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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. Raport, zgodnie z zapisami ustawy nie zawiera danych 
finansowych, komentarzy i analiz. Przedstawia merytoryczne sprawozdania z działalności 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej 
Turek. 

To już czwarty „Raport o stanie Gminy Miejskiej Turek”. Bazując na formie 
wypracowanej w poprzednich latach raport za 2021 rok został przygotowany  
na porównywalnym schemacie, pozwalającym na określenie stopnia i efektywności realizacji 
zadań wykonywanych przez samorząd.  Niemniej jednak z każdą kolejną edycją raport jest 
dostosowywany do uwag czytelników. W tegorocznej edycji pozyskane dofinansowania  
tzw. środki zewnętrzne zostały pokazane w ujęciu całościowym, czyli zestawione zostały  
w jednym miejscu środki pozyskane Urząd Miejski w Turku oraz jednostki organizacyjne 
Gminy Miejskiej Turek. 

Publikacja, tak jak w poprzednich latach podzielona jest na trzy bloki tematyczne, 
które dotyczą: zarządzania miastem, strategii i programów oraz realizacji uchwał Rady 
Miejskiej Turku. Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników 
Urzędu Miejskiego w Turku i innych jednostek organizacyjnych oraz szereg dokumentów, 
będących w posiadaniu urzędu. 
 

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 nałożone na Gminę Miejską Turek  

na podstawie przepisów prawa, poprzez miejskie jednostki organizacyjne 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. Zadaniem 
własnym  jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, np. w zakresie: 

 ładu przestrzennego,  

 gospodarki nieruchomościami,  

 ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,  

 dróg, ulic, placów, 

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych,  

 utrzymania czystości i porządku,  

 gospodarki odpadami  komunalnymi,  

 ochrony zdrowia, 

 pomocy społecznej, 

 edukacji publicznej, 

 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 

 kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

 zieleni miejskiej, 

 cmentarzy gminnych, 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  

 współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Zadania zlecone to te, które państwo lub inne jednostki samorządu terytorialnego 

przekazały miastu w drodze ustawy lub na podstawie porozumienia.  
Miasto może wykonywać swoje zadania, dzięki ustawowo zagwarantowanemu prawu 

pozyskiwania dochodów własnych, a także korzystania ze środków budżetu państwa  
w formie subwencji oraz dotacji. 

Dochody własne miasta stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały  
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ze sprzedaży i dzierżawy majątku 
miejskiego, odsetki z lokat bankowych i nieterminowych wpłat, spadki, zapisy i darowizny. 
Gospodarka finansowa gminy opiera się o budżet gminy stanowiący roczny plan finansowy 
jej dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Prognozowane dochody i przychody 
muszą być równe jej wydatkom i rozchodom. Przygotowanie projektu budżetu należy do 
wyłącznej kompetencji burmistrza, zaś jego zatwierdzenie do wyłącznej kompetencji Rady 
Miejskiej.  

Urząd Miejski w Turku 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 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Turku pracowało stu dwudziestu ośmiu 
pracowników. W 2021 roku przeprowadzono nabory na wolne stanowiska urzędnicze  
w komórkach organizacyjnych urzędu:  
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 zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, 

 Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Turku, 

 podinspektor w Wydziale Inżynierii Miejskiej, 

 podinspektor w Wydziale Inżynierii Miejskiej. 
Do wspólnych zadań wydziałów 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 2021 roku wydanych zostało 200 zarządzeń, które poza 
sprawami organizacyjnymi dotyczyły m.in. kwestii finansowych, nieruchomości i inżynierii 
miejskiej. Wykaz zarządzeń sporządzonych w 2021 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
raportu. 
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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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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 2021 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 2021 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Prowadzenie 
spraw  
z zakresu 
rejestracji stanu 
cywilnego 

 sporządzono 375 aktów urodzenia, 157 aktów małżeństwa  
oraz 356 aktów zgonu i dokonano stosownych zmian  
w rejestrze PESEL, 

 przyjęto 1.986 wniosków o wydanie odpisów aktów stanu          
cywilnego, załatwiono 533 korespondencji wpływających  
do urzędu od obywateli i instytucji, 

 przyjęto 310 zapewnień o braku okoliczności wyłączających 
zawarcie małżeństwa od nupturientów oraz 50 oświadczeń  
o wstąpieniu w związek małżeński (śluby cywilne), 

 zmigrowano 3.778 aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu 
Cywilnego, dołączając do nich wzmianki i przypiski oraz 
dokonując stosownych zmian w rejestrze PESEL, 

 przyjęto 178 wniosków na podstawie, których wysłano 
zlecenia do innych USC o migrację aktów, 

 wydano 4.597 odpisów aktów stanu cywilnego, 105 
zaświadczeń do ślubu konkordatowego, 10 decyzji o zmianie 
imienia/nazwiska, 2 zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed 
upływem miesiąca,  

 9 zaświadczeń o stanie cywilnym i 13 zaświadczeń o zdolności 
prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, 

 dokonano 43 transkrypcji aktów sporządzonych za granicą,  
33 uzupełnień i 27 sprostowań aktów stanu cywilnego, 

 przyjęto 11 oświadczeń o powrocie rozwiedzionego małżonka 
do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 

 przyjęto 189 oświadczeń o uznaniu ojcostwa i wydano  
67 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa, 

 wydano 337 zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL  
i zameldowaniu dziecka, 

 zorganizowano 2 uroczystości wręczenia medali  
"Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" dla 12 par małżeńskich  
z terenu miasta i gminy Turek, 

 wpisano 90 wyroków sądowych dotyczących rozwodu, 
separacji, zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa, 
przesyłano informację o urodzeniach, małżeństwach i zgonach 
do GUS oraz sporządzono miesięczne zestawienia czynności 
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USC  dla potrzeb Wojewody Wielkopolskiego do naliczenia 
dotacji. 

2.  Dowody Osobiste  wnioski o wydanie dowodu osobistego - 1.686, 

 wydanie  dowodów osobistych - 1.605, 

 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego - 179, 

 nadanie  numerów PESEL - 10, 

 wnioski  o udostępnienie danych  - 27, 

 wyjazd do niepełnosprawnego Klienta w celu złożenia wniosku 
w miejscu przebywania  - 3. 

3.  Ewidencja 
Ludności 

 zameldowanie na pobyt stały,  wymeldowanie z pobytu 
stałego, zameldowanie na pobyt czasowy -  1.302, 

 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały  - 853, 

 decyzje administracyjne  w sprawie wymeldowania z pobytu 
stałego – 8, 

 wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie 
wymeldowania z pobytu stałego – 9, 

 nadanie  numeru PESEL – 277, 

 sporządzanie wykazów do szkół rocznik 2004 – 2015, 

 prowadzenie rejestru wyborców. 

4.  Wybory 
 i referenda, 
spisy powszechne 

 przygotowanie i prowadzenie rejestru wyborców, 

 czynności spisowe - Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań w 2021 roku. 

5.  Zamówienia 
Publiczne 
 

Przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych: 

 budowa skrzyżowania ul. Św. Floriana z ul. Komunalną, 

 budowa ulicy Św. Barbary i ul. I. Daszyńskiego – opracowanie 
dokumentacji projektowej, 

 modernizacja gospodarki ściekowej dla Szkoły Podstawowej  
nr 1 przy ul. Parkowej – budowa przyłącza kanalizacji 
sanitarnej oraz budowa wewnętrznej sieci wodociągowej, 

 przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz budowa miejsc 
parkingowych w rejonie tej ulicy, 

 zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo-handlowego  
na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Kaliskiej 23, 

 ubezpieczenie majątkowe, OC i komunikacyjne Gminy 
Miejskiej Turek w okresie od 01.09.2021 do 31.08.2024 r., 

 prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy Miejskiej Turek w roku 2022, 

 odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na 
terenie Gminy Miejskiej Turek, 

 dostawa energii elektrycznej dla „Kolskiej Grupy Zakupowej” 
w okresie od 01.11.2021 do 31.12.2023 r., 

 kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego 
(Grupa E) dla Drugiej Grupy Zakupowej na okres od 
01.10.2021 do 31.12.2022 r., 
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 przyjmowanie wód opadowych lub roztopowych do sieci 
kanalizacji deszczowej będącej własnością Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, 

 prowadzenie „strefy płatnego parkowania” tj. prowadzenie 
niestrzeżonej strefy płatnego parkowania pojazdów w ciągu 
ulic gminnych na terenie miasta Turku: pl. Wojska Polskiego, 
pl. Henryka Sienkiewicza, ul. Kolska, ul. Kaliska, ul. Szeroka  
i ul. Browarna. 

 

3. Środki zewnętrzne 
Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

W 2021 roku środki zewnętrzne zarówno krajowe jak i europejskie stanowiły jedno  
z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności Gminy 
Miejskiej Turek i jej jednostek. Wpływały m.in. na zwiększenie potencjału inwestycyjnego 
oraz na rozwój lokalny. Miasto pozyskiwało dofinansowania zewnętrzne, w tym środki 
europejskie, głównie na działania związane z ochroną środowiska, infrastrukturą, gospodarką 
mieszkaniową, ekologią oraz szeroko rozumianym społeczeństwem. 

Tabela 2 Umowy o dofinansowanie ze  środków zewnętrznych zawarte w 2021 r. przez Gminę Miejską Turek, jednostki 
miejskie oraz PGKiM Sp. z o.o. 

Lp. Nazwa projektu  Źródło dofinansowania 

Kwota 
dofinansowania 
przyznanego w 
ramach Umowy 

(w zł) 

Całkowita 
wartość 
projektu 

(w zł) 

 
1.  

Remont i przebudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania lokalu 
usługowego położonego przy  
ul. Kaliskiej 23 

Umowa o dofinansowanie zawarta 
05.08.2021 r. w ramach Programu 
„Fundusz Dopłat” realizowanego za 
pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

 
126 768 

 
179 677  

 
2.  

Modernizacja gospodarki ściekowej 
dla Szkoły Podstawowej nr 1 przy  
ul. Parkowej – budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej oraz budowa 
przyłącza sieci wodociągowej 

Inwestycja współfinansowana  
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 

 
139 869 

 
268 437 

 
3.  

 

Przebudowa ulicy Żwirki i Wigury oraz 
budowa miejsc parkingowych w 
rejonie tej ulicy 

Inwestycja współfinansowana  
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.  

 
333 674 

 

 
903 645 

 

 
4.  

Segregacja to eko-reakcja! – działania 
edukacyjne na rzecz prawidłowej 
segregacji odpadów komunalnych 
wśród mieszkańców Gminy Miejskiej 
Turek 

Umowa o dofinansowanie zawarta 
12.11.2021 r. z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu w ramach Programu 
„Działania edukacyjne na rzecz 
prawidłowej segregacji”. 

 
64 050 

 
91 000 

 
5.  

Budowa zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie Gminy Miejskiej Turek 

Wstępna promesa z dnia 17 listopada 
2021r. o dofinansowanie z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład. 

9 599 200 12 000 000 

 
6.  

 

Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest 

Umowa o dofinansowanie zawarta 
07.12.2021 r. z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska  

23 090 33 595 
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i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu. 

 
7.  

Zagospodarowanie wód deszczowych 
w oparciu o zielono- niebieskie 
rozwiązania w mieście Turek 

Umowa o dofinansowanie zawarta 
przez PGKiM Sp. z o.o. w dniu 
29.04.2021 r. w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. 

3 693 578 7 366 283 

 
8.  

Wykonanie odwiertu Turek GT-2, 
budowa ciepłowni geotermalnej oraz 
rurociągu pomiędzy odwiertem Turek 
GT-1 i odwiertem Turek GT-2 

Umowa o dofinansowanie zawarta  
PGKiM Sp. z o.o. w dniu 22.11.2021 r.  
w ramach konkursu „Budowa źródeł 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną (geotermia głęboka), w 
ramach programu „Środowisko, energia 
i zmiany klimatu”, współfinansowanego 
ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
2014-2021. 

19 489 221 61 120 947 

 
9.  

W Niplodramie przez świat Umowa o dofinansowanie z dnia 
24.05.2021 r. została podpisana w 
ramach Programu „Kultura Dostępna”  
z  Ministerstwo Kultury,  
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

47 000 58 797 

 
10.  

Zakup nowości wydawniczych  
dla bibliotek 

Umowa o dofinansowanie zawarta 
14.10.2021 r. w ramach Programu 
Wieloletniego „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025”, Priorytet 1 „Poprawa oferty 
bibliotek publicznych”, Kierunek 
Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych”, 
realizowany przez Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego  
i Sportu za pośrednictwem Biblioteki 
Narodowej. 

18 803 52 309 

 
11.  

Działajmy razem - wielkie rzeczy  
w małym mieście 

Umowa o dofinansowanie zawarta 
01.10.2021 r. w ramach Programu 
BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | 
INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | 
KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ w ramach 
Priorytetu 4 Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata  
2021-2025.  

134 700 150 100 

 
 
12.  

Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu 
lub sytuacji kryzysowej wywołanej 
choroba zakaźną 
 

Umowa o dofinansowanie zawarta 
11.06.2021r. w ramach Programu: 
Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi – Moduł – IV  
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

97 400 97 400 

 
13.  

SENIOR+ Umowa o dofinansowanie zawarta 
16.08.2021 r. z Wojewodą 
Wielkopolskim w ramach Programu 
"Senior+" na lata 2021-2025. Moduł II - 
Zapewnienie funkcjonowania Klubu 
"Senior+" pn. Turkowski Klub "Senior+". 

21 149 49 649 
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14.  

  
Kwarantanna nie chroni przed 
przemocą 

Umowa o dofinansowanie zawarta 
20.09.2021 r. w ramach Programu: 
„Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 
– edycja 2021 r. Priorytet VI: 
Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci  
i młodzieży z rodzin zagrożonych i 
dotkniętych przemocą  
w rodzinie. Projekt współfinansowany 
ze środków Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. 

21 101 26601 

 
15.  

 

Wspieraj Seniora Program: „Wspieraj seniora” 
zrealizowany  
i współfinansowany w ramach  dotacji 
budżetowej ze środków Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej w ramach 
Solidarnościowego Korpusu Wsparcia 
Seniorów. 

15 000 15 000 

 
16.  

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej  

Projekt realizowany w ramach 
resortowego Programu Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej, 
finansowany ze środków 
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. 

104 046 104 046 

17.  Laboratoria Przyszłości Budżet Państwa. 396 196 396 196 

18.  Wyprawka Szkolna Budżet Państwa. 14 665 14 665  

19.  Dotacja celowa na wyposażenie szkół 
w podręczniki, materiały edukacyjne  
i materiały ćwiczeniowe 

Budżet Państwa. 287 590  287 590  

20.  Kształcenia młodocianych 
pracowników 

Środki od Wojewody Wielkopolskiego. 106 586 106 586 

21.  Groby wojenne Środki od Wojewody Wielkopolskiego. 11 166 11 166 

 
Aktywność Gminy Miejskiej Turek w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych, na zadania 
zaplanowane w budżecie potwierdzić może wykaz wniosków, jakie w roku 2021 zostały przygotowane  
w Wydziale Strategii i Rozwoju i złożone w odpowiedzi na ogłoszone konkursy.  
 

Tabela 3 Wykaz wniosków przygotowanych w 2021 roku przez Urząd Miejski  

1.  
Budowa ulicy Chełmońskiego w Turku – wniosek został złożony w ramach pierwszej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład – wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

2.  Budowa drogi zbiorczej 3Z w Turku – wniosek został złożony w ramach pierwszej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład – wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

3.  Budowa ulicy Chełmońskiego w Turku – wniosek złożono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 
wniosek znalazł się na liście rezerwowej. 

4.  Budowa ulic na osiedlu Leśna w Turku – wniosek złożono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 
wniosek znalazł się na liście podstawowej i jest skierowany do dofinansowania. Realizacja zadania 
została zaplanowana na lata 2023-2024. 

5.  Budowa ulicy 6KDD w Turku – wniosek złożono do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wniosek 
znalazł się na liście podstawowej i jest skierowany do dofinansowania. Realizacja zadania została 
zaplanowana na rok 2022. 

6.  Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Górniczej 24/9 – wniosek złożono w ramach Programu Fundusz 
Dopłat do Banku Gospodarstwa Krajowego – wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany  
do dofinansowania. Realizacja zaplanowana została na rok 2023.   

  Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kolskiej 17/9 – wniosek złożono w ramach Programu Fundusz 
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Dopłat do Banku Gospodarstwa Krajowego – wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany  
do dofinansowania. Realizacja zaplanowana została na rok 2023.   

7.  Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 42/3 – wniosek złożono w ramach Programu Fundusz 
Dopłat do Banku Gospodarstwa Krajowego – wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany  
do dofinansowania. Realizacja zaplanowana została na rok 2023.   

8.  a) Przebudowa zbiorowej mogiły sześciu partyzantów polskich z oddziału Armii Krajowej, znajdującej się 
na cmentarzu komunalnym przy ul. Fryderyka Chopina w Turku – wniosek złożono w ramach 
Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Wniosek 
uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany do dofinansowania. Realizacja w 2023 roku. 

9.  a) Zakup sadzonek drzew miododajnych do zasadzenia w pasie drogowym ulicy Bursztynowej – wniosek 
złożono w ramach środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace 
związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych – wniosek uzyskał pozytywną 
ocenę i został skierowany do dofinansowania. Realizacja w 2023 roku. 

4. Inwestycje 
Za realizację inwestycji z ramienia Urzędu Miejskiego w Turku odpowiada Wydział 

Inwestycji. Do głównych zadań wydziału należy: 

 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 2021 roku: 
 

Tabela 4 Inwestycje realizowane w 2021 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

1.  Budowa skrzyżowania  
ul. Św. Floriana  
z ul. Komunalną 

Inwestycja zakończona. Koszt robót budowlanych wyniósł: 
157.198,82 zł. 
Wykonawca: Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., 
62-700 Turek ul. Komunalna 8. 
 
Zakres robót wykonanych: 
- nawierzchnia zjazdów i jezdni z kostki brukowej betonowej,   
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej, 
- kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi. 

2.  Budowa drogi 
wewnętrznej w rejonie 
bloków nr 14,16, 18, 20, 
22 przy  
ul. Kączkowskiego 

Pozyskiwanie gruntów pod budowę drogi. 

3.  Przebudowa ulicy 
Żwirki i Wigury oraz 
budowa miejsc 
parkingowych  
w rejonie tej ulicy 

Inwestycja zakończona. Koszt robót budowlanych wyniósł: 
903.645,47 zł.                                                                                 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., 
62-700 Turek, ul. Komunalna 8. 
Finansowanie: 
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- 333.674,22 zł z Funduszu Przeciwdziałań COVID 19 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
- pozostałe środki finansowe - wkład własny Gminy Miejskiej 
Turek. 
Zakres robót wykonanych:                                                                                                                                                             
Długość przebudowywanego odcinaka – 146 m, 
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej – 829,00 m2,   
- nawierzchnia parkingów (35) z kostki brukowej betonowej 
507,00 m2,   
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej– 398,00 
m2, 
- ściek uliczny przykrawężnikowy – 220,00 m,   
- kanalizacja deszczowa -151,10 m, 
- oświetlenie uliczne – latarnie wys. 8 m – 12 szt. – oprawy LED 
40W, 
- usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych z nowobudowaną 
ulicą.   

4.  Budowa ulicy  
Św. Barbary  
i ul. Ignacego 
Daszyńskiego 

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 
dnia 12.08.2021 r. Wykonawca: „PRO-ROAD” Krzysztof Buk  
ul. Przebiśniegowa 17, 60-175 Poznań. 
Umowny koszt opracowania dokumentacji: 69.000,00 zł. 
Termin wykonania 01.06.2022 r. 
Długość projektowanych odcinków ulic łącznie ok. 350 m. 

5.  Wyłożenie kostką 
brukową ciągu 
komunikacyjnego  
w rejonie bloku na 
Osiedlu Wyzwolenia  
6 i 7 

Inwestycja zakończona. Koszt robót budowlanych wyniósł 
69.530,01 zł.  Wykonawca: RM BETON Spółka Jawna  
W. Kocański i J. Kocańska Kowale Księże 77a, 62-700 Turek. 
Długość chodnika – 114,00 m (238,35 m2). 

6.  Zmiana sposobu 
użytkowania lokalu 
usługowo-handlowego 
na lokal mieszkalny  
w budynku przy  
ul. Kaliskiej 23 

Inwestycja zakończona. Koszt robót budowlanych wyniósł 
155.351,73 zł. 
Wykonawca: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna  
COM-BUD Jakub Piwoński, Słodków Kolonia 53e, 62-700 Turek. 
Dofinansowanie ze środków BGK – 80 % kosztów 
kwalifikowanych wyniosło 126.768,02 zł. 
Jeden pokój z łazienką - 24,87 m2 i mały sklep – 12,24 m2 
zostały połączone i powstało mieszkanie o pow. 37,11 m2. 
Wykonany zakres robót: 
- wymieniono 4 okna na okna drewniane ze szprosami  
wg wymogu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
- ocieplono elewację (wg wymogów p.poż), 
- odnowiono elewację , 
- wymieniono instalację elektryczną,  
- wymieniono instalację sanitarną wraz z armaturą, 
- zamontowano drzwi zewnętrzne do lokalu, 
- wykonano roboty budowlane – warstwy podposadzkowe  
i posadzki, naprawy tynków z gipsowaniem i malowaniem, 



16 
 

ułożenie glazury w pomieszczeniach sanitarnych i w kuchni.  

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

Inwestycja zakończona - rozpoczęta w 2020 r. Koszt robót 
budowlanych wyniósł  491.289,30 zł. 
Wykonawca: Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna  
COM-BUD Jakub Piwoński, Słodków Kolonia 53e, 62-700 Turek. 
Dofinansowanie ze środków BGK – 45 % kosztów 
kwalifikowanych wyniosło 245.064,86 zł. 
W budynku po Środowiskowym Domu Samopomocy powstały 
dwa lokale mieszkalne: 
- mieszkanie nr 1 o pow. użytkowej - 54,80 m2,  
- mieszkanie nr 2 o pow. użytkowej - 59,80 m2. 

8.  Wyłożenie kostką 
brukową ciągu 
komunikacyjnego  
w rejonie bloku na  
ul. Polskiej Organizacji  
Wojskowej 2 

Inwestycja zakończona. Koszt robót budowlanych wyniósł 
35.000,00 zł.  Wykonawca: PGKiM Sp. z o.o., 62-700 Turek  
ul. Polna 4. 
Długość chodnika – 104,00 m (190,60 m2). 

9.  Modernizacja 
gospodarki ściekowej 
dla Szkoły Podstawowej 
Nr 1 przy ul. Parkowej  - 
budowa przyłącza 
kanalizacji sanitarnej 
oraz budowa 
wewnętrznej sieci 
wodociągowej 

Inwestycja zakończona. Koszt robót budowlanych wyniósł: 
268.437,03 zł. 
Wykonawca: Przedsiębiorstw Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o., 
62-700 Turek, ul. Komunalna 8, 
Finansowanie: 
- 139.869,00 zł z Funduszu Przeciwdziałań COVID 19 w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
- pozostałe środki finansowe - wkład własny Gminy Miejskiej 
Turek. 
Zakres robót wykonanych: 
- kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjny, 
- rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej, 
- przyłącze wodociągowe, 
- przepompownia ścieków.  
Wykonano nowe odprowadzenie ścieków z budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ul. Parkowej do studni zlokalizowanej  
na Placu Sienkiewicza. Dotychczasowe awaryjne 
odprowadzenie ścieków do studni zlokalizowanej w Parku  
im. Żerminy Składkowskiej przebiegało pod boiskiem szkolnym,  
na którym po modernizacji zrealizowanej w 2017 r. nie można 
poruszać się ciężkimi pojazdami do udrażniania kanalizacji. 

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

Inwestycja rozpoczęta w 2020 r. Roboty budowlane w toku.  
W dniu 09.07.2020 r. podpisano umowę na wykonanie robót 
budowlanych. Wykonawca: Główny Ośrodek Certyfikacji  
i Nadzoru Sp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 29c/14,  
35-606 Rzeszów. Koszt robót budowlanych – 18.740.593,63 zł. 
Dotychczas wykonany zakres prac w parku:  
- wykarczowano drzewa i krzewy, 
- dokonano w części parku nasadzeń drzew, krzewów i bylin, 
- założono w części parku trawniki, 
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- wyremontowano stary staw, 
- wybudowano rurociąg doprowadzający i odprowadzający 
wodę do stawu starego, 
- wykonano: odmulenie, umocnienie i stopnie korekcyjne na 
Kanale Folusz, 
- wybudowano budynek szaletu miejskiego, 
- wybudowano budynek zaplecza amfiteatru, 
- wykonano częściowo fundamenty amfiteatru, 
- wykonano podłoża pod alejki na większości obszaru parku, 
- wykonano podłoża kamienne pod boisko do koszykówki i kort 
tenisowy, 
- wykonano częściowo alejki z kostki brukowej betonowej, 
- wybudowano w części pomosty rekreacyjne (słupy nośne, 
częściowo belki główne), 
- zrealizowano zakres robót infrastruktury technicznej 
(przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oraz 
elektroenergetyczne), 
- w większości obszaru parku postawione zostały słupy 
oświetleniowe. 

11.  Wkład pieniężny  
do spółki Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe  
Sp. z o.o. w Kaliszu  
z przeznaczeniem   
na budowę oświetlenia 
na terenie miasta 

W dniu 09.08.2021 r. została zawarta Umowa Przedwstępna 
(wkład pieniężny) ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe  
Sp. z o.o. siedzibą w Kaliszu. Ze środków pochodzących  
z wkładu zostaną zrealizowane zadania:   
- budowa oświetlenia ul. Spokojnej, 
- budowa oświetlenia ul. Kaliska - dojazd do bloków 92 - 94, 
opracowanie dokumentacji projektowej na kolejny etap 
oświetlenia ul. Spokojnej.   

12.  Zakup i montaż wiaty 
śmietnikowej na 
potrzeby budynków 
komunalnych przy ulicy 
Powstańców  
Wielkopolskich 

Dostarczono i zamontowano wiatę na odpady.  
Koszt robót budowlanych wyniósł: 24.639,99 zł    
Wykonawca OLTO Anna Górska ul. Krępska 2j, 45-129 Opole.  

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

Inwestycja zakończona w 2021 r., a rozpoczęta w roku 2020. 
Koszt robót budowlanych wyniósł: 647.220,69 zł.  Wykonawca - 
Firma AR-BUD Arkadiusz Dziurzyński z siedzibą  Kotwasice 150, 
62-709 Malanów. Przebudowa obejmowała adaptację lokalu 
handlowego (księgarnia).  
W wyniku realizacji projektu Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera zyskało nową przestrzeń, w tym: salę główną 
ekspozycyjną o pow.115,82 m2, magazyn sprzętów o pow. 
16,01 m2, pom. gospodarcze o pow. 3,76 m2, cz. sanitarną  
o pow. 4,94 m2.  
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania  
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- 85 % kosztów kwalifikowalnych wyniosła 525.790,13 zł. 

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 2021 roku: 
 
Tabela 5 Zadania realizowane z zakresu inżynierii miejskiej w 2021 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

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

Liczba złożonych wniosków CEIDG-1 to 349 z czego:  
 49 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,  
 160 zmian wpisu w CEIDG, 
 57 wykreśleń przedsiębiorcy z CEIDG, 
 59 zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej, 
 24 wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. 

Ilość podmiotów dla głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej w mieście Turku wynosi 2.188. 

2.  Transport drogowy 
taksówką osobową  
na obszar miasta Turku 

 wydano 3 licencje o zmianie uprawnienia,  

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

3.  Zezwolenia na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych  

 wydano 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

 wydano 17 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, 

 wydano 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

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

 wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających od 4,5% do 18% zawartości alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu 
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sprzedaży, 

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

 wydano 10 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

 wydano 8 decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

4.  Prowadzenie ewidencji 
innych obiektów,  
w których są 
świadczone usługi 
hotelarskie 

W ewidencji znajduje się 5 innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie: 

 w roku 2021 dokonano wpisu 1 obiektu. 

5.  Numery porządkowe 
nieruchomości  

 wydano 25 zawiadomień o nadaniu numeru 
porządkowego. 

6.  Nazewnictwo ulic   w roku 2021 zostały podjęte 2 uchwały Rady Miejskiej 
Turku w sprawie nadania nazwy ulicy w Turku:  

 uchwała XXXVI/250/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.   
– ulica Kopalniana,  

 uchwała XLII/281/21 z dnia 18 listopada 2021 r.   
 – ulice: Krzysztofa Komedy i Krzysztofa Pendereckiego. 

7.  Bezpłatna komunikacja 
do cmentarzy okresie 
obchodów dnia 
Wszystkich Świętych 

 uruchomiona została specjalna bezpłatna linia 
komunikacyjna  w okresie święta Wszystkich Świętych, 
kursująca do cmentarzy  według  rozkładu w dniach od 
30.10. 2021 r. do 01.11.2021 r. 

8.  Ochrona zwierząt   zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Turek w 2021 roku” przyjętym uchwałą nr 
XXXII/234/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r., 
w ramach podpisanej umowy z VET- Lecznica Brudzew  
Sp. Jawna, realizowano działania mające na celu 
ograniczenie populacji poprzez sterylizację suk i kotek 
posiadających właściciela oraz elektroniczne znakowanie 
psów. Sterylizacji poddano 61 kotek, 15 małych suk. 16 
dużych suk, natomiast mikroczipowaniu poddano 28 psów, 

 przygotowanie dokumentacji do przetargu dotyczącego 
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy Miejskiej Turek, 

 na podstawie umowy nr ZAM/1/GIM/1/21 zawartej  
z PGKiM Sp. z o.o. wdrożono i realizowano działania  
m.in. zmierzające do regulacji populacji kotów wolno 
żyjących na terenie miasta poprzez prowadzenie sterylizacji 
kotek wolno żyjących (sterylizacja 25 kotek wolno żyjących 
zwierząt), 

 zakupiono suchą karmę w ilości 202 kg, przeznaczoną do 
dokarmiania kotów wolno żyjących przez karmicieli, którzy 
mają zawartą umowę z Gminą Miejską Turek, 
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 wydano decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na 
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, 

 przeprowadzono kontrolę w Schronisku dla Bezdomnych 
Zwierząt. 

9.  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. 

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

 rozliczano faktury za opłaty cmentarne, 

 prowadzono sprawy dot. naprawy dachu domu 
przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym  
w Słodkowie Kolonii. 

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

 rozliczano opłaty za czynsz dzierżawy targowiska miejskiego 
oraz opłaty targowe, 

 wyrażono zgodę na rozbiórkę murowanych lokali 
użytkowych zlokalizowanych na Zieleniaku. 

12.  Strefa Płatnego 
Parkowania  

 ustalano właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili opłaty 
dodatkowej za płatne parkowanie, poprzez wystąpienie  
z wnioskiem o udostępnianie danych do CEP oraz Wydziału 
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku, 

 wystawiano 2.186 upomnień do zalegających płatników za 
nieuiszczenie opłaty dodatkowej za płatne parkowanie, 

 prowadzono sprawy związane z umorzeniem opłaty 
dodatkowej za parkowanie, 

 wydano 54 Karty Bezpłatnego Parkowania dla osób 
będących honorowymi dawcami krwi oraz 7 odmów 
wydania przedmiotowej karty,  

 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 strefą płatnego 
parkowania, 

 rozliczano raporty miesięczne za prowadzenie SPP 
przedstawiane przez firmę APCOA Parking  
Polska Sp. z o.o., 

 prowadzenie księgowości analitycznej wpłat za opłatę 
dodatkową i aktualizacja wpłat w systemie firmy APCOA 
Parking Polska Sp. z o.o., 

 sporządzenie sprawozdania Rb-27S -
miesięcznego/rocznego sprawozdania z wykonania planu 
dochodów budżetowych jednostki samorządu 
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terytorialnego z tytułu prowadzenia strefy płatnego 
parkowania w mieście Turek, 

 prowadzenie spraw wyjaśniających wpłaty dot. opłaty 
dodatkowej w SPP. 

13.  Służebności przesyłu   w 2021 roku  doprowadzono do ustanowienia 18 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Turek, ustanowionych w formie 
aktu notarialnego, poprzedzonych podpisaniem 
porozumień z przedsiębiorcami. 

14.  Organizacja 
 i bezpieczeństwo 
ruchu drogowego 

 rozpatrzono 154 wnioski dotyczące współdziałania  
w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym opiniowanie i zatwierdzanie projektów zmiany 
organizacji ruchu, 

 zlecono opracowanie 19 projektów zmiany stałej organizacji 
ruchu, 

 zrealizowano oznakowanie 7 projektów zmiany stałej 
organizacji ruchu. 

15.  Lokalizacja urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 
zajmowanie pasa 
drogowego  

 wydano 90 decyzji administracyjnych dotyczących 
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz 
reklam na podstawie ustawy o drogach publicznych,  

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

 wydano 42 decyzje administracyjne dotyczące umieszczenia 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
potrzebami zarządzania drogami w pasie drogowym dróg 
gminnych,  

 149 wnioski o prowadzenie robót oraz umieszczenie 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  
z potrzebami zarządzania drogami w pasie drogowym dróg 
wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Miejską Turek  
(w formie umów cywilnoprawnych),  

 sporządzano przypisy dotyczące dochodów z opłat 
związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych  
i wewnętrznych,  

 wydano 10 decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów 
indywidualnych i publicznych z dróg gminnych oraz  
uzgodnień lokalizacji zjazdów z dróg wewnętrznych.  

16.  Bieżące utrzymanie 
dróg gminnych oraz 
wewnętrznych  

Zlecono i nadzorowano:  
 bieżące utrzymanie oznakowania pionowego dróg,  
 malowanie oznakowania poziomego dróg,  
 remonty cząstkowe nawierzchni dróg,  
 profilowanie i żwirowanie dróg gruntowych,   
 zimowe utrzymanie dróg. 
W 2021 roku z Powiatu Tureckiego uzyskano dotację  
w kwocie 3.150,00 zł. na utrzymanie ulic w mieście Turek. 

17.  Oświetlenie uliczne   przyjmowano zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia 
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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. 

18.  Ewidencja odpadów 
komunalnych  

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

 prowadzenie działań kontrolnych oraz wizji w terenie  
w zakresie: 

 zalegania odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, 

 interwencji w oparciu o sygnały dotyczące podejrzenia 
składowania odpadów, 

  kontrole w zakresie kompostowania bioodpadów  
w kompostowniku przydomowym, 

 czynności kontrolne w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta 
Turek przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru 
działalności regulowanej, 

 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, 

 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 2021r., 

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

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

 prowadzenie ewidencji umów w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych w Turku. 
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19.  Wymiar opłaty   
za gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi  
i działalność 
sprawozdawcza  
w zakresie gospodarki 
odpadami 
komunalnymi  

 wykonywanie czynności związanych ze zmianą  
od 1 kwietnia 2021 r. metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korekty 
deklaracji: DO-Z, 

 prowadzenie spraw związanych z wymiarem opłaty   
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

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

 prowadzenie 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 
DO-Z 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, 

 wydawanie dowodów wpłat za odbiór odpadów 
komunalnych, 

 sporządzanie sprawozdań i analizy w zakresie odebranych 
zebranych odpadów komunalnych  
z terenu Gminy Miejskiej Turek w 2021 r. 

20.  Egzekucja 
administracyjna 
należności 
finansowych z tytułu 
opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie 
odpadów 
komunalnych 

W  2021 r. wystawiono 601 upomnień z tytułu opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na łączną kwotę 
156.565,31 zł. W roku 2021 zamknięto 89 tytuły wykonawcze. 
Łączna  kwota wyegzekwowanych należności wyniosła 
44.349,04 zł., w tym: nieruchomości zamieszkałe – zamknięto 
66 tytuły wykonawcze, kwota wyegzekwowanych należności 
wyniosła 26.112,75 zł; nieruchomości niezamieszkałe – 
zamknięto 23 tytuły wykonawcze, kwota wyegzekwowanych 
należności wyniosła 18.236,29 zł. 

21.  Utrzymanie zieleni  bieżące utrzymanie terenów zieleni, 

 zakup i sadzenie 233 sadzonek drzew na terenie miasta  
z okazji 680-lecia miasta Turek,  

 zakup donic z kwiatami na deptak 650-lecia,  
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 wycinka drzew zgodnie z pozwoleniami, 

 kontrole umów w zakresie utrzymania zieleni 

 rozliczanie faktur związanych z utrzymaniem zieleni, 

 przyjmowanie wniosków dotyczących dzierżawy terenów 
należących do GMT oraz podpisywanie umów. 

22.  Utrzymanie czystości  kontrole umów w zakresie utrzymania porządku  
i czystości, 

 zakup nowych koszy na odpady.  

23.  Zbiorniki 
bezodpływowe 

 przyjmowanie sprawozdań kwartalnych, 

 rozpatrywanie wniosków dotyczących prowadzenia 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   

24.  Krajowy Program 
Oczyszczania Ścieków 

 przygotowanie sprawozdania za rok 2020, 

 przygotowanie projektu KPOŚK 2021, 

 przyjmowanie sprawozdań dotyczących pomiarów ilości i 
jakości ścieków. 

25.  Wiaty przystankowe   bieżące utrzymanie czystości na terenach wiat 
przystankowych. 

26.  Miejsca pamięci 
narodowej oraz 
grobów wojennych  

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

 realizacja umowy na wykonanie nowego ogrodzenia wokół 
grobu wojennego na cmentarzu ewangelicko-augsburskim 
(umowa, rozliczenie faktury). 

27.  Wydawanie zezwoleń 
na usunięcie drzew  
i krzewów 

 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, prowadzenie 
postępowań, dokonywanie wizji terenowych, wydawanie 
zezwoleń, 

 w roku 2021 do Urzędu Miejskiego w Turku wpłynęło 36 
wniosków o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i 
krzewów, wydano 28 zezwoleń na usunięcie drzew i 
krzewów, 4 wnioski przekazano według właściwości do 
organów właściwych do ich rozpatrzenia,  1 postępowanie 
zostało umorzone, 2 wnioski pozostawiono bez 
rozpatrzenia z powodu niespełniania przez nie wymagań 
formalnych. 

28.  Przyjmowanie zgłoszeń 
zamiaru usunięcia 
drzew przez osoby 
fizyczne, dokonywanie 
wizji. 

 przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń, prowadzenie 
postępowań, dokonywanie wizji terenowych, 

 w roku 2021 do Urzędu Miejskiego w Turku wpłynęło 58 
zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa, 3 wnioski przekazano 
według właściwości do organów właściwych do ich 
rozpatrzenia, 2 postępowania umorzono, w odniesieniu do 
1 zgłoszenia wniesiono sprzeciw od zamiaru usunięcia 
drzewa. 

29.  Przyjmowanie zgłoszeń 
dot. drzew  

W roku 2021 przyjęto 4 zgłoszenia dotyczące drzew 
wywróconych lub złamanych. 

30.  Prowadzenie kontroli 
w zakresie realizacji 

 prowadzenie postępowań, dokonywanie wizji terenowych, 
wydawanie decyzji, 
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obowiązku dokonania 
nasadzeń zastępczych, 
postępowań w sprawie 
naliczenia opłaty w 
związku z 
niewykonaniem części 
nasadzeń zastępczych 
oraz w sprawie 
umorzenia opłaty za 
usunięcie drzewa lub 
krzewu. 

 w roku 2021 przeprowadzono 5 postępowań  
w sprawie umorzenia opłaty za usunięcie drzewa lub 
krzewu oraz dokonano kontroli realizacji obowiązku 
wykonania nasadzeń zastępczych w  związku z jednym 
zezwoleniem za usunięcie drzew. 

31.  Prowadzenie 
postępowań w 
zakresie przestrzegania 
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 
o odpadach. 

 przyjmowanie zgłoszeń, prowadzenie kontroli bez 
zawiadomienie oraz z zawiadomieniem, przekazywanie do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zgłoszeń 
dotyczących przedsiębiorców, 

 w roku 2021 r. przyjęto 13 zgłoszeń dotyczących 
podejrzenia naruszenia przestrzegania uchwały 
antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów, 
przeprowadzono 11 kontroli palenisk domowych,   
2 zgłoszenia przekazano do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. 

32.  Prowadzenie 
postępowań w sprawie 
wydawania decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji. 

 prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji, 

 w roku 2021 wydano 2 decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

33.  Opiniowanie w 
zakresie wydawanych 
przez inne organy 
administracji zezwoleń 
na wytwarzanie 
odpadów, zmiany 
zezwoleń na 

 w roku 2021 przyjęto  3 wnioski o wydanie opinii  
w związku z prowadzonymi przez inne ograny administracji 
postępowaniami  w sprawie wydawania zezwoleń na 
wytwarzanie odpadów, zmiany zezwoleń na wytwarzanie 
odpadów oraz decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
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wytwarzanie odpadów 
oraz decyzji o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 

34.  Prowadzenie 
postępowań dot. 
dotacji celowej na 
wymianę 
niskosprawnych 
kotłów i pieców na 
niskoemisyjne źródła 
ciepła dla 
mieszkańców Gminy. 
Rozpatrywanie 
wniosków  

 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, podpisywanie 
umów dotacji, przyjmowanie i rozpatrywanie rozliczeń 
dotacji, dokonywanie wizji terenowych, przekazywanie 
informacji dotyczących wypłaty dotacji, 

 w roku 2021 do Urzędu Miejskiego w Turku wpłynęło  
67 wniosków, podpisano 32 umowy o dotacji , 2 osoby nie 
złożyły rozliczenia dotacji, ponieważ nie dokonały wymiany 
źródła ciepła, 3 osoby spośród mieszkańców, dla których 
zaplanowano pomoc zrezygnowały z przyznanej dotacji 
przed podpisaniem umowy, 

 łączna kwota udzielonych dotacji wynosiła 106.000,00 zł. 

35.  Prowadzenie ewidencji 
pozyskanego drewna 

 dokonywanie obmiaru drewna pozyskanego z terenów 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, wycena 
drewna, sporządzanie protokołów. 

 

6. Gospodarka nieruchomościami 
Wydział Mienia Komunalnego 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 2021 roku. 

 
Tabela 6 Zadania realizowane z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego w 2021 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 
1.  Gospodarka 

nieruchomościami, 
dzierżawa  
i użyczenia 
gruntów, umowy 
adiacenckie 

 zawarto 8 umów dzierżawy na grunt będący własnością Gminy 
Miejskiej Turek, 

 zawarto 1 umowę użyczenia na grunt będący własnością Gminy 
Miejskiej Turek, 

 sprzedano 18 lokali mieszkalnych wraz z gruntem pod blokiem,  
na rzecz ich najemców na kwotę 755.925,78 zł, 

 zbyto na własność nieruchomości gruntowe będące własnością 
Gminy Miejskiej Turek za kwotę 200.171,34 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: 
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 wydano 135 informacji dot. wysokości opłaty jednorazowej 
przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości, 

 wydano  135 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 250.320,00 zł, 

 wszczęto 12 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia 
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, 

 wydano 10 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu 
podziału nieruchomości, 

 przeprowadzono 2 postępowania w sprawie przywrócenia tytułu 
prawnego osobom, które spłaciły zaległości czynszowe, 

 przeprowadzono  11  postępowań w sprawie wstąpienia w najem 
lokalu po zmarłym najemcy, 

 przeprowadzono 14 postępowań w sprawie ustalenia uprawnień 
do lokali socjalnych, 

 przeprowadzono 5 postępowań dotyczących zamiany lokali 
komunalnych, 

 rozpatrzono 25 wniosków w sprawach przydziału lokali 
komunalnych /wnioski poza listą/, 

 przeprowadzono 1 postępowanie dotyczące wypowiedzeń umów 
najmu lokali komunalnych, 

 prowadzono procedurę zmierzającą do uruchomienia Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej, 

 przeprowadzono 54 postępowania dotyczące wniosków  
o wynajem lokalu komunalnego w ramach SKM, 

 uczestniczono w 2 posiedzeniach Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, 

 przeprowadzono 3 postępowania  dotyczące zamiany z urzędu 
lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 4  postępowania w sprawach przydziału lokali 
zamiennych,                               

 przeprowadzono  11 postępowań w sprawie zameldowania w 
lokalu komunalnym, 

 przeprowadzono  10  postępowań w sprawach z zakresu lokali 
użytkowych, 

 sporządzono informację za 2020r oraz za I półrocze 2021 dotyczącą 
udzielonych ulg zgodnie z Uchwałą Nr IV/23/15 Rady Miejskiej 
Turek z dnia 12.02.2015 r., 

 przeprowadzono 12 postępowań z zakresu ewidencji obiektów  
i urządzeń komunalnych, 

 prowadzono 9 postępowań mających na celu odzysk lokali 
komunalnych, 
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 prowadzono postępowania w sprawie zapewnienia lokali 
zastępczych  dla mieszkańców Wyszyńskiego 14 w Turku, 

 sporządzono sprawozdanie do GUS z zakresu gospodarki lokalami 
komunalnymi, 

 przeprowadzono 24 postępowania dotyczące odraczania terminu 
spłaty  oraz rozkładania na raty należności z tyt. czynszu najmu 
lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 1 postępowanie w sprawach dot. kaucji za lokale 
mieszkalne,                      

 przeprowadzono 4 postępowania związane z udzieleniem 
odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej 
Turku, 

 przeprowadzono 102 postępowania w sprawach z zakresu 
zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, 

 sporządzono rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych  
za 2020 r., 

 uczestniczono w rocznych zebraniach 105 wspólnot 
mieszkaniowych, dotyczących rozliczenia roku 2020 i przyjęcia 
planu gospodarczego dla wspólnot mieszkaniowych na 2021 r.,   

 przeprowadzono 14 różnych postępowań z zakresu nadzoru nad 
zasobem komunalnym, 

 przeprowadzono remonty 2 lokali komunalnych, 

 przeprowadzono remonty i modernizacje budynków komunalnych, 
a w szczególności wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  
w lokalach, oraz zamontowano w 38 lokalach komunalnych czujniki 
gazu, dymu i czadu oraz, wykonano remonty dachów trzech 
budynków komunalnych, 

 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 3 umowy zamiany formy spłaty zadłużenia ze świadczenia 
pieniężnego na świadczenie rzeczowe, 

 sporządzono 9 zbiorczych zestawień wartości poszczególnych 
świadczeń rzeczowych dłużników, 

 sporządzono sprawozdanie z pracy wydziału z zakresu gospodarki 
lokali  za roku 2020 r., 

 przeprowadzono  3 postępowania dot. wynajmu lokali użytkowych 
oraz garaży, 

 prowadzono prace nad projektem uchwały o zasadach 
wynajmowania lokali będących własnością Gminy Miejskiej Turek, 

 prowadzono prace związane z przygotowaniem informacji 
dotyczących wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych 
nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego tzw. lustra 
czynszowego dot. 2020 r., 
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 przygotowano do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym informację o wysokości stawek czynszu najmu lokali 
mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 
mieszkaniowego za 2020 r., położonych na obszarze Gminy 
Miejskiej Turek, 

 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, dot. opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, za c.o. i c.w., dostawę 
zimnej wody i odprowadzenie ścieków komunalnych i opadowych, 
jak również noty dot. opłat sądowych i komorniczych oraz faktury 
dochodowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. 

2.  Planowanie 
przestrzenne 

W 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
objętych było 74 % powierzchni Turku. Na terenie miasta obowiązują 
32 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
W 2021 r. wydano 5 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Wydane 
decyzje dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 
usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkalnej oraz budowy 
elektrowni fotowoltaicznej. Wydano również 5 decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Planowane inwestycje 
obejmowały: infrastrukturę techniczną oraz rozbudowę budynku 
użyteczności publicznej.  
W ramach zadania rozpatrzono: 
- 240 wniosków o sporządzeniu wypisów, wyrysów i zaświadczeń, 
- 28 wniosków o wydanie postanowień opiniujących wstępne projekty 
podziału nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
opracowano i wydano 25 pozytywnych postanowień,  
3 pozostawiono bez rozpatrzenia, 
- 28 wniosków o wydanie decyzji zatwierdzających projekt podziału 
nieruchomości. 
W ramach działań związanych z opłatą planistyczną: 
- przeanalizowano 549 aktów notarialnych z 2021 r., 
- analizowano 18 aktów z 2020 r., 
- wydano 4 decyzje o opłacie planistycznej, 
- wydano 15 decyzji o umorzeniu postępowania. 
Wydano 14 wniosków o ustalenie warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu: 
- decyzja o ustaleniu warunków zabudowy: 1, 
- decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy: 1, 
- decyzja o zmianie decyzji o warunkach zabudowy: 5, 
- decyzja o umorzeniu postępowania: 2, 
- w trakcie postępowania: 4, 
- bez rozpatrzenia: 1, 

 przeanalizowano i rozpatrzono 7 wniosków dotyczących zmiany 
przeznaczenia określonego terenu w miejscowym planie 



30 
 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku, 

 uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Turku 
terenu zamkniętego obejmującego działkę o nr geod. 187/3 obręb 
0001 Turek A, 

 prowadzono procedury planistyczne miejscowych planów: 
- 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 w Turku 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 2021 roku w zakresie 

administracji Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 7 Zadania realizowane z zakresu administracji Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości w 2021 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:  
38/40 -95 %. 
 
Liczba firm ulokowanych w TIP: 22 + 9 
działających jako Wirtualne Biuro. 
 
Stan w  dniu 31.12.2021 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. 
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3.  Najem sali szkoleniowej, 
konferencyjnej 

6 umów najmu – umowy miesięczne. 

4.  Najem sali Biura na Godziny 1 umowa najmu – miesięczna. 

5.  Realizowanie usługi Wirtualnego 
Biura 

9 firm działających w formie Wirtualnego Biura. 
Stan w dniu 31.12.2021 r. 

6.  Usługi informacyjne 
 

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

7.  Współpraca z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych 

Ograniczona z powodu pandemii. 

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

Realizowane w formule online. 

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

 udział w spotkaniach online, 

 przygotowanie materiałów do broszury 
promocyjnej, 

 udział w Targach Odnawialnych Źródeł 
Energii „Nowa Energia  
w Regionie” w Koninie wraz z wystąpieniem 
na temat oferty Miasta Turek – sierpień 
2021. 

 udział w misji gospodarczej w Koninie – 
październik 2021 

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

Zawieszone z powodu pandemii. 

11.  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 

 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 
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technicznego przeprowadzona przez UDT. 

12.  Usługi laboratoryjne 
 

Badania kamerą termowizyjną: 

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

 
Zadania wykonywane przez Centrum Obsługi Inwestora w 2021 roku w zakresie obsługi 
inwestora i Tureckiej Strefy Inwestycyjnej.  
 
Tabela 8 Zadania realizowane z zakresu obsługi inwestora w 2021 roku 

Lp. Zadanie Realizacja 

1.  Obsługa zapytań inwestycyjnych 24 zapytania. 

2.  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, 

 promocja inwestycyjna na portalu 
terenyinwestycyjne.info, 

 publikacja ofert inwestycyjnych na 
portalu PropertyStock.pl. 

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

 audyt wstępny, 

 udział w 2 spotkaniach sieciujących. 
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8. Oświata i sprawy społeczne 

a) Oświata 
W roku 2021 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 2021 roku. 
Tabela 9  Stan organizacji publicznych szkół podstawowych w 2021 roku 
 

Szkoła 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 

29 630 

Szkoła 
Podstawowa nr 4 29 620 

Szkoła 
Podstawowa nr 5 

40 932 

Ogółem 98 2 182 
 

Stan organizacji przedszkoli samorządowych w 2021 roku. 
 
Tabela 10 Stan organizacji przedszkoli samorządowych w 2021 roku 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci ogółem 

Przedszkole Samorządowe nr 3 
7 155 

Przedszkole Samorządowe nr 4 
5 109 

Przedszkole Samorządowe nr 5
*
 

7 155 

Przedszkole Samorządowe nr 6
*
 

6 122 

Przedszkole Samorządowe nr 7 
8 173 

Przedszkole Samorządowe nr 8
*
 5 111 

Razem 38 825 
*
 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. 
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Stan zatrudnienia w przedszkolach i szkołach w roku 2021. 
Tabela 11 Stan zatrudnienia w przedszkolach i szkołach w roku 2021 
 

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 

30 3 16 2 14 1 

Przedszkole 
Samorządowe nr 4 

25 1 12 1 13 - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 5 

32 4 15 4 17 - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 6 

28 5 15 5 13 - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 7 

34 4 17 4 17 - 

Przedszkole 
Samorządowe nr 8 

24 3 
 

12 
 

3 12 - 

Razem 173 20 87 19 86 1 

Szkoła Podstawowa 
nr 1 

89 3 63 2 26 1 

Szkoła Podstawowa 
nr 4 

64 3 49 3 15 - 

Szkoła Podstawowa 
nr 5 

116 1 91 - 25 1 

Razem 269 7 203 5 66 2 

Ogółem 442 27 290 24 152 3 

Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i awansem zawodowym nauczycieli ze 
szkół.  

Tabela 12 Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i awansem zawodowym nauczycieli ze szkół 

Wyszczególnienie 

Liczba nauczycieli 

Szkoła Podstawowa 
nr 1 

Szkoła Podstawowa 
nr  4 

Szkoła Podstawowa 
nr   5 

Ogółem 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział  
w postępowaniu o awans zawodowy 

 
- 

 
11 

 
2 

 
13 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
awans zawodowy 

- 6 2 8 

Liczba nauczycieli, którzy  
w ostatnim roku uzyskali prawo do 
nauczania drugiego przedmiotu 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

Liczba nauczycieli, którzy mają prawo 
do nauczania dwóch lub więcej 
przedmiotów 

 
45 

 
26 

 
23 

 
94 
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Wyszczególnienie Liczba nauczycieli 

Liczba nauczycieli, którzy brali udział w 
kursach doskonalących 

 
12 

 
52 

 
6 

 
70 

 

Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i awansem zawodowym przedszkoli. 

Tabela 13 Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i awansem zawodowym przedszkoli 
 

Wyszczególnienie 

Liczba nauczycieli 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 3 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 4 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 5 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 6 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 7 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 8 

Ogółem 

Liczba nauczycieli, 
którzy brali udział  
w postępowaniu  
o awans zawodowy 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
2 

 
4 

Liczba nauczycieli, 
którzy uzyskali awans 
zawodowy 

- 1 - - 1 2 4 

Liczba nauczycieli, 
którzy w ostatnim 
roku uzyskali prawo 
do nauczania 
drugiego przedmiotu 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Liczba nauczycieli, 
którzy mają prawo 
do nauczania dwóch 
lub więcej 
przedmiotów 

 
16 

 

 
13 

 

 
19 

 
10 

 
8 

 
12 

 
78 

Liczba nauczycieli, 
którzy brali udział  
w kursach 
doskonalących 

 
13 

 
12 

 
15 

 
15 

 
17 

 
12 

 
83 

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach. 

Tabela 14 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach 
 

Wyszczególnienie 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem 

2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 % ogółu 2020 % ogółu 

Przedszkole Samorządowe  
nr 3 

- - 6 33 3 17 9 50 18 

Przedszkole Samorządowe  
nr 4 

- - 1 8 - - 12 92 13 

Przedszkole Samorządowe  
nr 5 

- - 1 5 1 5 17 90 19 

Przedszkole Samorządowe  
nr 6 

2 10 4 20 5 25 9 45 20 
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Przedszkole Samorządowe  
nr 7 

2 10 3 14 5 24 11 52 21 

Przedszkole Samorządowe  
nr 8 

2 13 3 20 1 7 9 60 15 

Razem 6 6 18 17 15 14 67 63 106 

Szkoła Podstawowa nr 1 0 0 2 3 3 5 60 92 65 

Szkoła Podstawowa nr 4 3 6 9 17 5 10 35 67 52 

Szkoła Podstawowa nr 5 1 1 6 7 4 4 80 88 91 

Razem 4 2 17 8 12 6 175 84 208 

Ogółem 10 3 35 11 27 9 242 77 314 

 
Stan bazy lokalowej przedszkoli i szkół. 

Tabela 15 Stan bazy lokalowej przedszkoli i szkół 

Wyszczególnienie 

Powierzch. 
nieruch. 

gruntowej 
(w m

2
) 

w tym: 
powierzch. 

terenów 
zielonych 

(w m
2
) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 
Lekcy-jne 

Pracownie 
Sale 

gimna-
styczne 

Gabinety 
pielęgnia

-rskie 
Świetlice Kompu-

terowe 
Języko-
we 

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

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 
 
 

13 

 
 

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  na os. 
Wyzwolenia 7a 
 
miejsce prowadzenia zajęć  przy 
ul. Broniewskiego 5 

 
 
 

25 050 
 

22 113 

 
 
 

14 751,46 
 

12 535,26 

 
 
 

27 
 

23 
 

 
 
 

2 
 

1 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

2 
 

1 
 

 
 
 

1 
 

1 

 
 
 

1 
 

1 

Razem 75 710 37 689,74 102* 7 3 6 5 6 
Ogółem 105 543 54 874,74 138 7 3 6 5 6 

*w Szkole Podstawowej Nr 4 w Turku 3 sale lekcyjne są przystosowane do grup dzieci z Przedszkola 
Samorządowego Nr 3 
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Obiekty rekreacyjno-sportowe w szkołach w roku szkolnym 2020/2021. 

Tabela 16 Obiekty rekreacyjno-sportowe w szkołach w roku szkolnym 2020/2021. 

Wyszczególnienie Rodzaj obiektu Liczba obiektów 

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

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

2 
2. Sala sportowa 1072,08 m

2 

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

 

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 

 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 

Szkoła Podstawowa nr 4 1.Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna Szkoła" 254,49  m
2
                                

2. Boisko przyszkolne – 2000 m
2 

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

4.  Boisko ORLIK wielofunkcyjne – 1500 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  
na os. Wyzwolenia 7a 
 
 
 
 
miejsce prowadzenia zajęć  
przy ul. Broniewskiego 5 
 

 
 
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 – 1500  m
2 

4. Sala gimnastyczna – 561 m
2 

5. Sala lustrzana – 95,2 m
2 

 

 

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 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 

Stan wyposażenia przedszkoli i szkół w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne  
w roku szkolnym 2020/2021. 

Tabela 17 Stan wyposażenia przedszkoli i szkół w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne w roku szkolnym 
2020/2021. 

Wyszczególnienie 

Ilość 
Komputery Projektory 

multimed. 
Tablice 
inter-

aktywne 

Kamery 
video 

Ksero-
kopiarki 

Kamery 
monitoring 

Woluminy Urządzenia 
specjalistyczne Ogółem w tym do 

użytku 
uczniów 

Przedszkole Samorządowe nr 3 4 0 1 0 0 2 0 -  

Przedszkole Samorządowe nr 4 5 0 1 0 0 1 0 -  

Przedszkole Samorządowe nr 5 5 0 2 0 0 1 0 -  

Przedszkole Samorządowe nr 6 4 0 1 0 0 1 0 -  

Przedszkole Samorządowe nr 7 2 0 1 0 0 1 0 -  

Przedszkole Samorządowe nr 8 4 1 1 0 0 1 0 -  

Razem 24 1 7 0 0 7 0 -  

Szkoła Podstawowa nr 1 
 
miejsce prowadzenia zajęć  przy  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



38 
 

ul. 3 Maja 29 
 
 
miejsce prowadzenia zajęć  przy  
ul. Parkowej 3 
 

 
165 

 
103 

 
34 

 
15 

 
2 

 
5 

 
35 

 
 

 
23 445 

0 
 
 
 

5* 

Szkoła Podstawowa nr 4 79 27 15 15 1 1 10 14 612  

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

 
 
 
 

163 

 
 
 
 

91 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

13 345 

 
 
 
 

0 

Razem 407 221 88 39 5 12 57 51 402  

Ogółem 431 222 95 39 5 19 57 51 402  
* 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.,z estaw do demonstracji pola magnetycznego wokół pr zewodnika 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 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 on-line - 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.słuchawki 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. 

 

Ponadto stan wyposażenia szkół i przedszkoli każdego roku wzbogaca się. W roku szkolnym 
2020/2021 Gmina Miejska Turek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szerokiego Internetu” działanie 1.1: 
,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu w wysokich przepustowościach” dotyczących realizacji projektu grantowego  
pn. zdalna szkoła i zdalna szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego bezpłatnie użyczyła dla: 

 Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku: 34 sztuki komputerów wraz z oprogramowaniem, 

 Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku: 34 sztuki komputerów wraz z oprogramowaniem, 

 Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku: 34 sztuki komputerów wraz z oprogramowaniem, 

 Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Turku: 3 tablety i 1 notebook  
wraz z oprogramowaniem. 
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Inwestycje i remonty w przedszkolach i szkołach w roku 2021. 

Tabela 18 Inwestycje i remonty w przedszkolach i szkołach w roku 2021 

Wyróżnienie Rodzaj inwestycji i remontu 
Koszty* 

inwestycji, 
remontu 

w tym, ze środków 
własnych budżetu 

miasta 

 

Przedszkole 
Samorządowe nr 3 

 Remont Sali zajęć II grupa 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze  

45.333,00 

10.000,00 

45.333,00 

10.000,00 

 

Przedszkole 
Samorządowe nr 4 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze  10.000,00 10.000,00  

Przedszkole 
Samorządowe nr 5 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze  10.000,00 10.000,00  

Przedszkole 
Samorządowe nr 6 

 Adaptacja pomieszczenia na salkę zajęć   
specjalistycznych /rewalidacja/ - wczesne 
wspomaganie oraz 4 miejsca postojowe 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze 

27.053,00 

 
 

10.000,00 

27.053,00 

 
 

10.000,00 

 

Przedszkole 
Samorządowe nr 7 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze 10.000,00 10.000,00  

Przedszkole 
Samorządowe nr 8 

 Przebudowa przyłącza centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze  

75.645,00 

 

10.000,00 

75.645,00 

 

10.000,00 

 

Razem nakłady w przedszkolach w roku 2021 208.031,00 208.031,00  

Szkoła Podstawowa 
nr 1 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze   
 i konserwacyjne 

24.000,00 24.000,00  

Szkoła Podstawowa 
nr 4 

 Utworzenie salki dla zajęć indywidualnych  
z uczniem i remont sanitariatu przy sal  do zajęć 
sportowych 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze    
i konserwacyjne 

54.540,00 

 

12.000,00 

54.540,00 

 

12.000,00 

Szkoła Podstawowa 
nr 5 

 

 Drobne roboty remontowe – zachowawcze   
 i konserwacyjne 

24.000,00 24.000,00 

 

    Razem nakłady w szkołach podstawowych w roku 2021 124.540,00 124.540,00  

        Ogółem koszt remontów w roku 2021 332.571,00 332.571,00  

* 
 w tym sfinansowane z wydzielonych rachunków dochodów 

 
 

Wśród zadań przypisanych do kompetencji Wydziału Spraw Społecznych 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 2021 r., poz. 1082 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.  
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W roku szkolnym 2020/2021 na terenie Miasta Turku było zameldowanych 623 młodzieży 
wieku 16 - 18 lat, w tym: 

1) 585 - spełniało obowiązek nauki zgodnie z art. 36 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe – przez uczęszczanie do publicznej lub 
niepublicznej szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz przez realizowanie 
przygotowania zawodowego u pracodawcy, 

2)  11 - 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, 

3)  27 – 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. 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 uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych. 
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
Tabela 19 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

Liczba pracodawców, 
którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy 
ukończyli naukę zawodu ogółem 

Kwota jaką w 2020/2021 
wypłacono 

pracodawcom 
w ramach 

dofinansowania 

Wysokość dotacji 
przyznanej 

w  2020/2021 
od Wojewody 

Wielkopolskiego 

ogółem w tym cykl kształcenia: 

nauka 
zawodu 

przyuczenie do 
wykonywania 

określonej pracy 

12 13 15 0 

106.586,89 zł. 
w tym: 
- nauka zawodu: 
106.586,89 zł 
- przyuczenie do 
wykonywania  określonej 
pracy: 
0,00 zł 

106.586,89  zł 

  

Na realizację powyższego zadania Gmina Miejska Turek otrzymała dotację od 
Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 106.586,89 zł, która w 100% pokryła poniesione 
koszty.  Zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 ze zm.) 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 
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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 2021 r., poz.1082 ze zm.). 

Poniżej przedstawiona tabela obrazuje wysokość przyznanej subwencji dla Gminy 
Miejskiej Turku w roku 2021. 

 
Tabela 20 Wysokość przyznanej subwencji dla Gminy Miejskiej Turku w roku 2021 

Rok 
Liczba uczniów przyjęta do naliczenia 

subwencji 
Finansowy standard A 

(w zł) 
Subwencja 

(w zł) 

2021 2.198 6.069,377 19.107.698,- 

 
Udział subwencji oświatowej w zadaniach oświatowych subwencjonowanych w 2021 roku. 

Tabela 21 Udział subwencji oświatowej w zadaniach oświatowych subwencjonowanych w 2021 roku 
                    

Wyszczególnienie 
2021 

wg stanu na 31.08.2021 
(w zł) 

Kwota naliczonej subwencji 18.709.786,00 

Środki pozyskane ze rezerwy subwencji 149.785,00 

Ogółem kwota subwencji oświatowej 18.859.571,00 

 
Warto zaznaczyć, że w roku 2021 Miasto Turek złożyło następujące wnioski do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w procedurze podziału 0,4% rezerwy części subwencji 
ogólnej na rok 2021 tj.: 

 wniosek na kwotę 173.594,18 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 35.424,00 zł, 

 wniosek na kwotę 190.602,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych  
z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli, kwota otrzymana 114.361,00 zł, 

 wniosek na kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze 
nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 – nie 
przyznano dofinansowania. 
 

Dotacje udzielone placówkom niepublicznym w 2021 roku. 
Tabela 22 Dotacje udzielone placówkom niepublicznym w 2021 roku 

Wyszczególnienie 

Kwoty przelewu 
Ogółem 

 
Dzieci zdrowe Dzieci 

niepełnosprawnych 
Dzieci z 

wczesnym 
wspomaganiem 

Niepubliczne 
Przedszkole 
,,Magiczna Chatka" 

1.892.677,57 zł 404.282,72 zł 33.772,88 zł 2.330.733,17 zł 
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Niepubliczne 
Przedszkole 
,,Mały Odkrywca" 

1.465.332,68 zł 1.138.784,38 zł 113.761,28 zł 2.717.878,34 zł 

Niepubliczne 
Przedszkole 
,,Smerfiki" 

249.416,14 zł - -  249.416,14 zł 

Niepubliczne 
Przedszkole 
„Muchlin”* 

370.316,33 zł - - 370.316,33 zł 

Niepubliczne 
Przedszkole 
„Dolina Elfów” 

151.363,23 zł - - 151.363,23 zł 

Katolicka Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa 

125.023,76 zł - - 125.023,76 zł 

Razem 4.254.129,71 zł 1.543.067,10 zł 147.534,16 zł 5.944.730,97 zł 

 
Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne 
gminy  w roku 2021 r. -  Przedszkola Samorządowe. 
 
Tabela 23 Kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne gminy  w roku 2021 r. -  
Przedszkola Samorządowe 

Lp. Podmiot Kwota zwrotu dotacji 

1. Gmina Brudzew 34.401,30 zł 

2. Gmina Przykona 32.107,88 zł 

3. Gmina Malanów 20.640,78 zł 

4. Gmina Turek 377.137,12 zł 

5. Gmina Dobra 1.269,29 zł 

Razem 465.556,37 zł 

 

Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne 
gminy  w roku 2021 r. -  Przedszkola Niepubliczne. 

Tabela 24 kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne gminy w roku 2021 r. -  
Przedszkola Niepubliczne 

Lp. Podmiot Kwota zwrotu dotacji 

1. Gmina Brudzew 54.016,42 zł 

2. Gmina Dobra 20.875,84 zł 

3. Gmina Kawęczyn 72.328,32 zł 

4. Gmina Malanów 60.190,94 zł 

5. Gmina Przykona 89.014,68 zł 

6. Gmina i Miasto Tuliszków 118.026,32 zł 

7. Gmina Turek 608.135,80 zł 

8. Gmina Władysławów 44.948,00 zł 

9. Gmina Koło 8.036,48 zł 

10. Gmina Lisków 1.640,56 zł 

Razem 1.077 213,36 zł 
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Kwoty udzielone dotacje niepublicznym żłobkom w 2021 roku. 

Tabela 25 Kwoty udzielone dotacje niepublicznym żłobkom w 2021 roku 

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji 

1. Żłobek ,,Tuptusie” 43.250 zł 

2. Domowy Żłobek na Muchlinie,  
Artystyczny Żłobek na Wyzwolenia 

24.250 zł 

3. Niepubliczny Żłobek ,,Magiczna Chatka” 101.250 zł 

4. Niepubliczny Żłobek Dolina Elfów 36.750 zł 

Razem 205.500 zł 

 

Kwota udzielonej dotacji klubom dziecięcym w 2021 roku. 

Tabela 26 Kwota udzielonej dotacji klubom dziecięcym w 2021 roku 
 

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji 

1. Klubik Malucha ,,Smerfusie” 8.500 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. 

Jest  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 27 Zadania realizowane w zakresie spraw społecznych w 2021 r. 

Lp. Zadanie Realizacja 

1.  Działalność w 
zakresie oświaty  
i finansowanie 
zadań 
oświatowych 

 prowadzenie spraw organizacyjnych i technicznych 
związanych, prowadzeniem przedszkoli i szkół 
podstawowych, 

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

 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,  
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 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 objętych wychowaniem 
przedszkolnym, niebędących mieszkańcami Miasta Turku 
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 odpowiednie 
dokumentowanie realizacji umów o dofinansowanie zadań  
ze środków zewnętrznych dla szkół i placówek oświatowych, 

 przekazywanie informacji o realizowanych projektach 
zewnętrznych celem rozpowszechnia informacji na stronach 
internetowych Miasta Turek, 

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

 prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory 
danych z baz danych oświatowych szkół  prowadzonych przez 
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Gminę Miejską Turek w zakresie rozliczenia finansowe 
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 i działalnością  
placówek kulturalnych,  

 prowadzenie Księgi Rejestrowej jednostek kultury,  

 prowadzenie spraw dotyczących przyznawania Lauru Kultury 
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, składania propozycji  
w zakresie określania kierunków rozwoju świadczeń 
zdrowotnych,  

 inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów 
zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców,  
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 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 tym zakresie opracowania i realizacji Miejskiego Programu 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 współpraca i prowadzenie obsługi technicznej Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turku,  

 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,  

 współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie podejmowania 
nowych inicjatyw oraz współpraca 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 2021 
roku należało:  

 przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

 praca socjalna, 

 prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, 
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 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. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określa ustawa  
o pomocy społecznej. Zadania własne ośrodek realizował zgodnie z ustaleniem Rady 
Miejskiej Turku. 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.: 

 Dział Pomocy Środowiskowej,  

 Dział Świadczeń,  

 Dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień,  

 Dział Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, 

 Dział Asysty Rodzinnej, 

 Turkowski Klub Senior+. 
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 2021 roku pracownicy MOPS uczestniczyli i zorganizowali wydarzenia tj. : 
 

 Kolonie letnie z programem profilaktycznym w miejscowości Łazy, 
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 Kolorowe Wakacje – tygodniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji 
zorganizowane przez pracowników MOPS w Turku na Osiedlu Zawiszy i w Parku przy 
MDK w Turku przy współpracy z komitetami osiedlowymi, PSP, KPP w Turku, klubami 
sportowymi, radnymi miejskimi oraz osobami prywatnymi, 

 I wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, 

 „Rola dorosłych w przeciwdziałaniu ryzykownym zrachowaniom młodzieży. Rola 
rodziców, wychowawców i innych dorosłych w środowisku społecznym” – szkolenie dla 
nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 

 III Balu Karnawałowego dla osób niepełnosprawnych, 

 świąteczna akcja Paczka dla Seniora, 

 udostępnienie miejsca dla poboru krwi, 

 zbiórka żywności dla osób starszych w czasie pandemii. 
 

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

d) Żłobek Miejski w Turku 
Lokal, w którym prowadzony jest żłobek znajduje się przy ulicy  

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: 

 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 2021 roku  
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do placówki uczęszczało 34 dzieci, które podzielone były na dwie grupy wiekowe: pierwsza 
grupa w wieku od 9 - go  do 15- go miesiąca życia dziecka, druga grupa od 16-go do 36-go 
miesiąca.  
 

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 2021 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 28 Zadania zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 2021 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 
treningów umiejętności 
społecznych na rzecz 
uczestników ŚDS Turek 

- trening pamięciowy, 
- trening sanitarny, 
- trening rozwoju intelektualnego i podtrzymania funkcji 
poznawczych. 

3.  Zajęcia rehabilitacyjne - zajęcia sportowe i  rekreacyjne na świeżym powietrzu  
np. gry sprawnościowe, 
- systematyczne zajęcia ruchowe z wykorzystaniem rowerów 
stacjonarnych, oraz urządzenia stymulującego, 
- podjęcie współpracy z Centrum Zdrowia Psychicznego  
w Turku w celu realizacji grupowych zajęć 
psychoterapeutycznych dla  uczestników ŚDS Turek. 

4.  Prowadzenie aktywizacji 
zawodowej 

- realizacja w ramach poradnictwa socjalnego doradztwa  
dotyczącego kwestii zawodowych i zatrudnienia,  
- realizacja treningów komputerowych, 
- umożliwianie swobodnego dostępu do ofert lokalnego 
rynku pracy. 
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5.  realizacja 
zabezpieczenia 
sanitarnego uczestników 
zajęć 

- zapewnienie dostępu do maseczek ochronnych i środków 
higienicznych, 
- realizacja szkoleń używania maseczek oraz prawidłowej 
dezynfekcji rąk, 
- organizacja procesu szczepienia uczestników przeciw 
COVID-19. 

6.  wsparcie 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 

- zabezpieczenie codziennego, ciepłego posiłku dla uczestników 
ŚDS Turek w trakcie pobytu w domu, 
- zabezpieczenie codziennego, ciepłego posiłku dla uczestników 
ŚDS Turek w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych,  
- zabezpieczenie dostępu do takich urządzeń codziennego 
użytku, aby uczestnicy zajęć mogli wykonywać działania 
związane z dbałością o garderobę i odzież. 

 

f) 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 miasta i zadania zlecone tj. pomoc materialna świadczona 
na rzecz mieszkańców miasta o charakterze bytowym w postaci wypłaty dodatków 
mieszkaniowych oraz o charakterze materialnej pomocy dla uczniów w formie stypendium i 
zasiłku szkolnego. 

W 2021 roku wydział przyjął bezpośrednio od świadczeniobiorców ponad 10 tys.  
wniosków z zakresu swej działalności i przeprowadził ponad 11 tys. postępowań 
administracyjnych kończących się wydaniem decyzji administracyjnych. Wypłacono 
świadczenia na ogólną kwotę 32.740.608,65 zł.  
Poniżej tabelaryczne zestawienie zadań realizowanych z zakresu świadczeń rodzinnych:  
 

 
Tabela 29 Zadania realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych w 2021r. 

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 2021 roku wypłacono 3.921 
świadczeń z dodatków mieszkaniowych na kwotę 
794.085,30 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 się ubiegać 
o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału  
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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 2020/2021 (styczeń-czerwiec) 
objęto tą formą pomocy 22 uczniów, a w roku szkolnym 
2021/2022 (wrzesień-grudzień) objęto pomocą 12 uczniów. 
Łącznie w roku budżetowym 2021 objęto pomocą 27 
uczniów na kwotę 18.314,00 zł. W roku 2021 przyznano 
również jeden zasiłek szkolny w związku z przejściowo 
trudną sytuacją życiową związaną ze zdarzeniem losowym, 
na kwotę 500,00 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 2021 roku 
wypłacono 13.347 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na 
kwotę 1.645.255,00 zł oraz z uwagi na przekroczone 
kryterium dochodowe wg mechanizmu wyliczeń „złotówka 
za złotówkę” wypłacono 1.507 zasiłków rodzinnych wraz z 
dodatkami w łącznej kwocie 71.317,53 zł; wypłacono: 9.112 
zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną kwotę 1.966.734,00 zł; 
1.476 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 2.891.212,00 zł; 
73 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 
45.260,00 zł; 159 jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia dziecka na kwotę 159.000,00 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 45 osób na łączną kwotę 
45.000,00 zł. Wypłacono 413 świadczeń rodzicielskich na 
kwotę 380.246,00 zł. Na podstawie ustawy o ustaleniu  
i wypłacie zasiłków dla opiekunów wypłacono 5 zasiłków dla 
opiekuna na kwotę 2.820,00 zł. Łącznie przyznano  
i wypłacono 24.580 świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 
7.087.707,00 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  
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i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 
zagrażającą życiu. 

4.  Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne  
i emerytalno-rentowe 

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 88 
świadczeniobiorców w wysokości 124.461,45 zł oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 
499.205,00 zł za 92 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 1.993 świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego dla 147 osób uprawnionych na 
kwotę 901.498,00 zł, oraz z uwagi na dopuszczalne 
ustawowo przekroczenie kryterium dochodowego wg 
mechanizmu „złotówka za złotówkę”, wypłacono 147 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 
45.785,33 zł. Na obsługę administracyjną zadań zleconych  
z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego przeznaczono zgodnie z ustawą 3% 
otrzymanej dotacji tj. 256.387,41 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 w zastępstwie  
z obowiązanego, który nie został z tego obowiązku 
zwolniony. W przypadku otrzymania 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 2021 roku odzyskano spłatę w 
wysokości 536.063,12 zł z tego tytułem odsetek do skarbu 
państwa przekazano  229.254,15 zł, jako 60% do budżetu 
państwa przekazano 184.085,41 zł i jako 40% Gminie 
Miejskiej Turek 122.723,56 zł. 

6.  „Dobry Start” Kolejnym zadaniem zleconym wydziałowi w 2021 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 2021 
roku wypłacono 6 świadczeń dla dzieci na kwotę 1.800,00 zł. 
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Program zakończył się w 2020 roku i od roku 2021 przeszedł 
do ZUS. 

7.  „Rodzina 500 plus” –
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 plus”. Jego celem jest pomoc  
w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego 
trendu demograficznego w kraju. W 2021 roku wypłacono 
48.603 świadczeń wychowawczych dla 3.829 dzieci na kwotę 
23.825.112,14 zł.  

8.  Dodatek energetyczny W 2021 roku w ramach zadania zleconego gminom 
wypłacono 342 dodatków energetycznych dla odbiorców 
wrażliwych energii elektrycznej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 10.04.1997 roku – prawo energetyczne na 
kwotę 4.624,49 zł. 

 

W 2021 roku liczba świadczeniobiorców pobierających zasiłki rodzinne wraz  
z dodatkami nieznacznie zmalała, podobnie jak liczba wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego w stosunku do roku 2020. Zmalała liczba uprawnionych  
do świadczenia wychowawczego „500+”, a tym samym kwota wypłaconego świadczenia, 
która w roku 2020 roku wyniosła 24.505.679,00 zł, a w 2021 roku wyniosła 23.825.112,14 zł.   
Od stycznia 2022 roku program 500 + został przekazany do ZUS. Nieznacznie spadła liczba 
osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W zakresie pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów są przyznawane stypendia wg zasad 
określonych w regulaminie określonym przez Radę Miasta na wniosek zainteresowanych 
rodzin lub dyrektora szkoły. Z uwagi na niskie kryterium dochodowe wynoszące 528,00 zł  
i konieczność udokumentowania poniesionych kosztów na 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 miasta. W 2021 roku wypłacono o 9.562,00 zł mniej stypendiów szkolnych niż  
w roku 2020. 
 

9. Bezpieczeństwo 
W 2021 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 Burmistrza Miasta Turku na 

czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 
 uczestniczono w przeprowadzeniu Kwalifikacji Wojskowej w roku 2021 z terenu Gminy 

Miejskiej Turek (wezwano 221 osób), 
 aktualizowano informatyczną bazę danych (ARCUS) o siłach i środkach Szefa OC miasta 

Turku, 
 dokonano aktualizacji Planów ewakuacji/przyjęcia ludności I, II i III stopnia, 
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 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 w oparciu o opracowywany i zatwierdzony w 2018 r. Miejski Plan 
Zarządzania Kryzysowego, 

 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, 

 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadziło bieżący monitoring sytuacji 
meteorologicznej i przygotowywało do publikacji komunikaty ostrzegawcze  
dla mieszkańców, dotyczące niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, 

 dokonywano próbnej eksploatacji agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu 
Miejskiego   w Turku w celu zabezpieczenia funkcjonowania Stanowiska Kierowania 
Burmistrza Miasta w sytuacji braku zasilania w energię elektryczną z sieci zewnętrznej,  

 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, w tym węży strażackich  
i środków gaśniczych, zakup paliwa i oleju do samochodów pożarniczych oraz 
motopomp, 

 w związku z wnioskiem Gminy Miejskiej Turek – dot. działania w zakresie nabycia 
wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Turku, przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zakupiono sprzęt w postaci 
ratowniczego namiotu pneumatycznego, niezbędnego do niesienia pomocy osobom 
ewakuowanym i poszkodowanym w nagłych sytuacjach kryzysowych, 

 realizowano wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w działaniu 
ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym. 

 

10. Promocja 
Działania promocyjne Miasta  

Działania promocyjne prowadzone w 2021 r. ukierunkowane były na podtrzymanie 
wizerunku miejscowości przyjaznej mieszkańcom, organizację wydarzeń kulturalnych 
promujących Miasto, współpracę z miastami partnerskimi, jak również redagowanie  
i tworzenie treści na tematy związane z regionem. 
Wizerunek miasta kształtowany był m.in. poprzez: 
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1. Prowadzenie serwisów i portali 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 2021 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,  

 inkubator.turek.pl – strona zawierająca ofertę terenów inwestycyjnych w mieście oraz 
ofertę Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości,  

 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, 

 prowadzone były kanały na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram  
i Youtube,  

 promowano aplikację „EcoHarmonogram” – dostępną od 1 września dla  mieszkańców 
Turku, dotyczącą zasad gospodarki odpadami na terenie miasta. 
 

2. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i upowszechnianiem informacji 
dotyczących miasta i funkcjonowania Urzędu, m.in.: 

 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,  

 przygotowywanie materiałów informacyjnych o programach, zamierzeniach oraz 
wynikach pracy i bieżącej działalności Burmistrza i Urzędu,  

 prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz audiowizualnej z działalności 
Urzędu i organów Miasta, 

 system identyfikacji wizualnej, m.in. w celu popularyzacji marki Turek wykonano 
materiały promocyjne z logo miasta Turek lub herbem miasta np. kalendarze, gadżety, 
foldery w tym:  album promujący miasto Turek.  

 
3. Prowadzenie działań w zakresie promocji inwestycyjnej i gospodarczej miasta.  

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

 w dniach 24-25 sierpnia 2021 roku w Koninie odbyły się Targi Odnawialnych Źródeł 
Energii pn. „Nowa Energia w Regionie”, w których wzięli udział przedstawiciele Miasta 
Turek. Na miejskim stoisku prezentowana była oferta dla przedsiębiorców tj. tereny  
w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej, wynajem pomieszczeń dla firm i usługi świadczone w 
Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. W drugim dniu targów, ta oferta została 
zaprezentowana szerszemu gronu odbiorców, podczas szczegółowej prezentacji 
kierowanej do przedsiębiorców i zaproszonych gości. Targi odbyły się w ramach 
projektu „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” 
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współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020, który realizują wspólnie Miasto Konin 
i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. 
 

4. Organizację imprez miejskich 

 w związku z 76. rocznicą wyzwolenia Turku spod okupacji niemieckiej, w dniu  
21 stycznia delegacja Samorządu Miasta złożyła kwiaty pod pomnikiem „Nigdy więcej 
wojny”. Z uwagi na pandemię nie odbyły się żadne oficjalne uroczystości, 

 1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych złożone zostały 
kwiaty i zapalone znicze przy budynku na Pl. Wojska Polskiego, w którym w latach 
1945-1956 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego oraz na 
cmentarzu komunalnym przy ul. F. Chopina, 

 13 kwietnia w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przedstawiciele samorządu 
miejskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze przy północnej ścianie kościoła pw. NSPJ. 
Wcześniej - 11 kwietnia Turkowianie uczestniczyli w niedzielnej mszy św. w kościele 
pw. NSPJ w Turku odprawionej w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

 dnia 25 kwietnia obchodzona była 680 rocznica nadania naszemu miastu praw 
miejskich. Mieszkańcom zaprezentowano prezentację zawierającą rys historyczny 
Turku przygotowaną przez pracowników Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera, 

 drugiego i trzeciego maja w Turku władze samorządowe Miasta symbolicznie uczciły 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz święto Konstytucji 3 Maja. Z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną uroczystości miały skromny charakter i odbyły się bez 
udziału mieszkańców, 

 6 czerwca odbył się rajd pieszy z okazji 680-lecia Turku - Rajd miał swój początek  
w parku za Urzędem Miejskim. Trasa, którą pokonali uczestnicy rajdu wyniosła  
ok. 6.800 m i zakończyła się w miejscu postoju przy Nadleśnictwie Turek. Tam na 
wszystkich czekał posiłek i zabawy. Dodatkową atrakcją było losowanie nagród wśród 
osób, które wzięły udział w tym wydarzeniu, 

 w  dniach 7 – 8 sierpnia zorganizowano Dni Turku i Gminy Turek, 

 15 sierpnia władze samorządowe uczcili 101. rocznicę „Cudu nad Wisłą" i Święto 
Wojska Polskiego. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą na 
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, odprawiona została msza święta  
w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, następnie 
uroczystości obyły się przed Urzędem Stanu Cywilnego przy ul. Szkolnej, w którym 
dawniej mieściło się Progimnazjum Męskie, 

 w dniu 29 sierpnia miasto współorganizowało Dożynki Miejsko – Gminno – 
Parafialne,  

 10 września Miasto było współorganizatorem imprezy pn. „Sztuka na ulicy”, 

 17 października przedstawiciele samorządu wzięli udział w czwartym Balu 
Karnawałowym dla osób z niepełnosprawnością, który odbył się w Miejskim Domu 
Kultury. Organizatorami balu byli wolontariusze z Centrum Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, 

 11 listopada mieszkańcy Turku uczcili 103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Turkowianie Święto Niepodległości uczcili podczas oficjalnej 
uroczystości przy poczcie na ul. Kaliskiej oraz na koncercie patriotycznym w Miejskim 
Domu Kultury, 
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 w dniach 17 - 19 grudnia odbyła się bożonarodzeniowa impreza plenerowa „Magia 
Świąt”, podczas której zorganizowano dla mieszkańców jarmark świąteczny. 
 
 

5. Współpracę z partnerami 

 sfinalizowano rozmowy z Mleczarnią Turek dotyczące zawarcia porozumienia  
o współpracy w zakresie promocji. Nazwa Turek nierozerwalnie kojarzy się z serem 
produkowanym w naszym Mieście. Jest to silna marka rozpoznawalna w całym kraju. 
W związku z tym Dyrektor Generalny Mleczarni Turek i Burmistrz Miasta Turku chcąc 
zaakcentować związek marki z naszym miastem w dniu 22 lutego 2021 r. podpisali 
porozumienie o współpracy. Zgodnie z jego zapisami Urząd i Mleczarnia zacieśnią 
współpracę przybliżając mieszkańcom miasta historię zakładu mleczarskiego, jego 
rozwój i produkty. Mleczarnia będzie wspierać wydarzenia z obszaru życia 
kulturalnego i społecznego w naszym mieście, 

 we wrześniu przedstawiciele samorządu wzięli udział w wyjazdowej delegacji  
do miasta Wiesmoor w Święcie Pąka Kwiatowego, 

 w sierpniu i w listopadzie goszczono w Turku delegację z niemieckiego miasta 
Wiesmoor. Goście wzięli udział m.in. we wspólnych obchodach Święta 
Niepodległości, 

 Gmina Miejska Turek złożyła z miastem Wiesmoor wniosek w ramach partnerskiego 
projektu do programu „Spotkania młodzieży w ramach polsko-niemieckich 
partnerstw gmin i powiatów”.  Projekt pod nazwą:  Jugendbegegnung Wiesmoor - 
Turek unter dem Motto „Lopen un tomöötkomen - spotkać się i razem pobiegać "  
w przypadku uzyskania dofinansowania, realizowany będzie przez SP 5 z Turku i KGS 
Wiesmoor, 

 zorganizowano i koordynowano pobyt delegacji z miasta partnerskiego Brandys nad 
Labą-Stara Boleslav. Goście wzięli udział we wspólnych obchodach Święta 
Niepodległości, jak również 12 listopada odsłonięty został nowy kierunek  
na drogowskazie miast partnerskich, który znajduje się na Placu Wojska Polskiego, 

 prowadzono rozmowy z Miastem Uniejów w zakresie form współpracy. 
 

11. Kultura i sport 

a) Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 
Rok 2021 był dla muzeum okresem charakteryzującym się znacznym ograniczeniem 

działalności ze względu na panującą pandemię koronawirusa. Obostrzenia wprowadzone  
ze względu na walkę z wirusem bardzo dotknęły muzea w tym muzeum w Turku, znacznie 
ograniczając jego działalność merytoryczno-edukacyjną. Wprowadzone obostrzenia 
komunikacyjne znacznie wpłynęły na ruch turystyczny, a okresy nauki zdalnej wpłynęły także 
na współdziałanie z placówkami oświatowymi. Wszystko to przełożyło się na działalność 
wystawienniczą, warsztatową i na zajęcia rękodzielnicze. 

W związku z tymi utrudnieniami jednostka  starała się być stale aktywna i obecna  
w świadomości lokalnej społeczności przez działania podejmowane w świecie wirtualnym.  
W dalszym ciągu także trzeba pamiętać, że Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera jest 
jedyną placówką muzealną na terenie miasta i powiatu tureckiego. Swoim działaniem 
obejmuje nie tylko miasto Turek, ale także obszar powiatu. Swoją działalność kieruje także  
w stronę ogólnie pojętego turysty, realizując zadania i przygotowując swoją ofertę dla osób 
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podróżujących po kraju. Jest to możliwe także, dzięki współpracy z wieloma bliźniaczymi 
placówkami jak np.: Muzeum Narodowe w Krakowie (oddział Dom Mehoffera), Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum 
Etnograficzne i Archeologiczne w Łodzi, Sieradzu, Szreniawie, Gnieźnie, Koninie, Kole, 
Toruniu, Osieku nad Notecią z domami kultury np. w Czaplinku, Świnicach Warckich, Kole, 
Koninie i w Turku i innych. Muzeum współpracuje także z bibliotekami oraz z organizacjami 
pozarządowymi. Owocną współpracą okazało się współdziałanie z Wielkopolską Organizacją 
Turystyczną z siedzibą w Poznaniu oraz z Polską Organizacja Turystyczną. I ta działalność  
w roku 2021 przeniosła się także w znacznym stopniu do Internetu. 

W roku 2020 muzeum podjęło współpracę z nowym miastem partnerskim Brandys  
w Czechach, która była kontynuowana w roku 2021. W tym celu odbyły się rozmowy 
dwustronne na temat rozszerzenia współpracy między muzeum a czeskimi placówkami 
kultury (trwa przygotowanie wystawy J. Mehoffera na zamku w miejscowości Brandys). 
Muzeum utrzymuje także ścisłe kontakty z miastem partnerskim Wiesmoor (Niemcy). 
 Muzeum Miasta Turku na koniec 2021 roku zatrudniało 10 osób (łączna ilość etatów 
8,8). Zadaniem pracowników jest odpowiednie przygotowanie placówki do prowadzenia 
działalności kulturalnej jak i opracowanie jak najszerszej oferty rocznej, jak najbardziej 
ciekawej i przyjaznej dla zwiedzających z różnych grup wiekowych. 
W roku 2021 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. 

W tym miejscu należy także odnotować otwarcie nowej stałej ekspozycji muzealnej pn.: 
„1956 dni w okupowanym Turku – Historia pewnej ulicy” 

2. Wystawy czasowe: 

 „Zapach zapamiętany” wystawa prac Beaty Marii Orlikowskiej; 

 „Magiczny Lechistan” wystawa malarska Dariusza Kalety; 

 „Turkowianki w starej fotografii” – ze zbiorów Muzeum Miasta Turku; 

 „Turek wczoraj i dziś” cz. II – wystawa porównująca zmiany zachodzące w architekturze 
miasta na przestrzeni ostatnich 100 lat; 

 „Czerń i Biel” – Wystawa grafik Lecha Lamenta z okazji 45-lecia pracy twórczej; 

 Zbrojne podziemie na ziemi turkowskiej. – Wystawa zorganizowana w Szkole 
Podstawowej nr 1; 

 Militaria II wojny światowej – Wystawa zewnętrzna. 

Zestawienie tabelaryczne frekwencji w 2021 r. 

Tabela 30 Zestawienie frekwencji w Muzeum Miasta Turku w 2021 r. 
L.p. Rodzaj działań Liczba 

wydarzeń 
Liczba 

uczestników 

1. Wystawy 
czasowe/stałe 

7/5 3320 

2. Noc 
muzeów 

1 150 



59 
 

3. Odczyty/ 
prelekcje/spotkania 

- - 

4. Seanse 
filmowe 

9 191 

5. Koncerty - - 

6. Spektakle - - 

7. Konkursy - - 

8. Warsztaty 144 1480 

9. Imprezy plenerowe 4 689 

10. Wycieczki muzealne i 
Questy 

37 736 

11. Lekcje muzealne 27 909 

12. Sesje i seminaria 
popularno-

naukowe/sympozja 

- - 

13.  Biblioteka muzealna - 15 

14. Obsługa turysty przez 
PIT 

- 552 

15. Rajdy historyczne  
i rekonstrukcje 

2 79 

16 Kiermasze 1 500 

 

W sumie w organizowanych przez muzeum imprezach uczestniczyło: 8.621 osób. 

Obecnie ekspozycja poświęcona dziełu Józefa Mehoffera jest najwartościowszą 
kolekcją muzuem. W roku 2021 muzeum dokonało finalizacji wieloletniej umowy z rodziną  
J. Mehoffera nabywając już ostatni z projektów wykonanych przez tego artystę w latach  
30-tych XX wieku dla kościoła w Turku. 

W 2021 roku Muzeum Miasta Turku, po roku przerwy zorganizowało kolejną edycję 
nocy muzeów. Tym razem pod hasłem „Duch Józefa Mehoffera”. W związku z panującymi 
limitami przyjęta formuła polegała na zorganizowaniu ruchomych obrazów w oknach ratusza 
miejskiego ukazujących artystę i jego dzieła. 

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. Warto nadmienić iż PIT posiada certyfikat jakości Polskiego Systemu Informacji 
Turystycznej – trzy gwiazdki. 

W 2021 roku muzeum złożyło dwa wnioski do MKiDN, na dalsze prace związane  
z konserwacją dzieł J. Mehoffera. Tym razem konserwacja dotyczyć będzie kolejnych 6 prac 
artysty. Drugi projekt dotyczący modernizacji wystaw stałych ma ułatwić zwiedzanie osobom 
z niepełnosprawnościami, jak i zmodernizować pod względem wprowadzenia nowoczesnych 
rozwiązań elektronicznych. Było partnerem przy innych projektach zewnętrznych 
realizowanych m.in. przez stowarzyszenie „Przystań” i Miejska Bibliotekę Publiczną w Turku 
oraz parafie NSPJ w Turku. W dniu 7 września 2021 roku, podczas XVIII edycji Konkursu 

na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce „IZABELLA 2019” w Szreniawie,  Muzeum 
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Miasta Turku otrzymało w kategorii III – Działalność naukowa i  wydawnicza, 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 2021 roku Muzeum pozyskało nowe eksponaty, wśród których były obiekty 
historyczne, etnograficzne czy artystyczne, Dotyczyły one głównie historii miasta i jego 
mieszkańców. Ponadto na stan placówki trafiły eksponaty związane z historią miasta jak  
i eksponaty etnograficzne i historyczne. 

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. 

Ponadto Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera w roku 2021 prowadziło 
działalność edukacyjną, na którą składały się lekcje muzealne. Tematy poruszane na lekcjach 
dotyczyły historii miasta i regionu w oparciu o źródła i materiały, znajdujące się w naszej 
placówce oraz działalności muzeum i jego funkcjonowania. Dotyczyły one również tematyki 
ogólnohistorycznej, tkackiej, plastycznej i wystawienniczej. W ciągu minionego roku 
pracownicy muzeum opracowali kolejne tematy lekcyjne, oraz inne formy zajęć 
edukacyjnych dla różnych grup wiekowych. 

Wiele z podejmowanych działań przez muzeum przeniosło się do świata wirtualnego. 
Dzięki współpracy z placówkami oświatowymi muzeum prowadziło lekcje muzealne na 
platformach edukacyjnych lokalnych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych. 
 W godzinach przedpołudniowych i popołudniowych każdego tygodnia we wtorki, 
środy i czwartki w muzeum odbywały się zajęcia dla dorosłych i dzieci z w muzealnych 
pracowniach: 

 rękodzieła, 

 witrażu, 

 ceramiki. 
Wokół instruktorów skupiły się grupy mieszkańców miasta. Ponadto pracownie te pracowały 
z miejscowymi szkołami, przedszkolami i stowarzyszeniami. Wiele filmów instruktażowych 
zostało opublikowanych w Internecie na stronach miasta, muzeum i platformach 
społecznościowych. 
Dodatkowo przy muzeum działa: 

 specjalne koło rękodzieła zorganizowane na potrzeby dzieci – uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku. Praca z tą młodzieżą wymaga szczególnego 
podejścia do uczestników oraz często pracy indywidualnej, 

 trzy koła rękodzielnicze 50+. 
W roku 2021 Muzeum brało udział we wszystkich imprezach plenerowych  

o charakterze ogólnomiejskim na które pozwoliła epidemia. Było obecne m.in. podczas Dni 
Turku i Sztuki na Ulicy. Placówka była organizatorem dwóch plenerów kinowych, Rajdu  
z okazji Dnia żołnierzy Wyklętych jak i Rajdu Rowerowego szlakiem „Przedmościa Koło” itp. 
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b) Miejski Dom Kultury 
Miejski Dom Kultury w Turku jest samorządową instytucją kultury. Posiada 

osobowość prawną i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową opartą na przepisach 
obowiązujących w instytucji kultury. 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 
2021 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 2021 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 a także w dużej części w formie przedsięwzięć online, co wymusiły 
obostrzenia wywołane pandemią COVID - 19. 
 

Poniższa tabela przedstawia zadania wykonywane przez Miejski Dom Kultury w 2021 roku. 

Tabela 31 Zadania realizowane przez Miejski Dom Kultury w 2021 r. 

Nazwa zadania Realizacja 

KONCERTY 

1. Koncert Walentynkowy  Koncert w wykonaniu uczestników Studia Piosenki 
MDK, zadanie realizowane online. 

2. Koncert Rozrywkowy z Okazji Dnia 
Kobiet 

Koncert w wykonaniu uczestników Studia Piosenki 
MDK z wypowiedziami dzieci z Przedszkola 
Samorządowego nr 3, zadanie realizowane online. 

3. Harcerskie Śpiewogranie ,,Zielony 
Płomień”  

Zadanie realizowane wraz z harcerzami z Komendy 
Hufca ZHP, w Parku im. Konstytucji 3 Maja. 

4. Koncert ,,Yankiel Band&Robert 
Stefański” 

Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia 
,,Sztuka na ulicy”. W koncercie wzięło udział około 500 
widzów.  

5. Monodram Poetycko – Muzyczny 
„Między Mną a Tobą”- Laura Łącz 

Koncert poetycki podsumowujący projekt „Poetycki 
Turek” realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
wraz z partnerami. 

6. Koncert Patriotyczny z Okazji 
Święta Niepodległości  

Koncert odbył się w sali widowiskowej MDK, a udział 
wzięło w nim około 200 osób.  
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7. Koncert „Bolewski&Tubis – 
Obywatel Jazz”  

Koncert Obywatel Jazz, odbył się w sali widowiskowej 
MDK. ,,Bolewski&Tubis przypomnieli repertuar 
Grzegorza Ciechowskiego”.  

POKAZY TEATRALNE 

8.  „Bajki na Dobranoc” 

  ,,Czekoladowe Muffinki”  

  ,,Materiał Prawdy” 

 ,,Czerwony Kapturek” 

Zadanie realizowane przez działający przy MDK Teatr 
,,Baśń”, realizacja online. 

9. Monodram Zadanie realizowane z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru. 

10. 680 Urodziny Miasta Turku z Poezją 
w Tle 

Uczniowie klas 8 b Szkoły Podstawowej nr 5, zadanie 
realizowane online. 

11. Spektakl ,,My Psy”  Spektakl „My psy” w wykonaniu uczestników projektu 
,,Niplodramem przez świat”, w reżyserii Przemysława 
Dąbrowskiego, z udziałem znakomitej pianistki Leny 
Ledoff. 

12. Spektakl ,,My Psy” Spektakl „ My psy” zaprezentowany podczas Dni 
Turku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

13.  Teatr Sensacji – Sztuka ,,Pół Na 
Pół”  

Spektakl w wykonaniu Piotra Szwedesa i Piotra Polka- 
sala widowiskowa MDK. 

14. Spektakl Dla Dzieci: „Era Renifera” 
– Mikołajki Dla Dzieci z MDK w 
Turku 

Spektakl w wykonaniu aktorów z Teatru ,,Magmowcy” 
z Gdańska. 

FESTIWALE I PRZEGLĄDY ARTYSTYCZNE 

15. Xxi Festiwal Szkolny ,,Plama”  Zadanie realizowane online z udziałem uczniów  
ze szkoły Podstawowej w Chlebowie ,,Zespół 
Chlebowiaki”, Zespół Szkolno-Przedszkolny ,,Happy 
Angels” , program ,,Smutek i Zgryzota”, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Turku- ,,Teatr szpilka” – program 
,,Cindy stąd uciekła” , Szkoła Podstawowa nr 5  
w Turku, chłopcy z klasy 4d, program- ,,taniec 
kapeluszy”. 

16. Opublikowanie Protokołu Komisji 
Artystycznej I Etapu XIII 
Powiatowego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej I Młodzieżowej 
,,Mikrofon, Scena i Ty” 

Zadanie realizowane online. 

17. XXI Festiwal Szkolny ,,Plama” - 
Podsumowanie, Wręczenie Nagród 

Zadanie realizowane online. 

18.  Opublikowanie Protokołu Komisji 
Artystycznej II Etapu – Finał XIII 
Powiatowego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej I Młodzieżowej 
,,Mikrofon, Scena i Ty”, Wręczenie 
Nagród Uczestnikom 

Zadanie realizowane online. 
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19. 47 Przegląd Dorobku Artystycznego 
Przedszkoli ,,Wielka Draka 
Przedszkolaka”  

Zadanie realizowane online. 
Udział w przeglądzie: Przedszkola Samorządowe nr 3, 
4, 5, 6, 7, 8 oraz Niepubliczne Przedszkole ,,Magiczna 
Chatka”.  

20. Wręczenie nagród uczestnikom 47 
Przeglądu Dorobku Artystycznego 
Przedszkoli ,,Wielka Draka 
Przedszkolaka”   

Zadanie realizowane online. 

21. Festiwal Piosenki Przedszkolaków  
„Do-Re-Mi”, Prezentacja 
Uczestników Festiwalu, Komisja 
Artystyczna - Ocena Wykonawców 

Zadanie realizowane online. 

22. Festiwal Słowa ,,Poetika Lab”  Konkurs składający się z 2 turniejów – słowo mówione 
i słowo śpiewane, Miejsce: Sala widowiskowa MDK.  

KONKURSY 

23. 6 Turkowski Babski Weekend 
,,Zainspirowana Inspiruję, czyli 
Kobiecy Design” – Konkurs na 
Wnętrza 

Zadanie realizowane online. 

24. Ogłoszenie konkursu na 
,,Najpiękniejszą Pisankę 
Wielkanocną” oraz podsumowanie 
konkursu   

Zadanie realizowane online. 

25. Konkurs ,,Moda W Barwach 
Narodowych” 

Zadanie realizowane online. 

26. „Kolory Miasta” – Konkurs 
Fotograficzny 

Zadanie realizowane online, podsumowanie wystawy 
na Sali Widowiskowej MDK, wystawa prac 
konkursowych i część artystyczna. 

27. Międzypowiatowy Konkurs 
Recytatorski ,,Zamieszkaj W Bajce”  

Sala widowiskowa MDK. 

28. Rozstrzygnięcie Konkursu 
Plastycznego ,,Miś Dba o 
Środowisko”  

Konkurs realizowany przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Turku, Sala Widowiskowa MDK. 

29. 40. Festiwal Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie. 

WYSTAWY 

30. ,,Kobieta” – Prace Plastyczne 
Moniki Borowiak – uczestniczki 
zajęć plastycznych w MDK 

Zadanie realizowane online. 

31. Wystawa Prac Plastycznych Dzieci z 
Pracowni Plastycznej Działającej 
Przy MDK 

Zadanie realizowane online. 

32. „Autoportrety”  Zadanie realizowane online. 



64 
 

33. Wernisaż Wystawy Zbigniewa 
Muszyńskiego-Rysunek 

Wystawa prac w sali widowiskowej MDK. 

34. Wystawa Prac Zgłoszonych Do 
Konkursu Fotograficznego ,,Kolory 
Miasta”  

Wystawa prac w sali widowiskowej MDK. 

DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I SPORTOWA (FESTYNY, PIKNIKI, WIECZORKI TANECZNE itp.) 

35. Piknik WOŚP Miejsce realizacji zadania: Sala Widowiskowa MDK  
i Park im. Konstytucji 3 Maja. 

36. „Tańce Wywijańce – Zabawa Z Dj-
Em, Dj Axon 

Miejsce realizacji zadania- Sala Widowiskowa MDK. 

37. „Jak Wojtuś Został Strażakiem”  - 
Zabawy Literacko-Plastyczne w 
Ramach „Wakacji z Miejskim 
Domem Kultury w Turku” 

Zwiedzanie jednostki OSP w Turku, zabawy  
i konkurencje sportowe Miejsce realizacji zadania: 
OSP, Sala Widowiskowa MDK i Park im. Konstytucji  
3 Maja. 

38. Spotkanie w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Turku W Ramach 
„Wakacji Z Miejskim Domem 
Kultury W Turku” 

Poznawanie dźwięków różnych instrumentów 
muzycznych.  

39. 
Dzień z Teatrem I Fotografią  

Luksografia, Teatr Cieni, tworzenie dużych puzzli, 
balonowe show. 

40. 
Wycieczka do Lasu 

Zwiedzanie sali edukacyjnej, spacer po lesie  
z leśniczym, pieczenie kiełbasek na ognisku, gry  
i zabawy. 

41. Rajd Rowerowy ,,Śladami 
Umocnień Przedmościa Koło” 

 

42. 

Dożynki Gminno-Miejsko-
Parafialne W Kalinowej 

Korowód dożynkowy z wieńcami, polowa Msza Święta 
Dziękczynna, część obrzędowo-artystyczna z udziałem 
Orkiestry Dętej OSP w Turku, Zespołu Pieśni i Tańca 
,,Bychlewianka”  wystąpienia okolicznościowe, 
rozstrzygnięcie konkursu na ,,Najciekawsze sołeckie, 
osiedlowe lub działkowe stoisko dożynkowe, 
nagrodzenie delegacji wieńcowych, zabawa 
dożynkowa z zespołem ,,Progres”  

43. Sztuka na Ulicy, Festyn Połączony  
z Narodowym Czytaniem 

Prezentacja dorobku artystycznego mieszkańców 
miasta i instytucji takich jak Bibliotek Miejska w Turku 
czy Muzeum Miasta Turku. 

PRELEKCJE, SPOTKANIA I WYKŁADY 

44. Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży 
Podczas Ferii 

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej 
Policji w Turku. Zadanie realizowane online. 

45. Spotkanie z Pianistką Leną Ledoff i 
 Reżyserem Przemysławem 
Dąbrowskim ze Stowarzyszenia 
,,Zagraj” 
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46. 6 Turkowski Babski Weekend  „Porady dla każdej z nas” - spotkanie z dietetyk.  
„Trzymaj formę” – ćwiczenia z Fitness Planet. 
,,Coś dobrego dla każdego”- Restauracja ,,Koloseum” 
proponuje. 

47. Zasady Bezpieczeństwa dla 
Seniorów 

Spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej  
Zadanie realizowane online. 

48. SENIORADA- Spotkanie Klubu 
Seniora ,,Relaks” 

Zadanie realizowane online. 

49. Spotkanie Klubu Seniora ,,Relaks” Spotkanie z Arturem Lodzińskim, współautorem 
książki ,,Bicz i jego mieszkańcy” – książki 
wspomnieniowej o małej ojczyźnie. 

50. „Nasze Kochane Zwierzątka”  Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej 
Policji w Turku i psem policyjnym Emi, spotkanie  
z ratownikiem medycznym.  

UDZIAŁ ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH W KONKURSACH, PRZEGLĄDACH I FESTIWALACH 

51. Konkurs ,,Wygraj Sukces”- 
Ogólnopolski Konkurs Wokalny dla 
Dzieci I Młodzieży 

MDK w Pabianicach, udział dziewcząt ze Studia 
Piosenki przy MDK w Turku.  
 

52. Finał Konkursu ,,Wygraj Sukces” Wyjazd do Domu Kultury w Tarnobrzegu podopiecznej 
Studia Piosenki na zmagania finałowe.  

53. Wielkopolski Konkurs na 
Monodram ,,Młodzi Korfeusze”  

Wyjazd dzieci z grupy teatralnej ,,Baśń” działającej 
przy MDK w Turku do Domu Kultury w Kleczewie.  

WARSZTATY 

54.  ,,Ulepimy Dziś Bałwana” Warsztaty plastyczne, zajęcia realizowane online. 

55. Kamishibai– Sztuka z Papieru  Zadanie realizowane online. 

56. ,,Upominki Dla Babci i Dziadka” Warsztaty z masą solną, zajęcia realizowane online. 

57. Warsztaty Wokalne z Robertem 
Janowskim 

Wyjazd dzieci ze Studia Piosenki do Starego Miasta. 

58. Twórczy Maluch – Zabawy ze 
Sztuką  

Warsztaty wykonania świeczników i przyborników,  
tulipanów z papieru, zadanie realizowane online. 

59. 
 

Warsztaty Wielkanocne  Zadanie realizowane online. 

60. Jak Zrobić Wielkanocną Palmę  Warsztaty dla Szkoły Podstawowej nr 5. 

61. „Twórczy Maluch” – zabawy ze 
sztuką  

Warsztaty tworzenia lampionu, zadanie realizowane 
online. 

62. „Twórczy Maluch” – zabawy ze 
sztuką 

Warsztaty ,,Jak wykonać maskę zająca 
wielkanocnego”,  zadanie realizowane online. 
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63. Warsztaty Zdobienia Jaj 
Wielkanocnych 

Zadanie realizowane online. 

64. Warsztaty Wokalne - Zespół ,,Na 
Przekór” 

Zadanie realizowane online. 

65. Warsztaty Teatru Dziecięcego 
,,Baśń”  -  

 
Zadanie realizowane online. 

66. Warsztaty Taneczne Z Okazji 
Międzynarodowego Dnia Tańca  

Warsztaty prowadzone przez Szkołę Tańca 
,,Skakanka”.  

67. Warsztaty Improwizacji Warsztaty improwizacji dla młodzieży z aktorami   
i komikami grupy NIPLODRAM. 

68. Warsztaty Do Spektaklu i Musicalu 
,,My Psy” 

Warsztaty pod kierunkiem pianistki Niny Ledoff  
i reżysera Przemysława Dąbrowskiego 

69. Warsztaty Wykonywania Wianków Zadanie realizowane w parku im. Konstytucji 3 Maja 

70. Warsztaty z Improwizacji Warsztaty z improwizacji i przygotowania spektaklu  
z aktorami Teatru Komedii Niplodram w ramach 
projektu Kultura Dostępna. 

71. Stoisko Animacyjne  Stoisko animacyjne w ramach ,,Dni Turku” , teren 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

72. „Teatrzyk z Papieru Służyć Może Do 
Zadań Wielu”  

Warsztaty plastyczne dla dzieci, Pracownia Plastyczna 
MDK. 

73. „Ramka na Wakacyjne Zdjęcie” Warsztaty plastyczne, Pracownia Plastyczna MDK. 

74. „Na Dnie Oceanu”  Zajęcia tworzenia z masy solnej, Pracownia Plastyczna 
MDK. 

75. „Niewidzialni/AUTENTYCZNI” Warsztaty dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami. 

76. ,,Zaczarowany Kufer”  Warsztaty kreatywne z fotografią. 

77. Nocne Warsztaty Teatralne Warsztaty teatralne z Teatrem ,,Baśń” , Sala 
Widowiskowa MDK. 

78. Warsztaty Plastyczne dla 
Najmłodszych 

Warsztaty dla dzieci z Przedszkola Samorządowego  
nr 8 w Turku. 

79. „Świąteczne Skrzaty”  Warsztaty plastyczne dla dzieci, Pracownia Plastyczna 
MDK. 

80. Zajęcia Plastyczne w Duchu 
Patriotyzmu 

Pracownia Plastyczna MDK. 

81. Aniołki- Makrana Mikołajkowe warsztaty plastyczne, Pracownia 
Plastyczna MDK. 
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82. Wieńce Bożonarodzeniowe Warsztaty plastyczne z wykonania 
bożonarodzeniowych ozdób w postaci wieńców, 
Pracownia Plastyczna MDK. 
 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

83. Cykl Aukcji Internetowych na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy  

Zadania realizowane online. 

84. 78 Rocznica Wybuchu Powstania w 
Getcie Warszawskim 

Zadanie realizowane online. 

85. „Strefa Kibica” Mecz Hiszpania:Polska i Polska:Szwecja,  Półfinał, 
Zadanie plenerowe realizowane w Parku 
im. Konstytucji 3 Maja. 

86. Joga na Trawie Zajęcia plenerowe w Parku im. Konstytucji 3 Maja. 

87. „Lato w Pigułce” - Kalambury Sala Widowiskowa MDK. 

88. Uroczystości Patriotyczne z Okazji 
82. Rocznicy Wybuchu Wojny 

Plac przy pomniku ,,Nigdy Więcej Wojny”, przy udziale 
dzieci ze Studia Piosenki MDK. 

 

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.
 Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Pietrzaka w 2021 roku: 

Tabela 32 Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Pietrzaka w 2021 r. 
Lp. Zadanie Realizacja 
1.  Zakup zbiorów 

bibliotecznych  
i prenumerata 
czasopism 

 nowości wydawnicze: ogółem 1.964 vol. (z budżetu 
organizatora – 1.517 vol, w tym zbiorów multimedialnych  
153 vol.; z dotacji MKiDN w ramach „Zakupu nowości 
wydawniczych dla bibliotek publicznych” – 447 vol; 
wydatkowane środki finansowe: ogółem 49.658,00 zł (budżet 
organizatora – 38.090,00 zł; dotacja MKiDN w ramach 
programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 
publicznych” w wysokości 11.568,00 zł), 

 zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną:  
35 kodów dostępu (odnawialnych co miesiąc) do platformy 
Legimi – ebooki i audiobooki oraz Ebookpoint Biblio + 39 
dodatkowych jednomiesięcznych dostępów do audiobooków 
na platformie Legimi; wydatkowane środki finansowe: ogółem 
6.844,00 zł (budżet organizatora – 144,00 zł; dotacja MKiDN  
w ramach programu „zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek publicznych w wysokości 6.740,00 zł), 

 prenumerata czasopism: 19 tytułów – 2.161,00 zł. 
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2.  Komputerowe 
opracowanie 
zbiorów w 
programie SOWA 
2/MARC21 

 100% procent opracowanych zbiorów. 

3.  Udostępnianie 
zbiorów 

 liczba wypożyczeń księgozbioru – 83.808, 

 liczba udostępnień na miejscu – 541, 

 liczba czytelników aktywnie wypożyczających – 2.352, 

 liczba odwiedzin – 302.012, 

 liczba użytkowników – 2.567. 

4.  Spotkania 
autorskie 

 spotkanie online z poetą Lechem Lamentem w ramach  
OTB – 914 uczestników online, 

 spotkanie online  z bookstagramerką Renatą Mielczarek  
w ramach OTB – 3764 uczestników online, 

 spotkanie z pisarzem online Jarosławem Klonowskim  
w ramach OTB – 2027 uczestników online, 

 spotkanie z poetą Pawłem Kuszczyńskim – 29 uczestników, 

 spotkanie z poetą Lechem Lamentem – 22 uczestników,  

 spotkanie z pisarzem Pawłem Bojarskim – 15 uczestników, 

 spotkanie z pisarzami Wojciechem Gunią, Tomaszem Czarnym, 
Kazimierzem Kyrczem, Anną Musiałowską i Jarosławem 
Klonowskim (Dreszczówka) – 4.243 uczestników,  
w tym 22 stacjonarnie i 4.221 online. 

5.  Spotkania  
z książką 

 Dyskusyjny Klub Książki – 4 spotkania; 18 uczestników, 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – 2 spotkania;  
41 uczestników, 

 XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – 8 spotkań  
online; 8327 uczestników online, 

 Tematyczny przegląd książek – 5 spotkań online;  
2345 uczestników online, 

 Przegląd nowości wydawniczych – 2 spotkania online;  
1.540 uczestników online. 

6.  Konkursy  Konkursy plastyczne „Miś dba o środowisko” – 100 
uczestników, 

 Konkurs fotograficzny „Moja domowa biblioteczka” – 10 
uczestników, 

 Konkurs multimedialny z okazji 45-lecia pracy twórczej Lecha 
Lamenta – 5 uczestników, 

 XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka 
pod hasłem: „Jeszcze będzie przepięknie, mimo wszystko” – 
60 uczestników. 

7.  Projekcje filmów 
i bajek 

 Ogólnopolski Festiwal Filmów Animowanych OPLA  
– 12 projekcji; 328 uczestników, 

 Nocny Maraton Filmowy – 2 projekcje; 70 uczestników, 
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 Projekcje filmów dla uczestników WTZ – 5 projekcji;  
52 uczestników, 

 Projekcja Studia Grozy podczas Nocy bibliotek  
– 12 uczestników, 

 Filmy na kanale YouTube – 2 filmy; 837 uczestników online. 
8.  Imprezy 

organizowane 
przez bibliotekę 
dla 
użytkowników 

Imprezy czytelniczo-medialne: 

 Narodowe Czytanie – akcja wspólnego czytania klasyki 
literatury – 500 osób. 

Razem: 1 impreza czytelniczo-medialna; 500 uczestników. 
Imprezy artystyczno-literackie: 

 Walentynki z poezją online – 1200 uczestników online, 

 Gra miejska „Gdzie licho nie może” – 80 uczestników, 

 Gra miejska „Tajemnica zaginionych wersetów” (edycja 
szkolna) – 176 uczestników, 

 Gra miejska „Tajemnica zaginionych wersetów” (edycja 
ogólna) – 42 uczestników, 

 Gala podsumowująca projekt „Poetycki Turek”  
– 73 uczestników, 

 Benefis Lecha Lamenta z okazji 45-lecia pracy twórczej  
– 122 uczestników, 

 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Miś dba o 
środowisko” z okazji Dnia Pluszowego Misia – 42 uczestników. 

9.  Inne szkolenia  
i zajęcia 
edukacyjne 
orgaznizowane 
przez bibliotekę 

 spotkanie z aspirantem Robertem Rojkiem pn. „Bezpieczny 
senior” – 27 uczestników, 

 pogadanka dotycząca bezpieczeństwa podczas wakacji  
– 13 uczestników, 

 spotkanie online z logopedą „Jak czytać dzieciom”  
– 3.131 uczestników online, 

 warsztaty rękodzieła artystycznego – 21 spotkań;  
210 uczestników, 

 kursy komputerowe dla uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej – 4 spotkania, 36 uczestników, 

 Bibliosmyki – 28 spotkań; 290 uczestników, 

 literacko-plastyczne warsztaty tematyczne dla przedszkoli  
– 6 spotkań; 117 uczestników, 

 Literacko-plastyczne warsztaty tematyczne dla szkół  
– 5 spotkań; 87 uczestników, 

 lekcja biblioteczna online – 1 spotkanie; 21 uczestników, 

 warsztaty poetyckie z Lechem Lamentem – 1 spotkanie,  
5 uczestników, 

 warsztaty teatralne z aktorami Teatru im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu – 4 spotkania; 24 uczestników, 

 wirtualne ferie z biblioteką – 3 spotkania; 2.019 uczestników 
online, 

 artystyczne wakacje z biblioteką – 5 spotkań; 66 uczestników, 

 wakacyjne warsztaty tematyczne – 7 spotkań; 77 uczestników, 
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 warsztaty podczas wydarzeń plenerowych – 2 spotkania;  
95 uczestników, 

 rajd rowerowy – 150 uczestników, 

 Noc Bibliotek (warsztaty, kiermasz) – 82 uczestników, 

 zajęcia z grami planszowymi – 1 spotkanie; 9 uczestników, 

 zajęcia plastyczne online – 3 spotkania; 2315 uczestników  
online, 

 wycieczki po bibliotece dla grup szkolno-przedszkolnych  
– 8 spotkań; 146 uczestników, 

 Kiermasze – 4. 
10.  Wystawy  

i wystawki 
 Laureaci Literackiej nagrody Nobla 2021 – styczeń-grudzień; 

 Stanisław Lem – literacki patron 2021 roku; 

 Rocznice literackie;  

 Kamil Cyprian Norwid – literacki patron roku 2021;  

 Walentynki; 

 Dzień Kobiet; 

 Powstanie w Getcie Warszawskim; 

 Powstanie warszawskie; 

 Wybuch II Wojny Światowej; 

 Nagrody NIKE; 

 Literackie Nagrody Nobla; 

 Świąteczne – Boże Narodzenie; 

 Rocznica Powstania Wielkopolskiego; 

11.  Działalność 
wydawnicza 

 Wydanie elektronicznej wersji Bibliografii Regionalnej za rok 
2020, 

 Pomoc merytoryczna w wydawaniu zeszytów poetyckich 
poetów turkowskiego środowiska literackiego we współpracy 
ze Stowarzyszeniem PRZYSTAŃ, 

 wydanie publikacji „Świat wierszem pisany” w ramach 
realizacji Zadania „Działajmy razem – wielkie rzeczy w małym 
mieście”. 

 

d) Ośrodek Sportu i Rekreacji 
W skład bazy Infrastrukturalnej Ośrodka wchodzi: 

 Kryta Pływalnia przy ul. Sportowa 9a, 

 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 2021 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 2021 roku: 
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Tabela 33 Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2021 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 
1.  Utrzymanie i rozwój 

bazy sportowej 
 zakupiono i zamontowano na Krytej Pływalni 

automatyczny system dozowania chemii basenowej, 

 zlecono opracowanie  programu funkcjonalno – 
użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
skateparku w Turku”. 

2.  Organizacja imprez  
i wydarzeń sportowych  
 

Na stadionie 1000–lecia przeprowadzono: 

 rozgrywki piłki nożnej w ramach Konińskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 

 XXIV Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
„Andrewex” Sp. z o.o., 

 Cykliczne zajęcia prowadzone przez Tenisowy Klub 
Sportowy „Forehend” Turek, 

 Cykliczne zajęcia treningowe prowadzone przez MGKS 
„TUR 1921” Turek w różnych kategoriach wiekowych, 

 Cykliczne zajęcia treningowe prowadzone przez „Oranje” 
Turek. 

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, 

 egzamin szkoleniowy – Klub Sportów i Sztuk Walk, 

 Zajęcia sportowe dla zawodników Olimpiad Specjalnych, 

 Osiedlowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta Turku, 

 Turniej Piłki Nożnej na 100 – lecie istnienia MGKS 
„TUR921” Turek, 

 X Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu 
OSP Turek, 

 Ogólnopolskie Seminarium Oyama PFK. 
 

Na Krytej Pływalni: 

 realizowano program „Umiem pływać”, 

 realizowano 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 WBOT, 

 przeprowadzono akcje Poboru Krwi organizowane 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców RP, 
Klub HDK im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy 
Parafii św. Barbary w Turku,  

 zajęcia aerobiku wodnego, 
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 umożliwiono osobom niepełnosprawnym bezpłatne 
korzystanie z obiektu raz w miesiącu. 

 
Na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej odbyły się: 

 zawody konne oraz pokazy ogierów i premiowanie 
źrebiąt, 

 cykliczne zajęcia prowadzone przez Tenisowy Klub 
Sportowy „Forehend” Turek, 

 Food Court – Zlot Food Trucków, 

 Dni Turku i Gminy Turek, 

 Monster Truck Show Chaloupka, 

 Kolorowy Festiwal Baniek Mydlanych. 
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II. Realizowane strategie i programy 

1. Strategie 

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

Strategia określa potencjał i perspektywy rozwoju dla powiatu tureckiego, jak i osobno dla 
każdej z gmin. Na jej podstawie możliwe było podejmowanie konkretnych kroków, w celu 
doprowadzenia do poprawy sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej 
na terenie obszaru objętego strategią.  
 

W roku 2021 realizowane były następujące cele strategii: 
 
Cel 1 – „Wzrost potencjału społecznego wraz z poprawą warunków i jakości życia 
mieszkańców” realizowany był poprzez takie zadania jak: 

 modernizacja budynków i wyposażenie szkół podstawowych w nowoczesny sprzęt  
(m.in. zakup sprzętu w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, prace remontowe  
w budynkach oświatowych), 

 aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem (m.in. dofinansowanie  
do funkcjonowania Klubu Seniora, realizacja projektów edukacyjnych adresowanych  
do środowisk zagrożonych wykluczeniem), 

 rozwijanie oferty jednostek kultury i wspieranie organizacji działających w obszarze 
kultury, historii, tradycji (m.in. stworzenie nowej wystawy w oparciu o zbiory 
muzeum, projekty edukacyjno-kulturalne realizowane przez jednostki kultury, 
otwarte konkursy ofert dla organizacji i stowarzyszeń), 

 rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej (m.in. prace dot. rewitalizacji parku, 
rozpoczęcie prac przy budowie skateparku), 

 rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej (dofinansowanie do zakupu sprzętu 
dla SP ZOZ) , 

 adaptacja budynków należących do gminnego zasobu budynków na potrzeby 
instytucji kultury (m.in. przebudowa pomieszczenia po księgarni na potrzeby 
prowadzenia działalności Muzeum), 

 poprawa dostępu do usług społecznych (m.in. w ramach działalności MOPS 
świadczona była pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 
choroby, prowadzono terapeutyczne i edukacyjne zajęcia pozaszkolne w zakresie 
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenie oferty metod wsparcia 
środowiskowego), 

 promocja zdrowego i aktywnego stylu życia (działania realizowane przez Wydział 
Spraw Społecznych oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w ramach dotacji 
z budżetu miejskiego). 
 

Cel 2 – „Rozwój gospodarczy obszaru przez pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości  
i aktywną politykę proinwestycyjną” realizowany był poprzez takie zadania jak: 

 prowadzenie punktu doradztwa dla przedsiębiorców (wspieranie sektora MŚP 
realizowane było głównie w ramach działalności Tureckiego Inkubatora 
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Przedsiębiorczości, ale również poprzez inne działania związane z obsługą 
inwestorów), 

 promocja terenów inwestycyjnych i obsługa inwestorów. 
 

Cel 3 – „Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego poprzez zapewnienie dostępu 
wysokiej jakości infrastruktury” realizowany był poprzez takie zadania jak: 

 budowa, modernizacja i naprawa dróg gminnych, ciągów pieszych i parkingów, 

 przystąpienie do realizacji wykonania odwiertu geotermalnego, 

 realizacja prac nad modernizacją oczyszczalni ścieków, 

 uzbrojenie terenów mieszkaniowych w infrastrukturę podziemną, 

 poprawa efektywności energetycznej budynków z wykorzystaniem OZE. 
 

Cel 4 – „Wzrost atrakcyjności przestrzeni obszaru funkcjonalnego dla mieszkańców, 
inwestorów i osób z zewnątrz” realizowany był przez zadania takie jak: 

 aktualizacja założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Turku, 

 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Turku pn. ,,Rejon Osiedla Górniczego”, 

 współrealizacja Programu Czyste Powietrze w tym uruchomienie punktu 
wspierającego mieszkańców w zakresie aplikowania o środki na wymianę pieców  
i termomodernizacje budynków, 

 współfinansowanie z budżetu wymiany pieców w budynkach jednorodzinnych, 

 prace przy rewitalizacji parku miejskiego, 

 adaptacja obiektów na cele kulturalne (muzeum), 

 promocja lokalnych produktów (m.in. przystąpienie do współpracy z Mleczarnią 
Turek), 

 organizowanie przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.  

b) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Turek na lata    
2016-2025 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku, stanowiąc jeden z elementów systemu 

organizacyjnego pomocy społecznej  działającego w strukturach Gminy Miejskiej Turek 
realizowanymi przez siebie zadaniami wpisuje się również w Strategię Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2025.  

Jednostka swoimi działaniami realizuje następujące cele zapisane w w/w Strategii: 
integracja społeczna osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych 
intelektualnie aktywizacja społeczna w/w osób zapewnienie oparcia społecznego osobom 
niepełnosprawnym podniesienie poziomu samodzielności uczestników zajęć poradnictwo  
i terapia dla osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie. 

Częścią strategii jest Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, uchwalany corocznie przez Radę 
Miejską Turku. Uwzględnia on cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Zadania wynikające 
z Programu realizowane są poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, na którą 
składa się między innymi: realizowanie profilaktyki z podziałem na profilaktykę uniwersalną, 
selektywną i wskazującą. Zadania, a także sposoby ich realizacji przedstawione w programie, 
są dostosowane do potrzeb lokalnych oraz możliwości prowadzenia zadań w oparciu o 
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istniejące zasoby osobowe, instytucjonalne i organizacyjne. Co rocznie Radzie Miejskiej 
Turku jest przedstawiane szczegółowe sprawozdanie z realizacji Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

c) Strategia Rozwoju Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 
To dokument pokazujący misję jak i nowe kierunki rozwoju muzeum w Turku. 

Dokument stawiający nowe wyzwania przed jednostką jak np. unowocześnianie wystaw 
stałych, uatrakcyjnianie oferty kulturalnej, ułatwianie dostępności, podnoszenie 
kompetencji, ułatwianie kontaktu z kulturą i historią regionu umacnianie pozycji placówki na 
rynku lokalnym. Strategia zakładała także wykreowanie nowego produktu - ekspozycji 
związanej z losami miasta w czasie okupacji na podstawie zbioru „Kreisbildstelle 
Turek/Wartheland. 

2. Programy 

2.1 Programy z zakresu pomocy społecznej 

a) Program współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 
Celem głównym programu było określenie zasad, zakresu, form i obszarów 

współpracy organów samorządu miasta z organizacjami w zakresie realizacji zadań 
publicznych w roku 2021, zmierzających 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, budowania pozytywnego wizerunku miasta, 
otwarcia na innowacyjność, konkurencyjność, tworzenia warunków do wzmacniania rozwoju 
istniejących oraz powstawania nowych organizacji.  Corocznie 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.  
 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, 
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 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 2021 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, 

 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. 
 Mimo trudności wynikających ze stanu epidemicznego w kraju Samorząd Miasta 
Turku w roku 2021 współpracował z organizacjami w ustawowo określonych formach. Jedną 
z nich jest forma pozafinansowa obejmująca poniższe sfery: 
 
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, 
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 udzielanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań publicznych z innych źródeł, 

 zamieszczanie na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Turku ogłoszeń otwartych konkursów ofert i ich rozstrzygnięć oraz druków 
oraz wzorów dokumentów, 

 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 organy rejestrujące nie zarejestrowały żadnej 
organizacji pozarządowej na terenie miasta Turku; łączna liczba organizacji 
pozarządowych z siedzibą na terenie miasta Turku 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 2021 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 
2021 - Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, Stowarzyszenie Świetlic Profilaktyczno-
Wychowawczych „Azyl”, 

 w sferze ochrony zdrowia 16 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne  
w roku 2021 – 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 
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 2021 – 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 2021 
Stowarzyszenie ,,Przystań”, Turkowskie Towarzystwo Chóralne, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Turku, 

 w sferze kultury fizycznej 13 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne  
w roku 2021 – 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”. 
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2) sfera organizacyjna: 

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

 bezpłatne użyczenia sali – w roku 2021 z tej formy współpracy skorzystały  
następujące organizacje: 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 w ramach realizacji zadania publicznego; z tej formy 
współpracy skorzystały następujące organizacje: Turkowski Klub Karate, Klub Sportów 
i Sztuk Walk, Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka”, Klub Sportowy ,,Volley”, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Turku, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 
Wielkopolskiego, Zarząd Powiatowego Koła Hodowców Koni Wielkopolskich  
w Turku, 

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

 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, 

 spotkania indywidualne z Burmistrzami Miasta Turku i pracownikami Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego w 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 2021 r. dwie organizacje pozarządowe zgłosiły swoich przedstawicieli do prac  
w komisjach konkursowych, 

 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 
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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,  

 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 2021 ogłosił 3 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 zostały 53 oferty: 

 nie wpłynęła żadna oferta z zakresu turystyki, 

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

 1 oferta na zadanie z zakresu ochrony zdrowia – zwalczania narkomanii, 

 12 ofert na zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

 3 oferty na zadania z zakresu ochrony zdrowia – promocji zdrowia, 

 7 ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, 

 nie wpłynęła żadna oferta na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 

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

 3 oferty na zadania z zakresu kultury, 

 23 oferty na zadania z kultury fizycznej i sportu. 
Łącznie podpisano 51 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. 

b) 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. W/w pomoc udzielana jest do wysokości kwot 
określanych w rozporządzeniu, udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia 
lub pełnoletniego ucznia składany do dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w danym 
roku szkolnym. W Turku z dofinansowania do zakupu w ramach programu ,,Wyprawka 
Szkolna” skorzystało 55 uczniów. 

c) Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
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 
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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, 

lub 

 zapewniają uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną, lub 

 przekazują uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. 

 

d) Laboratoria Przyszłości 
Miasto Turek otrzymało wsparcie w wysokości 659.100,00 zł na wyposażenie szkół 
podstawowych tj.: 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 182.100 zł  
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 192.600 zł 
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 284.400 zł 

Realizacja programu obejmuje lata 2021-2022, w roku 2021 zrealizowano wydatki  
w szkołach na kwotę 396.196,48 zł. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów 
Przyszłości uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten 
sposób praktyczne umiejętności.  

Ponadto przy zaangażowaniu organu prowadzącego szkoły Miasta Turku, możliwa 
była realizacja szeregu programów i projektów skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym.  
 

e) Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Turku  
W roku 2021 stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia sportowe i artystyczne  

przyznawane były w trybie uchwały Nr XL/344/18 Rady Miejskiej Turku z dnia  
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 były w wysokości: 
- 100 zł miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych,  
- 120 zł miesięcznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Stypendia za wyniki w nauce wypłacane były comiesięcznie przez okres jednego roku 
szkolnego, z wyłączeniem miesięcy letniej przerwy wakacyjnej. Łączny  koszt przyznanych 
stypendiów  za naukę w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 471.400 zł, z czego wydatkowanie 
kwoty  w wysokości 188.560 zł przypada na rok budżetowy 2021, a pozostała kwota  
282.840 zł na rok budżetowy 2022 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 
2021 w/w stypendia Burmistrza Miasta Turku otrzymało łącznie 15 osób.  
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Tabela: Stypendia za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia                      
w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. 

Tabela 34 Stypendia za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności 
artystycznej 

Wyszczególnienie Liczba uczniów 
otrzymujących stypendium 
w roku 2020     i 2021 za rok 

szkolny 2019/2020 

Liczba uczniów otrzymujących stypendium w roku 2021 
 i 2022 za rok szkolny 2020/2021 

za wyniki  
w nauce 

 

za wyniki  
w nauce 

za osiągnięcia 
sportowe 

za osiągnięcia 
artystyczne 

wrzesień 2020 r. wrzesień 2021 r. czerwiec 2021 r. czerwiec 2021 r. 

Szkoła Podstawowa nr 1 114 173 2 - 

Szkoła Podstawowa nr 4 57 91 - - 

Szkoła Podstawowa nr 5 94 139 13 - 

Inne (tj. kluby sportowe, 
ośrodki kultury) 

- - - - 

Razem 265 403 15 - 

Pozostałe szkoły 60 58 - - 

Student - - - - 

Ogółem 325 461 15 - 

 

f) Program „Turkowska Karta Dużej Rodziny” 
W ramach programu w 2021 r. wydano 74 nowe karty dla osób uprawnionych ich do 

otrzymania. 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 2021 r. 
Turkowska Karta Dużej rodziny wydana była dla 1.916 osób. Ponadto miasto Turek wydaje 
również karty dla rodzin wielodzietnych w ramach programów ,,Wielkopolska Karta Dużej 
Rodzinny” i ,,Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”.  

g) Program „Turkowska Karta Mieszkańca” 
Od roku 2020 funkcjonuje 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 szerszy dostęp do usług publicznych, oferty 
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, miało to także wpływ na zwiększenie środków  
w  budżecie miasta z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych. Program ma charakter 
otwarty, co oznacza możliwość jego rozbudowy, w tym poprzez rozszerzanie zakresu ulg  
i preferencji oferowanych przez Partnerów Programu. W 2021 roku przyjęto 437 wniosków  
o wydanie Turkowskiej Karty Mieszkańca i  wydrukowano 1024 kart. 
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h) Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta 
Turku powyżej 65 roku życia 
Miasto Turek przyjmując w/w program podęło działania zmierzające do polepszenia 

stanu zdrowia grupy mieszkańców szczególnego ryzyka.  
Kwota przeznaczona na realizację programu w 2021 roku to 36.000 zł. Realizatorami 
szczepień były: 
- 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". 
Wykorzystano środki finansowe w kwocie 23.595 zł, szczepiąc łącznie 363 osoby uprawnione 
do świadczenia zdrowotnego. 

i) Turkowski Klub Senior+ 
W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku realizował Program 

„PROGRAM WIELOLETNI "Senior+" na lata 2021-2025. Moduł II - Zapewnienie 
funkcjonowania Klubu "Senior+" pn. Turkowski Klub "Senior+", program współfinansowany  
z budżetu państwa. 

Zadanie publiczne, zgodnie z założeniami Programu Wieloletniego „SENIOR+” 
zapewniało funkcjonowanie już istniejącego Turkowskiego Klubu „SENIOR+”. Celem 
operacyjnym programu było zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym 
zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty 
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych 
w środowisku lokalnym. Jego działanie polegało zatem na motywowaniu seniorów do działań 
na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Jest to przestrzeń 
przeznaczona dla osób starszych, w której mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas,  
a nawet nabywać nowych umiejętności. To tu mogą przyjść starsze osoby, które są lub czują 
się samotne. Praca w grupie pozwala na powrót do życia społecznego i nawiązanie nowych 
znajomości. Turkowski Klub funkcjonował przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku 
przez 4 godziny dziennie. Przeznaczony był dla 30 osób. Z uwagi na sytuację epidemiczną 
oraz panujące obostrzenia obowiązywał podział na dwie grupy 15 osobowe co zapewniło 
bezpieczeństwo oraz było zgodne z założeniami projektu.  

 
Program zapewniał:  

 zajęcia w ramach usprawnienia manualnego,  

 zajęcia w ramach muzykoterapii,  

 ćwiczenia ogólno - usprawniające,  

 tworzenie wspólnoty osób przebywających w klubie,  

 zajęcia edukacyjne (z zakresu dietetyki) i inne.  

 wyjazdy integracyjne. 

j) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpił  do realizacji Programu 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- 
edycja 2021, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
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Niepełnosprawnych. 
Termin realizacji: 01.03.2021r. do 31.12.2021r.  

Program miał na celu: 

 wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich 
osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,  

 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 
uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności i poprzez udział w wydarzeniach społecznych, 
kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.  

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostało 10 osób 
(9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoba z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności w tym 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  
z terenu miasta Turek).  
 

k) Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii „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 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. W/w art. 10 w ust. 2 zobowiązuje 
burmistrza do opracowania projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 
który uwzględniać ma zadania określone wyżej. 
 
Cel główny, wyznaczony w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025 dla 
Gminy Miejskiej Turek, jest kontynuacją celu przyjętego w poprzednio realizowanym 
programie i brzmi następująco: Przeciwdziałanie problemom narkomanii, profilaktyka  
i wspieranie osób  uzależnionych od narkotyków, łagodzenie wpływu używania substancji  
psychoaktywnych na kondycję osób i rodzin z terenu miasta Turku. Wytyczone w ramach 
programu cele operacyjne i działania realizowane  są przy wykorzystaniu istniejących 
instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sferze społecznej. Program  
realizowany jest w obszarze działań obejmujących głównie profilaktykę. 
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W 2021 program był realizowany poprzez następujące działania:  
 
1. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób eksperymentujących, 

uzależnionych oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy: 
 

- NZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień PRYZMAT, ul. Dąbrowskiego 7, 62-700 Turek.  
W roku 2021 z ofert poradni skorzystało 58 osób,  
- NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego, ul. Łąkowa 5A, 62-700 Turek. W roku 2021 z ofert 
poradni skorzystało 16 osób. 
- NS ZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Folwarczna 1, 62-700 Turek. W roku 2021  
z ofert poradni skorzystały 2 osoby. 
 
2. Prowadzenie poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych oraz 

używających narkotyków w sposób szkodliwy, przez specjalistów pracy z rodziną oraz 
psychologów. Z konsultacji z psychologami skorzystało 10 osób, udzielając około  
15 porad. Z konsultacji ze specjalistami pracy z rodziną skorzystało 30 osób, udzielając  
86 porad. Z korespondencji mailowej skorzystało 6 osób, w związku z obostrzeniami 
wynikającymi z zagrożenia wirusem Covid -19. 

 
Zapewnienie rodzinom, w których występuje problem narkomanii dostępu  
do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego: 

  

 udzielanie konsultacji indywidualnych przez specjalistów pracy z rodziną – 20 osób, 

 udzielanie konsultacji indywidualnych przez psychologów rodzinom osób uzależnionych 
– 10 osób, 

 udzielanie konsultacji prawnych – 10 osób,  

 realizacja programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w ramach działań Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami 
Uzależnień oraz ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach konkursu ofert przez 
stowarzyszenie PTZN o/terenowy Turek. Wsparciem objęto około 25 osób w trakcie  
28 warsztatów (20 warsztatów zorganizowanych przez MOPS w Turku,  
8 zorganizowanych przez PTZN/Turek), 

 realizacja Programu Wzmacniania Rodziny 10-14 ze środków Wojewody Wielkopolskiego  
w ramach konkursu ofert przez stowarzyszenie PTZN o/terenowy Turek 
rekomendowanego przez PARPA, ORE oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii. W programie wzięło udział 5 rodzin. 

 
3. Wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii  

na wszystkich poziomach edukacji. 
Zadania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane na terenie placówek oświatowych 
miasta Turek: 

 zajęcia profilaktyczne realizowane przez MOPS w Turku dział Ośrodek Wsparcia dla Osób 
z Problemami Uzależnień, na podstawie rekomendowanych programów profilaktycznych 
– 60 uczniów, 

 zajęcia profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku w ramach 
programów: 

 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
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 „Młodzi wolni i bezpieczni” Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii 
o/Turek, 

  „Zdrowa i bezpieczna Szkoła”. 

 zajęcia profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 w Turku w ramach 
programów: 

- „Młodzi wolni i bezpieczni” Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii o/Turek, 
- Zajęcia profilaktyczne z wychowawcami na temat zagrożeń wynikających z sięgania  
po używki, 
- Program „Wiem, nie biorę, jestem bezpieczny”, 
- Program „Spójrz inaczej” 

 zajęcia profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku, 

 zajęcia profilaktyczne realizowane przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii o/Turek, 

- Ochrona i Promocja zdrowia. Organizacja i prowadzenie na terenie Powiatu Tureckiego 
działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom  
od narkotyków - „Bliżej siebie” – projekt realizowany dzięki środkom finansowym 
przekazanym przez Starostwo Powiatowe w Turku na terenie szkół ponadpodstawowych 
zlokalizowanych na terenie miasta Turek, 
- zorganizowano i przeprowadzono spotkanie informacyjno - edukacyjne z zakresu 
rozpoznawania i reagowania rodziców, wychowawców, nauczycieli na zachowania związane 
z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież. Liczba osób na warsztatach – 7. 
- „Młodzi wolni i bezpieczni” -  projekt realizowany dzięki środkom finansowym przekazanym 
przez Urząd Miejski w Turku w ramach zadania – „Prowadzenie działań profilaktycznych  
i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii” w ramach konkursu dla organizacji 
pozarządowych ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Turku - 292 osoby,  
- organizacja dwóch 3 - godzinnych szkoleń warsztatowych dla rodziców i opiekunów 
prawnych dzieci i młodzieży. Łącznie z projektu skorzystało 15 osób. 

 zajęcia profilaktyczne realizowane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny w Turku: 

- Program „ARS, czyli jak dbać o miłość” Zasadniczym celem programu było ograniczenie 
spożywania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkół 
ponadpodstawowych, 
- szkolenia online dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, 
- w ramach bezpiecznego wypoczynku zimowego i letniego podejmowane były działania 
informacyjno – edukacyjne tj. konkursy profilaktyczne, punkt informacyjno – edukacyjny, 
pogadanki, prelekcje, dystrybucja materiałów informacyjnych w zakresie profilaktyki 
„nowych narkotyków”. 
 
4. Rozwijanie oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży promującej zdrowy styl 

życia. W roku 2021 Stowarzyszenie „Przystań” zrealizowało projekt współfinansowany 
przez Gminę Miejską Turek pod nazwą: „Przystań chroni dzieci i młodzież”, w ramach 
którego prowadzona była działalność profilaktyczna w sferze kultury i nauki dla dzieci  
i młodzieży z terenu miasta Turku poprzez dostarczenie im pozytywnych wzorców 
spędzania wolnego czasu. 
 

5. Wspieranie i organizowanie szkoleń i warsztatów dotyczących problemu narkomanii dla 
nauczycieli – organizacja szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców w dniu 
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22.10.2021r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku pt.: „Rola dorosłych  
w przeciwdziałaniu ryzykownym zachowaniom młodzieży. Rola rodziców, wychowawców 
i innych dorosłych w środowisku społecznym”(13 osób uczestniczyło w szkoleniu). 

 
6. Rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania 

narkomanii obejmującej m.in. systematyczny przepływ informacji i wymianę 
doświadczeń poprzez organizowanie przez PTZN o/Turek comiesięcznych spotkań 
Zespołu ds. Profilaktyki dla pedagogów i psychologów szkolnych z całego Powiatu 
Tureckiego. 

l) Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi 
W 2021 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpił do realizacji 

Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Pomoc finansowa dla osób 
niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana  była ze środków PFRON. 

Program miał na celu łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie 
jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. 
Zaplanowane wsparcie miało na celu ochronę życia podopiecznych MOPS, poprzez 
ograniczenie skutków COVID-19, zminimalizowanie rozwoju epidemii wśród osób 
narażonych na zachorowania. 

Pomoc skierowana była do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria programu. Adresatami 
wsparcia były osoby niepełnosprawne tutejszego ośrodka (mieszkańcy miasta Turek) wobec 
których został orzeczony znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, ponadto 
osoby pobierające zasiłek stały, jak i osoby korzystające z usług opiekuńczych, których 
sytuacja życiowa pogorszyła się w związku z wirusem SARS-Cov2.  

Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymały paczki żywnościowe  
w trzech transzach. Zakupiono również środki ochrony indywidualnej tj. maseczki, rękawiczki  
oraz środki do dezynfekcji jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania  
i zwalczania COVID-19. Ponadto zakupiono pulsoksymetry umożliwiające pomiar poziomu 
saturacji. Działanie to było odpowiedzią na kształtujące się potrzeby  
w regionie w zakresie ochrony zdrowia i życia wobec panującej epidemii COVID-19. 
Wsparciem objętych zostało 200 osób, w tym dodatkowym wsparciem objętych zostało  
20 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych. 

 

m) Kwarantanna nie chroni przed przemocą  
Program: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021 r. Priorytet VI: Zintensyfikowanie 
pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

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.  
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Projektem zostały objęte dzieci i młodzież w wieku 13-16 lat (klasy VII - VIII), 
pochodzące z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, znanych pedagogom 
szkolnym w związku  z diagnozą problemów w szkole i domu rodzinnym. 
 

n) Asystent rodziny na rok 2021 
Program zakładał dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny. 

Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, 
w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni 
asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Dofinansowanie przyznane 
zostało w formie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny,  
w wysokości do 2.000 zł brutto w formie jednorazowej, na każdego asystenta rodziny 
zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia programu proporcjonalnie do wymiaru etatu.  
Z Programu skorzystało 3 asystentów. Objętych opieką asystenta rodziny zostały 44 rodziny 
w tym 93 dzieci. Program finansowany ze środków Funduszu Pracy. 

o) Posiłek w szkole i w domu 
Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023 to dotacja celowa z budżetu 

państwa. W ramach programu udzielane zostało wsparcie finansowe w formie zasiłków 
celowych na zakup posiłku lub żywności, osobom i rodzinom spełniającym warunki 
otrzymania pomocy wskazane  w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium 
dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy tj. osoby 
samotnie gospodarujące – 1.051,50 zł, osoby w rodzinie – 792,00 zł. Program dawał 
możliwość udzielenia pomocy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej w formie zakupu posiłków  
w szkołach, przedszkolach i żłobku. Ponadto osoby i rodziny znajdujące się w trudnych 
sytuacjach życiowych w szczególności osoby starsze, chore, samotne, niepełnosprawne, 
mogły uzyskać pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. 
Celem programu była poprawa życia osób i rodzin o niskich dochodach lub znajdujących  
się w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży. 
 

p) Projekt „Wspieraj seniora” 
Program „Wspieraj seniora” współfinansowany był ze środków Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. 
Celem programu było wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia 

na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie  
w domu. Wsparcie polegało w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie z wskazanym 
przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze, środki higieny osobistej. 

q) Projekt zajęć socjoterapeutycznych  „Klub Otwarty Świat” 
W okresie od 5 października do 31 grudnia 2021 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 środków Burmistrza Miasta Turku pozyskanych przez wykonawców projektu w  drodze 
konkursu przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie „Tu i Teraz”. 
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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, rekreacyjne  
i korzystanie z form aktywności ruchowej. 

2.2  Programy z zakresu kultury i sportu 

a) 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. 

Niniejszy program został opracowany przez pracowników Muzeum w Turku. Jego 
celem było stworzenie spójnego tematu edukacyjnego opartego na zbiorach muzealnych 
oraz na tradycjach miasta Turku. Program szeroko obejmuje działania kulturalne, 
warsztatowe i edukacyjne, tworząc swoiste ścieżki poznawcze, pozwalając zdobywać tym 
samym w ciekawy sposób wiedzę o regionie oraz nowe umiejętności.  

b) W Niplodramie przez świat 
Projekt "W Niplodramie przez świat" był projektem edukacyjno-kulturalnym, 

realizowanym przez Miejski Dom Kultury. Projekt adresowany był do młodzieży, przede 
wszystkim ze środowiska wykluczonego, z problemami uzależnień, patologią rodziny, 
niepełnosprawnościami i różnymi dysfunkcjami z jakimi borykają się na co dzień. Istotą było 
dotarcie z warsztatami teatralnymi oraz stworzenie spektaklu bazującego na improwizacji do 
miejsc, gdzie kultura nie jest obecna. Celem projektu było wykształcenie w młodych, ludziach 
nawyku uczestnictwa w kulturze oraz zniesienie barier, które decydują o marginalizacji  
ich uczestnictwa w sztuce.  

c) Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 
Beneficjentem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka 

w Turku. Biblioteka uzyskała dofinansowanie na realizację zadania „Dofinansowania  
dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu  
do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków”. Głównym 
celem projektu było zwiększenie atrakcyjności oferty poprzez zwiększenie udziału nowości 
wydawniczych w zbiorach biblioteki, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków. 

d) Działajmy razem - wielkie rzeczy w małym mieście 
Beneficjentem projektu była Miejska Biblioteka Publiczna w Turku. Dofinansowanie 

przeznaczone było na szereg ciekawych projektów edukacyjno-animacyjnych  
dla mieszkańców, cykl inspirujących szkoleń dla pracowników instytucji oraz przedstawicieli 
partnerów, jak również spotkań warsztatowych, służących podnoszeniu kompetencji  
i nabywaniu nowych umiejętności.  

e) Mała książka wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku 3-6 lata – 
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 
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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 czytanki 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 2021 rozdało:  
46 wyprawek czytelniczych oraz zyskało 35 nowych czytelników. 

f) Dyskusyjny Klub Książki – spotkania czytelnicze - projekt Instytutu 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 
2021 odbyło się 4 spotkania, w których uczestniczyło 18 osób. 

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

W ramach tego projektu 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 2021 odbyło się 28 spotkań (spotkania co dwa tygodnie dla czterech grup), w których 
udział wzięły 32 rodziny. 

h) Program 50+ spotkanie edukacyjno-kulturalne dla Seniorów 
Program 50+ to 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 2021 
roku odbyły się: 3 spotkania i wykłady oraz 21 spotkań warsztatów rękodzieła. 

i) Koduj_pro  
Projekt pozwalający użytkownikom biblioteki korzystanie z profesjonalnych kursów 

programowania i obsługi baz danych SQL na platformie LNU. Platforma LNU jest 
profesjonalnym narzędziem do nauki programowania, nagrodzonym złotym medalem 
Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020. Zawiera kursy programowania  
i obsługi baz danych w językach C++, Python, Java i SQL. Dzięki zawartej w niej wiedzy, 
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automatycznej i natychmiastowej ocenie rozwiązań użytkowników oraz dostępie do pomocy 
konsultantów, umożliwia samodzielną naukę programowania od podstaw, a także 
wspomaga prowadzenie zajęć stacjonarnych oraz zajęć prowadzonych online z tego zakresu. 
W ramach projektu z kursów skorzystało 8 osób. 

j)  „Umiem Pływać” dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych  
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. 
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 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. 

2.3  Programy mienia komunalnego, ochrony środowiska i inne 

a) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta Turku 
W 2021 roku przyjęto „Aktualizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku (Aktualizacja 2021)”, uchwałą Nr XLIV/298/21 
Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. Opracowanie i przyjęcie aktualizacji stanowi 
spełnienie wymagań stawianych w art. 19 ustawy Prawo energetyczne o opracowywaniu 
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  
dla Miasta Turku” na okres 15 lat, z aktualizacją co najmniej raz na 3 lata. 

„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Turku” uzyskała pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Poznaniu. 
Zagadnieniami ujętymi w opracowaniu jest określenie: 

 stanu aktualnego zaopatrzenia miasta Turku w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe,  

 identyfikacja przewidywanych możliwości rozwoju przestrzennego miasta,  
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 identyfikacja potrzeb energetycznych istniejącej i planowanej zabudowy,  

 określenie niezbędnych działań do zapewnienia pokrycia zapotrzebowania na energię,  

 wytyczenie przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej  
i paliw gazowych w mieście, 

 określenie możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw  
i energii, z uwzględnieniem OZE i wysokosprawnej kogeneracji,  

 określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej  
w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy o efektywności energetycznej, 

 określenie zakresu współpracy z innymi gminami. 
 

b) Programu opieki nad zabytkami gminy miejskiej Turek na lata 2021-2024 

Przyjęty „Program opieki nad zabytkami gminy miejskiej Turek na lata 2021-2024” 
uchwałą nr XLII/282/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r., służy 
ukierunkowaniu działań samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania 
zasobów dziedzictwa kulturowego gminy. Szczegółowe cele wynikają z ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i są to: 

1. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej. 
2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania. 
3. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 
4. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 
finansowych na opiekę nad zabytkami. 
5. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków.  
6. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych  
z opieką nad zabytkami. Opracowany program, w dniu 05.10.2021, uzyskał pozytywną opinię 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. 

c) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2021 roku 
Zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2021 roku” przyjętym uchwałą  
nr XXXII/234/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r.,  podpisana została umowa  
z VET- Lecznica Brudzew Sp. Jawna. W ramach tej umowy realizowano działania mające na 
celu ograniczenie populacji poprzez sterylizację suk i kotek posiadających właściciela oraz 
elektroniczne znakowanie psów. Sterylizacji poddano 61 kotek, 15 małych suk, 16 dużych suk 
natomiast mikroczipowaniu poddano 28 psów.  

Na podstawie umowy nr ZAM/1/GIM/1/21 zawartej z PGKiM Sp. z o.o. wdrożono  
i realizowano działania m.in. zmierzające do regulacji populacji kotów wolno żyjących na 
terenie miasta poprzez prowadzenie sterylizacji kotek wolno żyjących (sterylizacja 25 kotek 
wolno żyjących zwierząt), zakupiono suchą karmę w ilości 202 kg, przeznaczoną do 
dokarmiania kotów wolno żyjących przez karmicieli, którzy mają zawartą umowę z Gminą 
Miejską Turek. W ramach tego programu wydano decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia 
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na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz przeprowadzono kontrolę  
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. 

d) Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
W ramach dofinansowania zaplanowano przeprowadzić utylizację łącznie 66 Mg 

wyrobów zawierających azbest. W dniach od 4 do 7 października 2021 r. były przyjmowane 
wnioski mieszkańców Turku, którzy posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej na 
terenie miasta i nie prowadzą w tej nieruchomości działalności gospodarczej. 
Dofinansowanie udzielane było w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie do 100% 
kosztów prac związanych z utylizacją wyrobów azbestowych. Zrealizowano 39 wniosków,  
a łącznie złożono ich  46. 

e) Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na 
niskoemisyjne źródła ciepła  
W roku 2021 do Urzędu Miejskiego w Turku wpłynęło 67 wniosków   

na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła 
ciepła. Podpisano 32 umowy dotacji, 2 osoby nie złożyły rozliczenia dotacji, ponieważ nie 
dokonały wymiany źródła ciepła, 3 osoby spośród mieszkańców, dla których zaplanowano 
pomoc zrezygnowały z przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy. Łączna kwota 
udzielonych dotacji wynosiła 106.000,00 zł i pochodziła z budżetu miasta. 
 

f) Groby wojenne  
Gmina Miejska Turek otrzymała dotację w wysokości 13.150 zł z czego wykorzystała  

11.166 zł. W ramach projektu wykonano nowe ogrodzenie wokół grobu wojennego na 
cmentarzu ewangelicko – augsburskim za kwotę 5.166,00 zł. Pozostałą kwotą wykorzystano 
na utrzymanie grobów wojennych i terenów w bezpośrednim sąsiedztwie. 

g) Program Czyste Powietrze 
Na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu z dnia 15 lutego 2021r., w Urzędzie Miejskim w Turku uruchomiony 
został Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze.  
 
W ramach jego działalności w roku 2021: 

 udzielane były informacje o programie, osobom zainteresowanym złożeniem wniosku 
o dofinansowanie m.in. na wymianę pieca, termomodernizację budynku czy zakup 
instalacji fotowoltaicznych, 

 oferowane było wsparcie dla wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków  
o dofinansowanie i wniosków o płatność, 

 uruchomiono stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu obsługiwane przez 
przeszkolonych pracowników, 

 podejmowane były liczne działania promocyjno-informacyjne zachęcające 
mieszkańców do skorzystania z dofinansowania oferowanego przez program, w tym 
m.in. spotkania z mieszkańcami, informacje na stronie internetowej czy ogłoszenia  
w prasie lokalnej. 
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W okresie działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w roku 2021, obsługujący go 
pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju: 

 udzielili ponad 200 konsultacji, 

 wypełnili i złożyli dla mieszkańców  49 wniosków o dofinansowanie,  na łączną 
wnioskowaną kwotę w wysokości  793.736,50 zł, 

 przygotowali i złożyli dla mieszkańców 23 wnioski o płatność, rozliczające przyznaną 
dotację, 

 zorganizowali 2 spotkania informacyjne dla mieszkańców - z uwagi na chęć dotarcia 
do jak największej ilości mieszkańców i obowiązujące przepisy sanitarne  
dot. COVID - 19, oba spotkania miały charakter plenerowy. Pierwsze spotkanie miało 
miejsce podczas Dni Turku i Gminy Turek, drugie 8 października przy budynku Poczty 
na ul. Legionów Polskich. 
Ponadto ponad 20% budynków jednorodzinnych na terenie miasta, otrzymało 

materiały promocyjne tj. ulotki informujące o możliwości skorzystania z dofinansowania  
w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz o funkcjonowaniu Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Turku. 
 

h) Segregacja to eko-reakcja! – działania edukacyjne na rzecz prawidłowej segregacji 

odpadów komunalnych wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Turek 

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu działań dotyczących edukacji 
ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Efektem rzeczowym  
i ekologicznym realizowanego projektu było:  

 wykonanie edukacyjnych tablic informacyjnych o prawidłowej segregacji, które zostały 
zamontowane w 50 wiatach na odpady,  

 wykonanie edukacyjnej książeczki dla dzieci o tematyce ekologicznej w nakładzie  
2.000 szt., 

 wykonanie tabliczek magnetycznych (np. na lodówkę) z zasadami jak segregować 
odpady w ilości 10.000 szt., 

 wykonanie kalendarzy ściennych na rok 2022 o tematyce dot. zasad segregacji  
w ilości 4.000 szt. 

Projekt miał na celu kształtowanie i podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich grup 
społecznych i wiekowych wśród mieszkańców miasta oraz wypracowania umiejętności 
prawidłowego przygotowania odpadów do zbiórki a także wykształcenie nawyku segregacji. 

i) Zagospodarowanie wód deszczowych w oparciu o zielono- niebieskie rozwiązania  
w mieście Turek 
Bezpośrednim beneficjentem, a zarazem wnioskodawcą projektu jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Turku, której 
właścicielem posiadającym 100% udziałów jest Gmina Miejska Turek. Celem projektu jest 
wzmocnienie odporności systemu kanalizacji deszczowej w Turku na skutki zmian klimatu,  
w tym opadów deszczy nawalnych, poprzez zwiększenie retencjonowania i wykorzystania 
wód opadowych. 
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j) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 
Turek na lata 2020-2024 
Program określa zasady oraz kierunki prowadzonej przez Gminę  Miejską Turek, 

polityki mieszkaniowej, zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy.  

Obowiązek uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy wynika z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.: Dz.U.2020.611). Zgodnie  
z jej zapisami, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej jest zadaniem własnym gminy. 
Główne założenia programu to:  

 pozyskiwanie i udostępnianie gruntów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, 

 zwiększanie mieszkaniowego zasobu miasta,       

 ograniczanie zmniejszania mieszkaniowego zasobu miasta, 

 dążenie do utrzymania zasobu mieszkaniowego na dobrym poziomie technicznym, 

 dążenie do poprawy stanu technicznego zasobów mieszkaniowych o średnim i złym 
stanie technicznym, 

 prowadzenie remontów i modernizacji istniejącego zasobu mieszkaniowego, 

 prowadzenie polityki czynszowej, 

 prowadzenie polityki sprzedaży mieszkań, m. in.  poprzez dążenie do wyjścia miasta ze 
wspólnot mieszkaniowych, zmniejszając w ten sposób obciążenia miasta z tytułu składek 
na utrzymanie części wspólnych nieruchomości w tym wpłat na Fundusz Remontowy, 

 reprezentowanie miasta we Wspólnotach Mieszkaniowych z jego udziałem. 

k) 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.  
 
W roku 2021 realizowane były nw. projekty wynikające z Programu Rewitalizacji: 

 odnowa centralnych przestrzeni miasta Turku - Rewitalizacja Parku Miejskiego  
im. Żerminy Składkowskiej; 

 Centrum Miasta – przyjazne miejsce do życia (Programy Piecyk i Czyste Powietrze; 

 „Zielono nam” – edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży;  

 Rekreacyjne Centrum Miasta (skatepark na terenie OSIR – konsultacje  
dot. dokumentacji); 

 Aktywizacja osób starszych – funkcjonowanie Klubu Dziennego Pobytu dla osób 
starszych wraz z ofertą spędzania czasu wolnego dla osób starszych; 

 Infrastruktura komunikacyjna; 

 Wsparcie usuwania azbestu; 
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k) Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+  

do 2028 roku 

To rządowy program, w ramach którego samorządom dano możliwość ubiegania się  
o dofinansowanie na projekty dotyczące budowy liniowej infrastruktury kolejowej, której 
celem jest uzyskanie połączenia miejscowości o wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców  
z miastem wojewódzkim. Samorząd Województwa Wielkopolskiego, jako Lider projektu wraz 
z samorządami z powiatu tureckiego i konińskiego przystąpili do konkursu na pozyskanie 
dofinansowania do projektu „Budowa nowej linii kolejowej Konin - Turek”. 15 kwietnia 
2021r. podpisane zostało porozumienie między Liderem a Partnerami, dotyczące 
współfinansowania kosztów opracowania studium. Partnerami w projekcie zostały wszystkie 
samorządy powiatu tureckiego oraz Gmina Stare Miasto. Porozumienie to uregulowało 
udział procentowy każdego z Partnerów w kosztach opracowania studium. Lider Projektu  
w ramach postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego zlecił opracowanie Studium 
firmie BBF Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 682 650 zł. Koszty te zostały podzielone na Lidera  
i Partnerów proporcją wynikającą z porozumienia. Umowa z wykonawcą studium określiła 
termin realizacji opracowania na 15 listopada 2021 r.  

22 listopada 2021 r. podpisana została umowa o partnerstwie, która określiła zasady 
współpracy między Liderem a Partnerami na dalszym etapie realizacji projektu. Podpisanie 
tej umowy było konieczne z uwagi na fakt, że była ona obligatoryjnym załącznikiem  
do wniosku o dofinansowanie, który wraz z załącznikami został złożony 24 listopada 2021 r.    

l) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

W grudniu 2021 r. rozpoczęte zostały rozmowy dotyczące Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych tzw. ZIT-ów. To forma współpracy samorządów, która 
będzie  współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich w nowej perspektywie 
finansowania unijnego. Przy pomocy ZIT-ów samorządy miast i ich obszarów funkcjonalnych 
będą mogły wspólnie realizować inwestycje dofinansowane z pieniędzy unijnych, przy czym 
mogą być realizowane wyłącznie projekty zintegrowane, rozwiązujące wspólne problemy. 
Środki na ich realizację pochodzić będą z Programu Regionalnego pn. „Fundusze Europejskie 
dla Wielkopolski na lata 2021-2027”. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaproponował, 
aby instrumentem ZIT objąć obszary MOF Poznania, Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Konina, 
Piły, Gniezna, Leszna oraz obszary, które ze względu na swoją specyfikę zostały 
zakwalifikowane jako miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, w tym między 
innymi miasto i gminę Turek. Aby korzystać z ZIT samorządy zobligowane są zawiązać 
formalne partnerstwo. Wybór formy prawnej współpracy pozostawiony jest do decyzji JST.  
Możliwe są następujące formy partnerstwa: Stowarzyszenie JST, Porozumienie 
międzygminne, Związek międzygminny. Aby móc się ubiegać o środki w ramach ZIT, 
konieczne będzie przygotowanie Strategii ZIT.  
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III. Uchwały 
Trzeci rozdział niniejszego raportu dotyczy realizacji uchwał podjętych przez Radę 

Miejską Turku w 2021 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 2021 roku odbyło się 67 posiedzeń komisji. Poniżej wykaz ilości posiedzeń poszczególnych 
komisji:  

 Budżetowa - 10,  

 Komunalna i Rozwoju Miasta - 11,  

 Zdrowia i Pomocy Społecznej - 10,  

 Oświaty, Kultury i Sportu - 14,  

 Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska - 9,  

 Rewizyjna - 9,  

 Skarg, Wniosków i Petycji - 4.  
 

W 2021 roku odbyło się 15 sesji rady miejskiej (8 zwyczajnych, 7 nadzwyczajnych) 
podczas, których łącznie podjęto 80 uchwał. Ponadto radni przyjęli: Oświadczenie nr 1/2021 
Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. zawierające stanowisko Rady Miejskiej Turku  
w sprawie radnego Rady Miejskiej Turku. Rada przyjęła również dwa apele. Apel nr 1/2021 
Rady Miejskiej Turku z dnia 10 czerwca 2021 roku oraz  Apel nr 2/2021 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących 
przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym (odorom).  Rozpatrzono dwie petycje.  

Tabela uwzględniająca wszystkie uchwały podjęte w 2021 roku i informacje o stanie ich 
realizacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 
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Załącznik nr 1 Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską Turku w 2021 roku  

Lp. Nr uchwały Data podjęcia Nazwa Realizacja uchwały 

1 XXX/220/21 09.02.2021 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2021-2025 dla Gminy Miejskiej Turek 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Okres obowiązywania programu - 1 stycznia 2021 r.- 31 grudnia 2025 r. 

2 XXX/221/21 09.02.2021 r. 
w sprawie ustanowienia służebności przejazdu  
i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność 
Gminy Miejskiej Turek 

Zrealizowana. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 09.02.2021 r. Przedmiotem niniejszej uchwały było wyrażenie 
zgody na obciążenie nieruchomości oznaczonej w obrębie „B” ewidencji gruntów i budynków miasta Turku numerem 
geodezyjnym 1468/60, położonej w Turku  w rejonie Alei NSZZ „Solidarność”, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, ograniczonym prawem rzeczowym  tj. służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli 
nieruchomości sąsiednich zabudowanymi garażami. Ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie 
przejazdu i przechodu przez ww. działkę miejską do działek zabudowanych garażami jest konieczna z uwagi na fakt,  
iż działki te nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

3 XXX/222/21 09.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Rada Miejska Turku rozpatrzyła petycje. 

4 XXX/223/21 09.02.2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Turku na rok 2021 

Uchylona w całości. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. Wojewoda orzekł 
nieważność uchwały w całości. W związku z tym podjęto działania w celu uchwalenia nowego aktu prawa miejscowego, 
zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego. W konsekwencji powstała nowa uchwała XXXVI/252/21 z dnia 
24.06.2021 r. obecnie obowiązująca i realizowana. 

5 XXX/224/21 09.02.2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej 
Turku z dnia 21 listopada 2019 roku  
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego na drogach gminnych 

W art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) nałożony 
został na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia w drodze uchwały wysokości stawek za zajęcie 1 m2 
pasa drogowego. Niniejszą uchwałę przygotowano na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Tęcza”, która postulowała  
o wprowadzenie odrębnej stawki za zajęcie pasa drogowego przez obiekt przeznaczony do gromadzenia odpadów 
(wiaty śmietnikowe). 

6 XXX/225/21 09.02.2021 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Uchwała podjęta na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021r., poz. 888z późń. zm.), rada miejska 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 ilości zużytej wody  
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty.  

7 XXX/226/21 09.02.2021 r. 

w sprawie uchwała 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 

Uchwała podjęta na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 999 z późń. zm.), rada miejska 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. 

8 XXX/227/21 09.02.2021 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późń. zm.), uwzględniła konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9 XXXI/228/21 04.03.2021 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

Uchwała podjęta na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021r., poz. 888z późń. zm.), rada miejska 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 ilości zużytej wody  
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty.  

10 XXXI/229/21 04.03.2021 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późń. zm.), uwzględniła konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty jest deklaracja  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11 XXXII/230/21 25.03.2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Turku na rok 2021 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2021 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy,  
a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały budżetowej. 
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12 XXXII/231/21 25.03.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2021 – 2032 

Dostosowano WPF do uchwały budżetowej, w szczególności w zakresie deficytu budżetu i kwoty przychodów. 
Wprowadzono zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dostosowując kwoty w poszczególnych latach do zakresu 
wykonywanych zadań. 

13 XXXII/232/21 25.03.2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 

Zgodnie z art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.) 
rada miejska określa, w drodze uchwały wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji  
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Na podstawie 
ustawy z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11)  
– dalej u.z.n.u.w.r.m., ogłoszonej w dniu 4.01.2021 r., której część przepisów weszła w życie z dniem 05.01.2021 r. 
zostały wprowadzone zmiany w ustawie z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133) - dalej 
u.d.m.Treść przepisów u.d.m., reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków 
mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach (art. 1 u.d.m.). Zgodnie z art. 9a ust. 1 u.d.m., wypłata 
dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby 
uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.  
Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty (art. 7 ust. 1 u.d.m.). W przywołanej regulacji 
ustawodawca wskazał organ właściwy w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego (tj. wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta) oraz formę przyznania świadczenia (tj. decyzję administracyjną). Ponadto prawodawca wskazał,  
że do wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa 
domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. Z treści nowego art. 7 ust. 1e 
u.d.m. wynika, że rada miejska  określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1.W art. 38 u.z.n.u.w.r.m. ustawodawca zawarł przepis przejściowy w brzmieniu: 
w terminie do dnia 1 lipca 2021 r., rady gmin podejmą uchwały, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy zmienianej  
w art. 11. Uchwały rad gmin wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

14 XXXII/233/21 25.03.2021 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 

Uchylona w całości. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. Wojewoda orzekł 
nieważność uchwały w całości. W związku z tym podjęto działania w celu uchwalenia nowego aktu prawa miejscowego, 
zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego. W konsekwencji powstała nowa uchwała XXXVI/252/21 z dnia 
24.06.2021 r. obecnie obowiązująca i realizowana.  

15 XXXII/234/21 25.03.2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miejskiej Turek w 2021 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: 274.590,00 złotych, w tym: odławianie bezdomnych zwierząt i ich utrzymywanie w schronisku – 
261.990,00 zł, sterylizację zwierząt oraz ich elektroniczne znakowanie – 10.100,00 zł, dokarmianie kotów wolno 
żyjących – 1.500,00 zł, prowadzenie działań i inicjatyw edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt oraz zapobieganie ich 
bezdomności - 1.000,00 zł. 

16 XXXII/235/21 25.03.2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/11 Rady Miejskiej 
Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności 
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

W art. 38 u.z.n.u.w.r.m. ustawodawca zawarł przepis przejściowy w brzmieniu: w terminie do dnia 1 lipca 2021 r., rady 
gmin podejmą uchwały, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy zmienianej w art. 11. Uchwały rad gmin wchodzą w 
życie z dniem 1 lipca 2021 r.  

17 XXXII/236/21 25.03.2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej 
Turku z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Statutu 
Gminy Miejskiej Turek 

Rada Miejska Turku wprowadziła zmiany w uchwale nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 października 2018 
roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Turek. 

18 XXXIII/237/21 30.04.2021 r. 
Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Turku na rok 2021 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2021 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy,  
a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały budżetowej. 

19 XXXIV/238/21 28.05.2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Turku na rok 2021 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2021 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy,  
a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały budżetowej. 
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20 XXXIV/239/21 28.05.2021 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 WPF do uchwały budżetowej. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań 
bieżących, umożliwiające właściwą realizację zadań gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, stypendia dla uczniów, 
ubezpieczenia majątkowe). 

21 XXXIV/240/21 28.05.2021 r. 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 2021/2022 

Uchwała jest zrealizowana. Zgodnie z określonymi uchwałą 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. 

22 XXXIV/241/21 28.05.2021 r. w prawie rozpatrzenia petycji Rada Miejska Turku rozpatrzyła petycje. 

23 XXXVI/242/21 24.06.2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, 
obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 
obręb 0001 Turek A 

Zrealizowana. Uchwała Nr XXXVI/242/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r., opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5570 z dnia 9 lipca 2021 r. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 obręb 0001 Turek A wszedł 
w życie z dniem 26 lipca 2021 r. 

24 XXXVI/243/21 24.06.2021 r. 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum 
zaufania za 2020 rok 

Rada Miejska Turku udzieliła Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za rok 2020. 

25 XXXVI/244/21 24.06.2021 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 
Turek za 2020 

Organ stanowiący - Rada Miejska Turku dokonała zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 
Turku za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Turek za 2020 rok, obejmującego sporządzony na 
dzień 31.12.2020 r.: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat 
jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.  

26 XXXVI/245/21 24.06.2021 r. w sprawie absolutorium Rada Miejska Turku udzieliła Burmistrzowi Miasta Turku absolutorium za rok 2020. 

27 XXXVI/246/21 24.06.2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XI/71/11 Rady Miejskiej Turku  
z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 

Przesunięty został termin wykupu  obligacji wyemitowanych w roku 2011 przez Gminę Miejską Turek,  z roku 2021 na  
rok 2028 seria J11 i  na rok 2029 seria I11. 

28 XXXVI/247/21 24.06.2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Turku na rok 2021 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2021 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy,  
a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały budżetowej. 

29 XXXVI/248/21 24.06.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2021 – 2032 

Dostosowano WPF do uchwały budżetowej. Kwotę przychodów i rozchodów zmniejszono o 3 mln zł w związku z 
przesunięciem terminu wykupu obligacji. Wprowadzono korekty w kwocie długu. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia 
wieloletnie oraz zmiany w limitach przedsięwzięć istniejących, umożliwiające właściwą realizację zadań gminy. 

30 XXXVI/249/21 24.06.2021 r. 

w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację 
zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: 
Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla 
projektów w ramach programu Kolej+” 

Podjęto decyzję o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie opracowania 
"Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”. 

31 XXXVI/250/21 24.06.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Turku 

Konieczność nadania nazwy ulicy w Turku jest konsekwencją realizacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Turku w rejonie między ulicą Zdrojki Prawe a ulicą Fryderyka Chopina zatwierdzonego uchwałą 
VI/48/03 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 marca 2003 r., w wyniku którego wydzielono nowe tereny przeznaczone pod 
budownictwo mieszkaniowe. Ulica Kopalniana została wprowadzona do ewidencji miejscowości, ulic i adresów w 
systemie teleinformatycznym internetowy Manager Punktów Adresowych (iMPA). 

32 XXXVI/251/21 24.06.2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę 
Miejską Turek nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Turek, położonej w Turku na 
rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Turku 

Na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek oznaczonej nr geod. 669/19 obręb „B” ustanowiono 
nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebności przesyłu dla kanalizacji sanitarnej. Służebność przesyłu będzie 
uprawniała Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. i jej następców prawnych do 
dokonywania budowy, przebudowy, remontów, modernizacji, konserwacji, usuwania awarii oraz naprawy urządzenia 
przesyłowego – sieci kanalizacji sanitarnej. 
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33 XXXVI/252/21 24.06.2021 r. 
w sprawie zasad wynajmowana lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 

Uchwała weszła w życie w dniu 24 lipca 2021 r. i  jest w trakcie realizacji.  Została podjęta zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2  
i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2022.172 ). Obejmuje uściślenie i uszczegółowienie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych i ma na celu zwiększenie przejrzystości we wrażliwym społecznie obszarze gospodarki mieszkaniowej w 
mieście. Ustalenia zawarte w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Miejskiej Turek stanowią podstawę do zawierania umów najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy. Na podstawie przepisów w zawartych w ww. uchwale,  Burmistrz Miasta Turku w 2021  roku powołał Społeczną 
Komisje Mieszkaniową w celu poddania kontroli społecznej trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o przydział 
lokali komunalnych. 

34 XXXVII/253/21 05.08.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2021 – 2032 

Dostosowano WPF do uchwały budżetowej. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie w zakresie odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych oraz zmiany w limitach przedsięwzięć istniejących, umożliwiające właściwą 
realizację zadań gminy. 

35 XXXVIII/254/21 26.08.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2021 – 2032 

Dostosowano WPF do uchwały budżetowej. Wprowadzono  zmiany w limitach przedsięwzięć dotyczących zakupu gazu 
ziemnego umożliwiające właściwą realizację zadań gminy. 

36 XXXIX/255/21 23.09.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/249/21 Rady Miejskiej 
Turku z dnia24 czerwca 2021 r. w  sprawie   udzielenia   
pomocy   finansowej  na  rok  2021 z budżetu Gminy 
Miejskiej Turek dla Województwa Wielkopolskiego  na 
dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie 
dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - 
Prognostyczne dla projektów w ramach programu  
Kolej+ ”. 

Dostosowano kwotę udzielonej pomocy finansowej do faktycznych kosztów realizacji zadania. 

37 XXXIX/256/21 23.09.2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Turku na rok 2021 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2021 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy,  
a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały budżetowej. 

38 XXXIX/257/21 23.09.2021r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2021 – 2032 

Dostosowano WPF do uchwały budżetowej. W szczególności kwotę przychodów z tytułu emisji obligacji  zmniejszono o 
2 mln zł w związku z przesunięciem terminu wykupu obligacji, a zaplanowano dodatkowe przychody z tytułu wolnych 
środków i spłaconej pożyczki. Kwotę rozchodów zmniejszono o 107.088  zł z tytułu umorzonej pożyczki. Wprowadzono 
korekty w kwocie długu. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie montażu iluminacji świątecznych i 
prowadzenia strefy płatnego parkowania. 

39 XXXIX/258/21 23.09.2021r. 
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki 
zaciągniętej z Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Kwotę umorzonej pożyczki przeznaczono na zadanie w zakresie rewitalizacji parku. 

40 XXXIX/259/21 23.09.2021r. 
w sprawie przekazania do organu regulującego projektu 
regulaminu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Miejskiej Turek 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) z dnia 30 lipca 2021 roku 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku przedłożyło projekt nowego regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek. Na jego podstawie rada miejska 
przygotowała projekt wspomnianego wyżej regulaminu oraz przekazała go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

41 XXXIX/260/21 23.09.2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku pn. 
„Rejon Osiedla Górniczego” 

Zrealizowana. Uchwała Nr XXXIX/260/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego” 
stanowi podstawę do rozpoczęcia procedury planistycznej sporządzenia planu miejscowego. 
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42 XXXIX/261/21 23.09.2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę 
Miejską Turek wkładu  niepieniężnego  (aportu) w  postaci 
prawa własności nieruchomości gruntowej do 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Turku 

Zrealizowana. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Wniesione aportem zostały  do spółki prawa własności 
nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer ewid. 501/21 o pow. 
0,0026 ha, 501/22 o pow. 0,0010 ha, 502/12 o pow. 0,0099 ha, 502/13 o pow. 0,0010 ha, dla których prowadzona jest 
księga wieczysta kw nr KN1T/00035017/5 i działki oznaczonej numerem ewid. 503/25 o pow. 0,0065 ha, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta kw nr KN1T/00026511/2, położonych w obrębie „B”, przy ul. P.O.W. w Turku jest 
decyzją porządkującą w stosunku do podmiotu, który został powołany do realizowania spraw z zakresu gospodarki 
komunalnej na tereniemiasta. Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działek, na 
których usytuowany jest budynek stanowiący własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku , w którym to mieści się Wydział Energetyki Cieplnej Stacja nr 4. 

43 XXXIX/262/21 23.09.2021 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas 
nieoznaczony 

Zrealizowana. Na wniosek dotychczasowego dzierżawcy, wszczęto procedurę podjęcia uchwały w sprawie dzierżawy 
gruntu, przedłożono radzie jej projekt. Na posiedzeniu Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażając zgodę na dzierżawę.  
Na jej podstawie nastąpiło zawarcie nowej umowy dzierżawy. 

44 XL/263/21 5.10.2021 r. 
w sprawie odwołania radnych ze składów osobowych 
stałych komisji Rady Miejskiej 

Rada Miejska Turku odwołała składy stałych komisji. 

45 XL/264/21 5.10.2021 r. 
w sprawie określenia składów osobowych stałych komisji 
Rady Miejskiej 

Rada Miejska Turku powołała składy stałych komisji. 

46 XL/265/21 5.10.2021 r. 
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady 
Miejskiej 

Rada Miejska Turku wybrała Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Turku. 

47 XL/266/21 5.10.2021 r. 
w sprawie odwołania radnych ze składu osobowego 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku 

Rada Miejska Turku odwołała skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

48 XL/267/21 5.10.2021 r. 
w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku 

Rada Miejska Turku określiła skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

49 XL/268/21 5.10.2021 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku 

Rada Miejska Turku wybrała Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku. 

50 XLI/269/21 21.10.2021 r. 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
oraz inwestycji towarzyszących 

Zrealizowana. Uchwała Nr XLI/269/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2021 r., opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 7950 z dnia 28 października 2021 r. Uchwała ustala lokalizację 
inwestycji mieszkaniowej polegającą na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno 
stojącej, bliźniaczej, szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną, miejscami do parkowania oraz terenem zieleni 
urządzonej (miejsce rekreacji dla mieszkańców) na działkach o nr ewid. 228/1 i 1344 o łącznej powierzchni 1,4576 ha, 
położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Turek "C", jednostka ewidencyjna miasto Turek. 

51 XLI/270/21 21.10.2021 r. 

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Poznaniu skargi Prokuratora 
Rejonowego w Turku na uchwałę Rady Miejskiej Turku Nr 
VII/64/03 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 
statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli Nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 

Rada Miejska Turku przekazała Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargę Prokuratora 
Rejonowego w Turku na uchwałę Rady Miejskiej Turku Nr VII/64/03 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 
statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wraz z odpowiedzią. 

52 XLI/271/21 21.10.2021 r. 

Zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2021 – 2032 

Dostosowano WPF do uchwały budżetowej. Wprowadzono zmiany na przedsięwzięciu w zakresie odbioru  
i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

53 XLII/272/21 18.11.2021 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Turku na rok 2021 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2021 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy,  
a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały budżetowej. 

54 XLII/273/21 18.11.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2021 – 2032 

Dostosowano WPF do uchwały budżetowej. W szczególności z powodu wprowadzenia dodatkowych źródeł dochodów 
deficyt budżetu zastąpiono nadwyżką i zdecydowano o wcześniejszym wykupie obligacji na kwotę 1,4 mln zł.  
Wprowadzono korekty w kwocie długu. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań bieżących 
i majątkowych oraz wprowadzono zmiany limitów dla niektórych istniejących przedsięwzięć. 

55 XLII/274/21 18.11.2021 r. 
w sprawie  określenia wysokości stawek  podatku od 
nieruchomości na 2022 rok 

Uchwalone stawki podatku od nieruchomości są stosowane do wymiaru podatku od nieruchomości w roku 2022. 
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56 XLII/275/21 18.11.2021 r. 
w sprawie obniżenia ceny  skupu  żyta, przyjmowanej  jako 
podstawa do obliczania podatku rolnego na 2022 rok 

Obniżona cena skupu żyta jest stosowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2022. 

58 XLII/276/21 18.11.2021 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2022 rok 

Uchwalone stawki podatku od środków transportowych są stosowane w składanych deklaracjach i wydawanych 
decyzjach na  podatek od środków transportowych na rok 2022. 

60 XLII/277/21 18.11.2021 r.  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Okres obowiązywania programu - 1 stycznia 2022 r.- 31 grudnia 2022 r. 

61 XLII/278/21 18.11.2021 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 reguluje odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz odpłatność 
za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych. 

62 XLII/279/21 18.11.2021 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do 
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022 

Uchwała inicjuje przystąpienie Gminy Miejskiej Turek do Programu rządowego Asystent Osobisty osoby 
niepełnoprawnej edycja 2022. 

63 XLII/280/21 18.11.2021 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 

Rada Miejska Turku wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Miejską Turek do Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wybudowanej 

kanalizacji deszczowej, znajdującej się w miejscu skrzyżowania ulic: Św. Floriana, Komunalnej i Działkowej w Turku.  

64 XLII/281/21 18.11.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Turku 

Konieczność nadania nazw ulicom w Turku jest konsekwencją realizacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Turku w rejonie ulicy Zdrojki Lewe zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/239/09 Rady Miejskiej 
Turku z dnia 12 lutego 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie mpzp miasto Turek – Zdrojki Lewe, w wyniku którego 
wydzielono nowe tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Ulice Krzysztofa Komedy i Krzysztofa 
Pendereckiego zostały wprowadzone do ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym 
internetowy Manager Punktów Adresowych (iMPA). 

65 XLII/282/21 18.11.2021 r. 
w sprawie przyjęcia „ PROGRAMU OPIEKI  NAD 
ZABYTKAMI DLA GMINY MIEJSKIEJ TUREK NA LATA  2021 – 
2024” 

Przyjęty „Programu opieki nad zabytkami gminy miejskiej Turek na lata 2021-2024” służy ukierunkowaniu działań 
samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa kulturowego gminy. 
Szczegółowe cele wynikają z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami. Cele te 
określone zostały następująco: 
1. Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, 
łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 
2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 
3. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 
4. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych 
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;  
5. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z 
wykorzystaniem tych zabytków; 
6. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami. 
Opracowany program, w dniu 05.10.2021, uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Poznaniu. 
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66 XLII/283/21 18.11.2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej 
Turku z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie sprzedaży prawa własności 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Turek 

Dla nieruchomości oznaczonych w obrębie „A” ewidencji gruntów miasta Turku numerami geodezyjnymi: 228/1, 228/2, 
229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231/1, 231/2 o łącznej pow. 0,3362 ha, 
położonych w Turku przy ul. Kaliskiej 46, 46a i 48, 48a brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego. Przedmiotowe nieruchomości położone są w granicach opracowania studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w strefie terenów Śródmieścia. Nieruchomości będące 
przedmiotem niniejszej uchwały zabudowane są domami tkaczy wpisanymi do rejestru zabytków pod numerami 
1123/A i 1124/A decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 18.05.1970 r. W związku z tym, 
iż działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 230/2 i 231/2 zostały przyłączone do księgi wieczystej prowadzonej dla 
działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 230/1 i 231/1, zaszła konieczność zmiany uchwały Nr XII/98/19 

67 XLIII/284/21 09.12.2021 r. 
w sprawie  odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej 

Zrealizowana. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 9915 z dnia 15 grudnia  
2021 r.  

68 XLIII/285/21 09.12.2021 r. 

w sprawie  zmiany  uchwały  nr VI/44/11 Rady  Miejskiej  
Turku  z  dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności 
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 

Rada Miejska  Turku wprowadziła zmiany do zapisów  uchwały  nr VI/44/11 Rady  Miejskiej  Turku  z  dnia 17 lutego 
2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych. 

69 XLIII/286/21 09.12.2021 r. 
w  sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Turku 

Rada Miejska Turku ustaliła miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta Turku. 

70 XLIII/287/21 09.12.2021 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty. 

Uchwała podjęta na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2021r., poz. 888z późń. zm.), rada miejska 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 ilości zużytej wody  
z danej nieruchomości oraz stawki opłaty. Konieczność podjęcia uchwały wynikała również z wprowadzonej zmiany 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności poprzez wprowadzenie art. 6j ust. 3f wskazującej, 
że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ustalana na podstawie metody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie może wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. 

71 XLIII/288/21 09.12.2021 r. 
w   sprawie   określenia   wzoru   deklaracji   o   wysokości   
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada miejska, 
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, oraz ułatwienia składania deklaracji, określiła w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. Podjęcie przedmiotowej uchwały spowodowane było koniecznością dostosowania wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do zmian przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. 

72 XLIII/289/21 09.12.2021 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 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 888 z późn. zm.), rada miejska zobowiązana była 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. Obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstaje za dany miesiąc kalendarzowy z góry do 25 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty 
dotyczy z wyjątkiem miesiąca stycznia każdego roku, kiedy to termin wniesienia wyżej wymienionej opłaty upływa  
w dniu 25 lutego danego roku. 

73 XLIII/290/21 09.12.2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały  nr  XXXIX/259/21  Rady 
Miejskiej w  Turku z dnia 23 września 2021 roku w sprawie 
przekazania do organu regulującego projektu regulaminu 
dostarczania wody  i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Miejskiej Turek 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku przedłożyło projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Miejskiej Turek. W dniu 30 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. w Turku przedłożyło zmieniony według znowelizowanego w dn. 19 września 2020 r. Prawa budowlanego 
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek. Zmiany dotyczyły określenia 
warunków przyłączenia do sieci: terminu w jakim Przedsiębiorstwo zobowiązuje się wydać warunki przyłączenia do sieci 
wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej, określenia okresu ważności wydanych warunków, wskazania braku możliwości 
pobierania opłat za wydanie, zmianę, aktualizację warunków technicznych oraz wskazania braku możliwości pobierania 
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opłat za odbiór wybudowanych przyłączy, a także za włączenie przyłącza do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.  
W dn. 2 listopada 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie przekazał opinię dotyczącą projektu Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
z uwagami, które zostały uwzględnione w ww. projekcie regulaminu. 

74 XLIII/291/21 09.12.2021 r. 
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dla 
Gminy Miejskiej Turek 

Uchwała jest w trakcie realizacji – do 31 grudnia 2022 r. Realizacja działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem  
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych jako zadanie własne gminy.  

75 XLIII/292/21 09.12.2021 r. 
zmieniająca Uchwałę  Nr  XXIX/215/20  Rady Miejskiej  
Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na rok 2021 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2021 r. umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy,  
a wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku, w toku wykonywania uchwały budżetowej. 

76 XLIV/293/21 28.12.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 
2022 – 2032 

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Turku na lata 2022-2032 uchylając poprzednio obowiązujący WPF. 

77 XLIV/294/21 28.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2022 W terminie ustawowym uchwalono budżet miasta na rok 2022. Uchwała do realizacji w roku 2022. 

78 XLIV/295/21 28.12.2021 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

Do 30 czerwca 2022 r. został wyznaczony termin realizacji wydatków z budżetu roku 2021, na zadania planowane  
w budżecie tego (2021) roku, które nie zostały w całości lub części sfinansowane w roku 2021. 

79 XLIV/296/21 28.12.2021 r. 

zmieniająca Uchwałę nr IX/72/19 Rady Miejskiej Turku  
z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. na lata 2019 – 2022 dla Gminy 
Miejskiej Turek 

Przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
zobowiązują przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. W dniu 25 października 2021 r. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku przedłożyło Burmistrzowi Miasta Turku 
Uchwałę nr 42/VI/2021 Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z dnia 7 
października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 
2019 – 2022. Przedłożony plan spełnił wymagania określone w art. 21 ust. 2 i 3 przywołanej ustawy. 

80 XLIV/297/21 28.12.2021 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju  
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 
2023 – 2025 dla Gminy Miejskiej Turek 

Przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
zobowiązują przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu. W dniu 25 października 2021 r. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku przedłożyło Burmistrzowi Miasta Turku 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2025. 
Przedłożony plan spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 i 3 przywołanej ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków plan spełniający 
warunki określone w ust. 3 rada miejska uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

81 XLIV/298/21 28.12.2021 r. 
w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Turku (Aktualizacja 2021) 

Przyjęto „Aktualizację Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku”  
Uchwałą Nr XXXVIII/345/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku”, zaktualizowaną Uchwałą Nr 
IV/39/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku (Aktualizacja 2018). Przyjęcie „Aktualizacji…” stanowi 
spełnienie wymagań stawianych w art. 19 ustawy Prawo energetyczne o opracowywaniu „Projektu założeń…” na okres 
15 lat, z aktualizacją co 3 lata. „Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Turku (Aktualizacja 2021)” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko  - Aktualizacji Założeń 
2021” uzyskały pozytywne opinie:  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. 
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Załącznik nr 2 Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta Turku 

NR NAZWA ZARZĄDZENIA DATA 

1 
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000 złotych netto 

4 stycznia 

2 w  sprawie  rozwiązania  Gminnego  Biura  Spisowego  w  Turku 5 stycznia 

3 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

5 stycznia 

4 

w sprawie opracowania na 2021 rok planu finansowego zadań  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie 
Miejskiej Turek ustawami oraz dochodów związanych z realizacją 
tych zadań 

5 stycznia 

5 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku 
na rok 2021 

14 stycznia 

6 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

14 stycznia 

7 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych w Turku 
w rejonie Alei NSZZ Solidarności, na rzecz ENERGA – OPERATOR 
S.A. 

15 stycznia 

8 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

18 stycznia 

9 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

18 stycznia 

10 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku 
zmieniającego 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 

18 stycznia 

11 
w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty rocznej 
dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego mających 
siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Turek na rok 2021 

18 stycznia 

13 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Turku 22 stycznia 

14 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, 
ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, 
przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, turystyki, 
pomocy społecznej, działalności wspomagających rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz 
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości w roku 2021 

25 stycznia 

15 w sprawie Zmiany Zarządzenia nr 120.18.20212 Burmistrza Miasta 27 stycznia 
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Turku z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru systemu 
wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia 
koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim  
w Turku 

16 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.4.2014 Burmistrza Miasta 
Turku z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie określenia harmonogramu 
przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz 
ujednolicenia wzorów środków ewidencji archiwum zakładowego 
Urzędu Miejskiego w Turku 

27 stycznia 

17 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości 27 stycznia 

18 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym 
przetargu 

27 stycznia 

19 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 

27 stycznia 

20 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

28 stycznia 

21 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania planów finansowych na 2021 r. 

28 stycznia 

22 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 
2021/2022, w tym terminy składania dokumentów do publicznych 
przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę 
Miejską Turek 

29 stycznia 

23 

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

29 stycznia 

24 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów 
ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej 

3 lutego 

25 
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 

3 lutego 

26 
w sprawie określenia procedury kontrolnej obowiązków 
podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości z terenu nieruchomości Gminy Miejskiej Turek 

4 lutego 

27 
w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

5 lutego 

28 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 5 lutego 

29 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

9 lutego 

30 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

9 lutego 
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31 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/2015/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

17 lutego 

32 
w sprawie wyznaczenia pracowników ds. obsługi i wsparcia 
wnioskodawców Programu „Czyste Powietrze” 

23 lutego 

33 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

26 lutego 

34 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

26 lutego 

35 w sprawie powołania Koordynatora radców prawnych 1 marca 

36 
w sprawie wprowadzenia zasad wypłacania kosztów zastępstwa 
procesowego radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim 
w Turku 

1 marca 

37 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony  
i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania 
alkoholizmowi, promocji zdrowia, nauki, edukacji i wychowania, 
pomocy społecznej, turystyki, działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz 
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości w roku 2021 

1 marca 

38 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Turku” 

5 marca 

39 
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych  
i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku 

11 marca 

40 
w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2021 roku stawek 
wywoławczych czynszu najmu przy oddawaniu w najem lokali 
użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek 

24 marca 

41 
w sprawie zaakceptowania sprawozdań z zakresu spraw 
społecznych dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w roku 
2020 

26 marca 

42 
w sprawie ustalenia zasad i założeń do przygotowania arkusza 
organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską 
Turek na rok 2021/2022 

26 marca 

43 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

26 marca 

44 
w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów 
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

26 marca 

45 
w sprawie organizacji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 5  
w Turku w okresie od 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. 

29 marca 

46 

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Turku za 2020 r., informacji o stanie mienia Miasta 
Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku sprawozdań 

30 marca 
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rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za 2020 r. 

47 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

30 marca 

48 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

30 marca 

49 

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 2021 

30 marca 

50 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

31 marca 

51 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

31 marca 

52 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

9 kwietnia 

52 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

9 kwietnia 

54 
w sprawie organizacji pracy Przedszkola Samorządowego Nr 5  
w Turku od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. 

9 kwietnia 

55 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości 
Gminy Miejskiej Turek 

9 kwietnia 

56 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych w Turku 
w rejonie Alei NSZZ Solidarność, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

23 kwietnia 

57 
w sprawie ustalenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku dnia 
wolnego od pracy za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. 
(sobota) 

27 kwietnia 

58 

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku z siedzibą przy ul. Konińskiej 4 drewna 
opałowego w ilości 23,79 m3 stanowiącego własność Gminy 
Miejskiej Turek 

27 kwietnia 

59 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

29 kwietnia 

60 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

29 kwietnia 

61 
zmieniające Zarządzenie NR 44/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 
26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla 

30 kwietnia 
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rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 

62 
w sprawie opracowania projektów ich planów finansowych  
na 2021 r. 

30 kwietnia 

63 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych w Turku 
w rejonie ul. Przemysłowej, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

13 maja 

64 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji do 
przeprowadzenia naboru 

13 maja 

65 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej 
oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej 

17 maja 

66 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia, organizacji  
i przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu 
komisji przetargowej 

19 maja 

67 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 21 maja 

68 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej 
Turek za 2020 r. 

24 maja 

69 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku do wykonania czynności obejmujących 
realizację „Turkowskiego Klubu „Senior+” w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 r. 
ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

24 maja 

70 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku do przeprowadzenia procedury projektu 
realizowanego w ramach Modułu IV Programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” ogłoszonego 
przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

24 maja 

71 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/2015 Burmistrza Miasta 
Turku z dnia 25 sierpnia 2015 r. 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 

25 maja 

72 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/2015/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

31 maja 

73 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

31 maja 

74 
w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Turku na 
podstawie umowy o pracę stanowiącym załącznik Nr 1 do 

1 czerwca 
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Zarządzenia nr 0152-15/2009 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
16 czerwca 2009 r. 

75 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 

4 czerwca 

76 

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 

11 czerwca 

77 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku do przeprowadzenia procedury projektu  
pn. „Kwarantanna nie chroni przed przemocą” w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, 
ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

11 czerwca 

78 

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 

11 czerwca 

79 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych w Turku 
w rejonie ul. 650-lecia, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

14 czerwca 

80 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek w rejonie  
ul. 650-lecia, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

14 czerwca 

81 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych w Turku 
w rejonie ul. Wyszyńskiego, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

23 czerwca 

82 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej  
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w zakresie wykonania usług  
pn.: „Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Turek” 

24 czerwca 

83 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym 
przetargu 

23 czerwca 

84 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/2015/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

25 czerwca 

85 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

25 czerwca 

86 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 
Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla 
mieszkańców Turku powyżej 65 roku życia 

28 czerwca 

87 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 28 czerwca 
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publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2021 

88 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 

28 czerwca 

89 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku za rok 
2020 

28 czerwca 

90 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego 
Domu Kultury w Turku za rok 2020 

28 czerwca 

91 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum 
Miasta Turku im. Józefa Mehoffera za rok 2020 

28 czerwca 

92 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Turku 

28 czerwca 

93 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/2015/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

30 czerwca 

94 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

30 czerwca 

95 
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej 
Turek za rok 2020 

30 czerwca 

96 
w sprawie  ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz 
powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

6 lipca 

97 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych  
w Turku, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

6 lipca 

98 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, położonej w Turku, 
na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

6 lipca 

99 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2021 

27 lipca 

100 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/2015/20 Rady Miejskiej Turku z dnia  
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

30 lipca 

101 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

30 lipca 

102 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz 
powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

6 sierpnia 

103 
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych  
i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku 

13 sierpnia 

104 
w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji z rok 2021 w Urzędzie 
Miejskim w Turku 

13 sierpnia 

105 w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do 13 sierpnia 
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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” 

106 
w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Miasta Turku dla 
uzdolnionych uczniów lub studentów w roku 2021 

13 sierpnia 

107 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 102/2021 Burmistrza Miasta 
Turku z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru  
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Zespole 
Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz powołania komisji do 
przeprowadzenia naboru 

18 sierpnia 

108 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

18 sierpnia 

109 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/2015/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

18 sierpnia 

110 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r 

18 sierpnia 

111 
w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Turek udziałów  
w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością” Oświetlenie Uliczne  
i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu 

20 sierpnia 

112 

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 I półrocze 2021 r. 

24 sierpnia 

113 

w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz 
przekazywania lokali socjalnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku 

26 sierpnia 

114 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta 
Turku im. Józefa Mehoffera oraz przyjęcia regulaminu 
określającego tryb i zasady jej działania 

30 sierpnia 

115 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora 
Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla 
mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia 

31 sierpnia 

116 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/2015/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

31 sierpnia 

117 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

31 sierpnia 

118 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków oraz ogłoszenia  1 września 
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o możliwości ubiegania się o pomoc dla uczniów 
niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022 w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym  
w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 

119 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-8/2010 Burmistrza Miasta 
Turku z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości 
środków pieniężnych w kasie Urzędu Miejskiego w Turku 

2 września 

120 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych w Turku 
w rejonie ul. Brzozowej, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

8 września 

121 

w sprawie użyczenia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej  
4 działek nr 783/13, 783/18, 783/22 o pow. 1,5050 ha 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek 

9 września 

122 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze  
w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji  
do przeprowadzenia naboru 

10 września 

123 

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Turku na 
podstawie umowy o pracę stanowiącym załącznik Nr 1 do 
zarządzenia nr 0152-15/2009 Burmistrza Miasta Turku z dnia  
16 czerwca 2009 r. 

10 września 

124 
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Miasta Turku im. Józefa 
Mehoffera 

14 września 

125 
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie 
Miejskim w Turku 

15 września 

126 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie 
Miejskim w Turku 

15 września 

127 
w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych  
w Urzędzie Miejskim w Turku 

15 września 

128 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań 

15 września 

129 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, położonej w Turku, 
na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A 

24 września 

130 

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. Elizy Orzeszkowej, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A 

24 września 

131 

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. Parkowej, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A 

24 września 

132 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 122/2021 Burmistrza Miasta 24 września 
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Turku z dnia 10 września 2021r. w sprawie ogłoszenia naboru na 
wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Turku oraz 
powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

133 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

24 września 

134 
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej ds. likwidacji środków 
trwałych 

24 września 

135 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

30 września 

136 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

30 września 

137 
w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Burmistrza Miasta Turku 
przyznawanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2021 oraz 
powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody 

30 września 

138 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu  
z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz wzoru 
formularza aktualizacji wniosku o przydział lokalu  
z  mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 

30 września 

139 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów 
ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej 

30 września 

141 

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 

5 października 

142 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu  
z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek oraz wzoru 
formularza aktualizacji wniosku o przydział lokalu  
z  mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 

8 października 

143 

w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania kaucji 
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej 
Turek 

11 października 

144 
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym 
przetargu 

11 października 

145 

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. Matejki, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A 

12 października 

146 
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania na realizację 
zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – pozostała 
działalność w roku 2021 

12 października 

147 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 

18 października 
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rok 2021 

148 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

18 października 

149 

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 rok 2022 

25 października 

150 
zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

28 października 

151 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

28 października 

152 
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej 
dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego mających 
siedzibę na terenie Miasta Turek na rok 2021 r. 

28 października 

153 
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych  
i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku 

28 października 

154 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2 listopada 

155 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do 
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie wykonania usług pn.: „Odbiór i transport 
odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek” 

4 listopada 

156 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, położonej w Turku, 
na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A 

5 listopada 

157 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze  
w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji  
do przeprowadzenia naboru 

10 listopada 

158 
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 

12 listopada 

159 
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku   na 2022 r. 

12 listopada 

160 w sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł „Wolontariusz Roku” 2021 12 listopada 

161 
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz 
zatwierdzenia Regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

17 listopada 

162 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów planów ich planów 
finansowanych na 2022 r. 

17 listopada 

163 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów planów ich planów 
finansowanych na 2021 r. 

19 listopada 

164 
zmieniające Zarządzenie Nr 44/21 Burmistrza Miasta Turku z dnia 
26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla 

19 listopada 
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rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 

165 

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. Przemysłowej, na rzecz Neo Solar Farms Sp. z o.o. 

23 listopada 

166 

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. Przemysłowej, na rzecz Neo Solar Przykona II Sp. z o.o. 

23 listopada 

167 

zmieniające Zarządzenie nr 197/20 Burmistrza Miasta Turku z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla 
rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

23 listopada 

168 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0-152/01/11 Burmistrza Miasta 
Turku z dnia3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji 
opisującej przyjęte zasady rachunkowości 

23 listopada 

169 

w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Miejskiego w Turku dni 
wolnych od pracy za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. 
(sobota) oraz za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. 
(sobota) 

24 listopada 

170 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie wykonania dostaw pn. ”Prowadzenie Strefy 
Płatnego Parkowania” tj. prowadzenie niestrzeżonej strefy 
płatnego parkowania pojazdów w ciągu ulic gminnych na terenie 
miasta Turku: Pl. Wojska Polskiego, Pl. Henryka Sienkiewicza,  
ul. Kolska, ul. Kaliska, ul. Szeroka i ul. Browarna 

24 listopada 

171 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia 
publicznego w zakresie wykonania usług pn.: Prowadzenie 
schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej 
Turek 

25 listopada 

172 
zmieniające Uchwałę nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

26 listopada 

173 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

26 listopada 

174 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

26 listopada 

175 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku 
zmieniającej uchwałę nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia  
4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

26 listopada 
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176 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku 
zmieniającej 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 

26 listopada 

177 
Zmieniające Uchwałę nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

30 listopada 

178 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych 
na 2021 r. 

30 listopada 

179 
w sprawie ustalenia wysokości nagrody pieniężnej dla laureata 
konkursu o tytuł „Wolontariusza roku 2021” 

3 grudnia 

180 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty  
i wychowania w roku 2022 

7 grudnia 

181 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów planów ich planów 
finansowanych na 2021 r. 

10 grudnia 

182 
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych  
i kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku 

10 grudnia 

183 
w sprawie ustalenia terminu rozpoczęcia prac Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej 

14 grudnia 

184 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2021 Burmistrza Miasta Turku 
z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie opracowania planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli 

15 grudnia 

186 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonych  
w Turku, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

15 grudnia 

187 
zmieniające Uchwałę nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

15 grudnia 

188 

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników 
samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Turku na 
podstawie umowy o pracę stanowiącym załącznik nr 1 do 
zarządzenia nr 0152-15/2009 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 
czerwca 2009 r. 

16 grudnia 

189 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
niezbędnych do opracowania projektów planów ich planów 
finansowanych na 2021 r. 

16 grudnia 

190 
powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru 
przedmiotu umowy nr UZ/107/SO/291/21 z dnia 18 października 
2021 r. 

17 grudnia 
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191 
w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia 
relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych 

17 grudnia 

192 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie wykonania usług pn.: „Świadczenie usługi 
polegającej na oświetlaniu ulic, placów i dróg publicznych na 
terenie Gminy Miejskiej Turek infrastrukturą oświetlenia ulicznego 
i drogowego należącą do UOiD Sp. z o.o. oraz wykonaniu prac  
i czynności eksploatacyjno-konserwacyjnych zapewniających 
prawidłowej bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury 
oświetleniowej” 

17 grudnia 

193 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej  
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w zakresie wykonania usług pn.: „Świadczenie  
w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. usługi polegającej  
na przyjmowaniu wód opadowych lub roztopowych z powierzchni 
zanieczyszczonych, nieruchomości przemysłowych, składowych, 
dróg i parkingów oraz zabudowy o trwałej nawierzchni należącej 
do Gminy Miejskiej Turek do sieci kanalizacji deszczowej będącej 
własnością  PGKiM Sp. z o.o.” 

17 grudnia 

194 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, na rzecz  
FLOKK Sp. z o.o. 

28 grudnia 

195 
w sprawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych 
w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na 
realizację zadań publicznych w roku 2022 

29 grudnia 

196 
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania 
ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 
w roku 2022 

29 grudnia 

197 
Zmieniające Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 
29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 
rok 2021 

29 grudnia 

198 
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 

31 grudnia 

199 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, na rzecz Neo Solar 
Farms Sp. z o.o. 

29 grudnia 

200 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania  
w roku 2022 

30 grudnia 
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