
UCHWAŁA NR XLVI/307/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 17 lutego 2022 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie 
realizacji zadania w zakresie utworzenia i funkcjonowania stanowiska koordynatora 

ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada 
Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Udziela się z budżetu Miasta Turku w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu 

w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie utworzenia 
i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim. 

§ 2.  
Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną 

w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Turek a Powiatem Tureckim. Do zawarcia umowy 
upoważnia się Burmistrza Miasta Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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UZASADNIENIE 

do  Uchwały Nr XLVI/307/ 22 
Rady Miejskiej Turku 
z dnia 17 lutego 2022 r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Tureckiemu  
na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie utworzenia i funkcjonowania stanowiska 
koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim 
 

Zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 305 ze zm.) z budżetu miasta może być udzielana pomoc finansowa innym 

jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Powiat Turecki wystąpił do 

samorządu Miasta Turku o partycypację w kosztach utworzenia i funkcjonowania stanowiska 

koordynatora ds. zdrowia psychicznego. Działanie Powiatu Tureckiego w tym zakresie jest 

elementem realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021 – 2022, 

przyjętego Uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 r.  

Funkcję Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w wyniku dokonanych uzgodnień przez 

Powiat Turecki i Partnerów (gminy z terenu Powiatu Tureckiego) pełnić będzie pracownik 

zatrudniony w Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Psyche” z siedzibą przy ul. Łąkowa 5, 62-700 

Turek. 

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny opisane 

w „Sytuacji Zdrowotnej Ludności Polski i jej uwarunkowań” wskazują, iż bardzo niepokojącym 

zjawiskiem jest duży wzrost zgonów zarówno u kobiet jak i mężczyzn spowodowanych 

zaburzeniami psychicznymi. Mając na uwadze nasilające się, w szczególności  

w okresie pandemii,  problemy i zaburzenia psychiatryczne zasadnym jest stworzenie możliwości 

korzystania przez mieszkańcom Miasta Turku z pomocy specjalistów ds. zdrowia psychicznego  

na terenie Turku.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały uważam za zasadne. 
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