Miejskim w Turku i terminie jego odpracowania 

26 maja 

75 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenie 
składu komisji przetargowej 

28 maja 

76 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020  

28 maja 

77 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

28 maja 

78 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Turku do przeprowadzenia procedury zlecenia realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej 

29 maja 

79 
w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej 

3 czerwca 

80 
w sprawie ustalenia jednolitych ogólnych zasad sporządzania i formatowania 
dokumentów w Urzędzie Miejskim w Turku 

4 czerwca 

81 
w sprawie ustalenia wzorów abonamentów miesięcznych za korzystanie  
ze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Turku 

4 czerwca 

82 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Turku 8 czerwca 

83 
w sprawie konsultacji uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek 

9 czerwca 

84 

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Turku za osiągnięcia 
sportowe oraz za osiągnięcia artystyczne dla uczniów szkół podstawowych, szkół 
ponadpodstawowych i studentów mieszkających na stałe na terenie miasta 
Turku   

9 czerwca 

85 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 148/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu 
Miejskiego  
w Turku upoważnionych do wystawiania i podpisywania faktur 

16 czerwca 

86 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia 
składu komisji przetargowej  

17 czerwca 

87 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zmiany 
uchwały na XVIII/136/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty za pojemnik lub 
worek o określonej pojemności 

18 czerwca 

88 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
9 czerwca 2020 r. 

18 czerwca 

89 
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli 
finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku 

19 czerwca 

90 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu 22 czerwca 
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profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku 
powyżej 65 roku życia 

91 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/2011 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
20 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali 
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek 

24 czerwca 

92 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

25 czerwca 

93 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

25 czerwca 

94 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek oznaczonej nr geodezyjnym: 432, obręb „A” na rzecz INEA S.A. 

30 czerwca 

95 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek oznaczonych nr geodezyjnymi: 279/1, 279/2, obręb Turek „A” na 
rzecz INEA S.A. 

30 czerwca 

96 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek oznaczonej nr geodezyjnym: 616/34, obręb „B” na rzecz INEA S.A. 

30 czerwca 

97 

w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji oraz kwoty 
przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla placówek wychowania 
przedszkolnego mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Turek na rok 2020 
r. 

1 lipca 

98 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

1 lipca 

100 
w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentacji Szczególnych Wymagań 
Bezpieczeństwa (SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) Systemu 
Teleinformatycznego „BASZTA” w Urzędzie Miejskim w Turku 

6 lipca 

101 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
22 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności przedszkoli i żłobka Gminy 
Miejskiej Turek 

6 lipca 

102 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

6 lipca 

103 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

6 lipca 

104 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku za rok 2019  

7 lipca 

105 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Domu Kultury w Turku za rok 
2019  

7 lipca 

106 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera za rok 2019  

7 lipca 

107 
w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Turek udziałów w Spółce  
z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświadczenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą 
w Kaliszu 

9 lipca 

108 
w sprawie powołania Zespołu do spraw nadzoru nad realizacją udzielonego 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych pn.: „Pomysłowa, Atrakcyjna, 
Różnorodna, Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem 

9 lipca 
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integracjii aktywizacji mieszkańców Turku” 

109 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
22 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności przedszkoli i żłobka Gminy 
Miejskiej Turek 

13 lipca 

110 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia 2 
6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji 
zadania pn.: „Pomysłowa. Atrakcyjna. Różnorodna. Kompleksowa – 
Rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców 
Turku.” 

16 lipca 

111 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

17 lipca 

112 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  
o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

21 lipca 

113 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek)  
w Urzędzie Miejskim w Turku 

22 lipca 

114 
zmieniające uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2020-2032   

28 lipca 

115 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

31 lipca 

116 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r.  

31 lipca 

117 
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 71/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
22 maja 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności przedszkoli i żłobka Gminy 
Miejskiej Turek 

3 sierpnia 

118 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonej w Turku w rejonie ul. Lnianej, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

4 sierpnia 

119 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonej w Turku w rejonie ul. Kaliskiej, na rzecz ENERGA-OPERATOR 
S.A. 

4 sierpnia 

120 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym przetargu 4 sierpnia 

121 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym przetargu 6 sierpnia 

122 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

7 sierpnia 

123 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w zakresie wykonania robót budowlanych pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania lokalu usługowo-handlowego na funkcję użyteczności publicznej – 
Muzeum Miasta Turku” 

13 sierpnia 

124 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonej w Turku w rejonie ul. Słonecznej, na rzecz ENERGA-OPERATOR 
S.A. 

21 sierpnia 

125 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego  
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   

24 sierpnia 
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126 
w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Miasta Turku dla uzdolnionych 
uczniów lub studentów w roku 2020 

24 sierpnia 

127 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania 
usługi pn.: ”Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących  
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek” 

24 sierpnia 

128 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

28 sierpnia 

129 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

28 sierpnia  

130 
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Turek za rok 
2019 

28 sierpnia 

131 
w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. gen. Mieczysława 
Smorawińskiego w Turku 

31 sierpnia 

132 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej  
Nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Turku 

31 sierpnia 

133 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Turek  

31 sierpnia  

134 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków oraz ogłoszenia o możliwości 
ubiegania się o pomoc dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 
2020/2021 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

2 września 

135 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 
nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz 
wyznaczenia składu komisji przetargowej 

4 września 

136 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w ilości 40,39 m3 oraz 
ustalenia ceny wywoławczej i wyznaczenia składu komisji przetargowej 

4 września  

137 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia  
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

18 września 

138 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r.  

18 września 

139 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej, nieograniczonej  
w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Turek, położonej w Turku w rejonie ul. 650-lecia oraz  
ul. Dąbrowskiego, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

23 września 

140 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w ilości 40,39 m3  
oraz ustalenia ceny wywoławczej i wyznaczenia składu komisji przetargowej 

23 września 

141 
w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  
SARS-Cov-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej 

23 września 

142 

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, 
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za  

28 września 
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1 półrocze 2020 r. 

143 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0-152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
prowadzenia rachunkowości 

28 września 

144 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

30 września 

145 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów  finansowych na 2020 r. 

30 września 

146 
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie 
Miejskim w Turku 

30 września 

147 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonej w Turku w rejonie ul. Zdrojowej, na rzecz ENERGA-OPERATOR 
S.A. 

1 października 

148 
w sprawie ogłoszenia organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 
nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz 
wyznaczenia składu komisji przetargowej 

2 października 

149 
w sprawie powołania rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych  
z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego  

2 października 

150 
w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w Turku 

6 października 

151 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

9 października 

152 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

9 października 

153 
w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Turku dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską 
Turek za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze  

14 października 

154 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

16 października 

155 
w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  
SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej 

19 października 

156 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
17 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia 
przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej 

19 października 

157 
w sprawie zasad i trybu obsady rotacyjnej stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim 
w Turku 

21 października 

159 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2020 r. 

23 października 

160 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

29 października 

161 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

29 października 

162 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie 
uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

29 października 
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rok 2021  

163 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzania 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania 
dostaw pn.: „UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W OBRĘBIE PASÓW 
DROGOWYCH ORAZ OMIATANIE CIĄGÓW PIESZYCH USYTUOWANYCH  
W OBRĘBIE PASÓW DROGOWYCH W TURKU”  

30 października 

164 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania 
dostaw pn.: „PROWADZENIE W 2021 ROKU SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH 
ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ TUREK” 

30 października 

165a 
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji  
dla placówek wychowania przedszkolnego mających siedzibę na terenie Gminy 
Miejskiej Turek  

30 października 

166 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 120.11.2015 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
28 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału komórek organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Turku na stanowiska pracy i ustalenia liczby etatów 

4 listopada 

167 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku 

6 listopada 

168 
w sprawie ustalenia  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032 

12 listopada 

169 
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Turku na 2021 r. 

12 listopada 

170 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości  12  listopada 

173 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

17 listopada 

174 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania projektów ich planów finansowych na 2021 r. 

17 listopada 

175 
powołujące Komisję do rozstrzygnięcia postępowania na wybór podmiotu, który 
zorganizuje nabycie lub nabędzie na rachunek własny obligacje emitowane przez 
Gminę Miejską Turek w 2020 roku 

24 listopada 

176 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2020 r.  
w Urzędzie Miejskim w Turku 

26 listopada 

178 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2020 r. 

27 listopada 

179 
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie 
Miejskim  
w Turku 

30 listopada  

180 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021  

3 grudnia 

181 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia  
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

8 grudnia 

182 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

8 grudnia 

183 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania 
usługi pn.: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie skwerów wraz  
z omiataniem ciągów pieszych usytuowanych w obrębie skwerów oraz 

8 grudnia 
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utrzymanie fontanny miejskiej w latach 2021-2024” 

184 
w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji za rok 2020 w Urzędzie Miejskim  
w Turku 

14 grudnia 

185 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 155/2018 z dnia 29 października 2018 r.  
w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego 

18 grudnia 

186 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

18 grudnia 

187 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020  

21 grudnia 

188 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2020 r. 

21 grudnia 

189 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonych na działkach oznaczonych nr geod. 108/4, 107/1 oraz 106/2 
obręb 0002 Turek B na rzecz ENERGA – OPERATOR S.A. 

22 grudnia 

190 
w sprawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych w celu 
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 
w roku 2021  

28 grudnia 

191 
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert  
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 

28 grudnia 

192 
zmieniające uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku 
na lata 2020-2032 

30 grudnia 

193 
zmieniające Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 

30 grudnia 

194 
z sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2020 r. 

30 grudnia 

195 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2020 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
27 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli  

30 grudnia 

196 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021 

30 grudnia 

197 
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących 
za środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych  

30 grudnia 
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