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Wstęp 

Raport o stanie gminy sporządzony został na podstawie art. 28aa Ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506, dalej 

Ustawa), który nakłada na organ wykonawczy obowiązek sporządzenia ww. raportu  

i nakreśla jego ramy. Najważniejszym z założeń raportu jest zaprezentowanie możliwie 

szerokiego obrazu funkcjonowania miasta w oparciu o informacje przygotowane przez Urząd 

Miejski w Turku i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Turek.  

Raport, zgodnie zapisami Ustawy nie zawiera danych finansowych, komentarzy  

i analiz. Przedstawia merytoryczne sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów 

Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek oraz stanowi 

podsumowanie prac organu wykonawczego za rok 2018. 

Jest to pierwsza edycja raportu. Publikacja podzielona jest na 4 bloki dotyczące: 

zarządzania miastem, realizowanych polityk programów i strategii, realizacji uchwał Rady 

Miejskiej Turku oraz budżetu obywatelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Turek realizuje zadania wynikające z przepisów prawa poprzez 

jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Turek i wydziały Urzędu Miejskiego. Urząd stanowi  

aparat pomocniczy burmistrza, rady miejskiej i jej komisji. Do zadań urzędu należy 

zapewnienie warunków wykonywania zadań zleconych i powierzonych z zakresu 

administracji rządowej oraz zadań przyjętych w drodze porozumień z organami administracji 

rządowej i samorządowej. Urząd ma swoją siedzibę na ulicy Kaliskiej 59, a część jego 

wydziałów znajduje się przy ulicach: Szkolnej 4, Browarnej 11, Jedwabniczej 4.  

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Turku pracowało  

129 pracowników. W 2018 roku przeprowadzono 8 naborów na wolne stanowiska 

urzędnicze w wydziałach: Świadczeń Rodzinnych, Spraw Społecznych, Organizacyjnym 

i Spraw Obywatelskich, Finansowo-Budżetowym i Inżynierii Miejskiej. 

Burmistrz Miasta Turek podpisał dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku  

(PUP) dotyczące organizacji robót publicznych. W ich wyniku zatrudniono 3 osoby na czas 

określony. Były to kobiety w wieku 45+ długotrwale bezrobotne, dla których  

PUP przygotował program aktywizacyjny. 

W styczniu kierownictwo urzędu dokonało oceny okresowej pracowników. Nikt nie 

otrzymał oceny negatywnej.  

Łącznie 84 pracowników urzędu uczestniczyło w 49 szkoleniach pogłębiając  

i rozszerzając swoją wiedzę. 119 pracowników uczestniczyło w dwóch szkoleniach  

dot. ochrony danych osobowych. 

Od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 17.366.00 

pism.  

W urzędzie działają następujące komórki organizacyjne zorganizowane według 

poniższego schematu: 
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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 

Załącznik do Zarządzenia Nr 55/2017 Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 marca 2017 roku 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Turku 

Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Turku 
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Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy przygotowywanie materiałów  

oraz podejmowanie czynności organizatorskich 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, 

 przestrzeganie polityki jakości oraz procedur i instrukcji określonych w księdze jakości, 

 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 2018 roku wydanych zostało 203 zarządzeń, które poza 

sprawami organizacyjnymi dotyczyły m.in. kwestii finansowych, nieruchomości i inżynierii 

miejskiej. Wykaz zarządzeń sporządzonych w 2018 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

raportu. 

2. Sprawy obywatelskie 

Sprawy obywatelskie w mieście prowadzi Urząd Stanu Cywilnego i Wydział 

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Wydział wraz z Biurem Rady i Biurem Obsługi Klienta 

zapewnia organizację i funkcjonowanie urzędu, obsługę administracyjną Rady Miejskiej 

Turku, komisji rady, obsługę spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, wydawanie 

dokumentów stwierdzających tożsamość, prowadzenie ewidencji ludności i kontroli ruchu 

ludności oraz rejestru wyborców, organizację i przeprowadzanie wyborów na terenie miasta. 

Prowadzi również postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zabezpiecza spójne 

funkcjonowanie informatycznej infrastruktury urzędu, prowadzi administracyjno-
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gospodarczą obsługę urzędu oraz sprawy związane z zapotrzebowaniem materiałowo – 

technicznym.           

 Biuro Obsługi Klienta na bieżąco realizuje zadania związane z obsługą kancelaryjną 

Urzędu, z udzielaniem klientom informacji i pomocy w załatwianiu spraw zgodnie  

z obowiązującymi procedurami w poszczególnych wydziałach.    

 W 2018 roku ww. komórki merytoryczne zrealizowały następujące zadania. 

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

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Prowadzenie spraw  
z zakresu rejestracji 
stanu cywilnego 
 

 w 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 
654 akty urodzenia, 214 akty małżeństwa oraz 462 akty 
zgonu i dokonano stosownych zmian w rejestrze PESEL, 

 przyjęto 2.152 wnioski o wydanie odpisów aktów stanu 
cywilnego, załatwiono 377 korespondencji wpływających 
do urzędu od obywateli i instytucji, 

 przyjęto 390 zapewnień o braku przeszkód do zawarcia 
małżeństwa od nupturientów i 60 oświadczeń  
o wstąpieniu w związek małżeński (śluby cywilne), 

 zmigrowano 4.165 aktów stanu cywilnego do Rejestru 
Stanu Cywilnego, dołączając do nich wzmianki i przypiski 
oraz dokonując stosownych zmian w rejestrze  PESEL, 

 wysłano 280 zleceń migracji aktów stanu cywilnego  
do innych USC, 

 wydano 5.445 odpisów aktów stanu cywilnego,  
135 zaświadczeń do ślubu konkordatowego, 19 decyzji  
o zmianie nazwiska, 12 zezwoleń na zawarcie małżeństwa 
przed upływem miesiąca, 3 zaświadczenia o stanie 
cywilnym, 8 zaświadczeń o zdolności do zawarcia 
małżeństwa za granicą, 

 dokonano 63 transkrypcji aktów sporządzonych  
za granicą do rejestrów polskich, 63 uzupełnień  
i 39 sprostowań aktów stanu cywilnego, 

 przyjęto 179 oświadczeń o uznaniu ojcostwa  
i 10 oświadczeń o powrocie rozwiedzionych małżonków 
do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, 

 wydano 603 zaświadczenia o nadaniu nr PESEL  
i zameldowaniu dziecka oraz 31 zaświadczeń 
potwierdzających uznanie ojcostwa dziecka, 

 zorganizowano 3 jubileusze 50-lecia zawarcia małżeństwa 
dla 23 par Jubilatów z miasta i gminy Turek, 

 wpisano 86 wyroków sądów o rozwodach, separacji, 
zaprzeczeniach i ustaleniach ojcostwa, 

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

 informowano o możliwości otrzymania medali  
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"Za długoletnie pożycie małżeńskie" przez pary 
małżonków z pięćdziesięcioletnim stażem małżeńskim. 

b) Wydawanie 
dokumentów 
stwierdzających 
tożsamość 

 przyjęto 2.567 wniosków o wydanie dowodu 
osobistego, 

 wydano 2.821 dowodów osobistych, 

 przyjęto 214 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, 

 unieważniono 830 dowodów w Rejestrze Dowodów 
Osobistych, 

 rozpatrzono 69 wniosków o udostępnienie danych  
z zakresu dowodów osobistych, 

 20 razy urzędnicy wyjeżdżali do niepełnosprawnego 
klienta w celu złożenia wniosku w miejscu przebywania. 

c) Prowadzenie 
ewidencji ludności  
i kontroli ruchu 
ludności 

 zameldowania na pobyt stały - 614 

 zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - 238, 

 zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy – 391, 

 zgłoszenie wyjazdu za granicę – 52, 

 zgłoszenie powrotu do kraju – 14, 

 wydano 953 zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt 
stały, 

 udostępniono 585 informacji o danych osobowych, 

 wydano 12 decyzji administracyjnych w sprawie 
wymeldowania z pobytu stałego, 

 wszczęto 12 postępowań administracyjnych w sprawie 
wymeldowania z pobytu stałego, 

 nadano 91 numerów PESEL. 

d) Organizacja  
i przeprowadzanie 
wyborów 

 sporządzono spisy wyborców celem przeprowadzenia 
wyborów samorządowych, 

 prowadzono rejestr wyborców, 

 dokonano podziału miasta na okręgi wyborcze celem 
przeprowadzenia zarządzonych na 21 października 2018 
roku wyborów samorządowych, 

 prowadzono współpracę z powołanym przez 
Państwową Komisję Wyborczą urzędnikiem wyborczym, 

 przeprowadzono wybory samorządowe. 

e) Ochrona danych 
osobowych 
 

 w ramach zawartej umowy na pełnienie funkcji 
Inspektora Ochrony Danych zrealizowano zadania 
wskazane w art. 39 Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO) poprzez:  

 zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów 
przetwarzania, 

 analizowanie i sprawdzanie zgodności tego 
przetwarzania oraz informowania, doradzania 
rekomendowania określonych działań administratorowi, 

 stworzenie i prowadzenie rejestru czynności 
przetwarzania w oparciu o otrzymane dane, 

 dostosowanie procedur do obowiązujących przepisów  



11 
 

z zakresu ochrony danych osobowych oraz analizę 
bieżących umów pod kątem zawarcia umów 
powierzenia, 

 pracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali 
poinformowani o obowiązkach spoczywających na nich 
na mocy RODO oraz innych przepisów krajowych, w tym 
zakresie prowadzone było dla pracowników doradztwo, 
udzielane na ich żądanie zalecenia co do oceny skutków 
działań dla ochrony danych, 

 prowadzona była współpraca z organem nadzorczym, 
pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu 
nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem 
danych, pełnienie funkcji punktu kontaktowego  
dla osób, w związku z  przetwarzaniem ich danych 
osobowych. 

 

3. Środki zewnętrzne 

Sprawy z zakresu monitorowania programów, działań, inicjatyw i konkursów 

związanych z możliwością uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych tj. krajowych  

i zagranicznych środków pomocowych w tym funduszy Unii Europejskiej na realizację 

projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych prowadził Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu 

Miejskiego w Turku. Kwota dofinansowania, jaką Wydział pozyskał ze środków zewnętrznych 

w 2018 roku (według zawartych umów) wyniosła 22.107.509 złotych.   

 Środki zewnętrzne zarówno krajowe jak i europejskie stanowiły jedno  

z dodatkowych, a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności samorządu. 

Wpłynęły na zwiększenie potencjału inwestycyjnego, przez co traktowane były, jako istotny 

czynnik rozwoju lokalnego. Gmina pozyskiwała dofinansowania zewnętrzne, w tym środki 

europejskie, głównie na działania związane z ochroną środowiska, infrastrukturą drogową, 

gospodarką mieszkaniową, ekologią oraz szeroko rozumianym społeczeństwem. 

 Poniższa tabela zawiera umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zawarte  

w 2018 roku. 
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Tabela 2 Umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zawarte w 2018 roku 

Lp. 
Nazwa projektu  
i jego przedmiot 

Data zawarcia umowy 

Kwota 
dofinansowania 
przyznanego w 
ramach umowy 

(zł) 

Całkowita 
wartość 
projektu 

(zł) 

a) Zapewnienie 
funkcjonowania 
Klubu Senior + 

9 kwietnia 2018 roku zawarte 
zostało Porozumienie nr 31/2018  
z Wojewodą Wielkopolskim  

24.828 62.070 

Przedmiotem projektu było zapewnienie funkcjonowania  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 
Turkowskiego Klubu „Senior+” utworzonego w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” w Miejskim Domu Kultury 
w Turku. Adresatami zadania publicznego była grupa 30 osób 
w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, chętnych 
do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz 
innych, a także do działań na rzecz samopomocy. Członkiem 
Turkowskiego Klubu „Senior+” mógł zostać każdy 
mieszkaniec miasta, zainteresowany uczestnictwem w jego 
działalności. Rekrutacja uczestników odbyła się w pierwszej 
połowie stycznia 2018 roku. W ramach realizacji zadania: 
zatrudniono opiekuna grupy, przeprowadzono szereg zajęć 
plastycznych, manualnych, muzycznych, kulinarnych, 
sportowych i rekreacyjnych. Odbyło się szereg zajęć 
integracyjnych we współpracy z Centrum Wolontariatu  
i miejskimi placówkami oświatowymi. Prowadzone były lekcji 
języka angielskiego, kurs komputerowy, kurs samoobrony dla 
seniora.  Seniorzy mogli również bezpłatnie korzystać  
z miejskich placówek sportowo-rekreacyjno-kulturalnych. 
Projekt został zakończony i rozliczony. 

b) Energia słoneczna dla 
domu-wykonanie 
instalacji 
fotowoltaicznych  
i kolektorów 
słonecznych 

30 maja 2018 roku  zawarta została 
umowa z Zarządem Woj. Wlkp.  
w ramach WRPO 2014+ 

5.389.031 6.928.384 

Decyzja o przystąpieniu do projektu oparta została  
na wynikach analiz sporządzonych na potrzeby opracowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przeprowadzona w 
mieście diagnoza potwierdziła m.in. wysoką 
energochłonność indywidualnych gospodarstw domowych. 
Są to budynki o dużym zapotrzebowaniu na energię 
elektryczną z uwagi na rosnące potrzeby konsumpcyjne 
społeczeństwa.  
Gmina przystąpiła do projektu ponieważ uznano,  
że jednym z rozwiązań pozwalających na ograniczenie niskiej 
emisji pochodzącej z budynków mieszkalnych jest 
zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 
energii. Do projektu zakwalifikowano mieszkańców, którzy 
złożyli deklaracje udziału w projekcie. Projekt objął zakup  
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i montaż 304 instalacji fotowoltaicznych oraz 86 instalacji 
kolektorów słonecznych na potrzeby jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych w mieście Turek. Energia 
elektryczna oraz cieplna wytworzona w instalacji 
fotowoltaicznej oraz kolektorach słonecznych będzie 
przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców.  
Projekt ma charakter parasolowy –  będzie realizowany  
za pośrednictwem Gminy Miejskiej Turek a odbiorcami 
końcowymi projektu będą mieszkańcy gminy (indywidualne 
gospodarstwa domowe). Projekt zrealizowany zostanie do 5 
sierpnia 2019 roku. 

c) Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-
rozpoznawczego wód 
termalnych 

12 lipca 2018 roku zawarta została 
umowa z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

14.040.000 15.480.000 

Przedmiotem projektu jest wykonanie otworu 
poszukiwawczego Turek GT-1 o głębokości 2.200m (±10%). 
Celem projektu jest rozpoznanie złóż wód termalnych  oraz 
przeprowadzenia testów hydrodynamicznych i badań fizyko-
chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż.  
Gmina przeprowadziła wszystkie niezbędne prace  
do uzyskania decyzji Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego zatwierdzającej projekt robót geologicznych 
poszukiwania wód termalnych.    
Zadanie zostanie zakończone w sierpniu 2019 roku. 

d) Usunięcie suchych 
drzew i krzewów  
w celu rewaloryzacji 
zabytkowego parku 
dworskiego przy  
ul. Górniczej 

16 lipca 2018 roku zawarta została 
Umowa nr 239/U/400/365/2018   

14.091 20.131 

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego 
parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy  
ul. Górniczej poprzez usunięcie 52 drzew całkowicie lub 
w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne 
2.000m2 drzew i krzewów. Drzewa przeznaczone do wycinki 
charakteryzowały się licznym wyłamującym się posuszem, 
ubytkami pni a także znacznym kątem pochylenia. Skala 
zniszczeń i ich lokalizacja stanowiła zagrożenie 
bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie obiektu.  
Zadanie zostało zrealizowane w całości i rozliczone 
finansowo. 

e) Budowa ulicy Jacka 
Kaczmarskiego 

21 sierpnia 2018 roku zawarta 
została Umowa nr 25/18 

821.479 1.642.958 

Przedmiotem wniosku była budowa drogi gminnej - ulicy 
Jacka Kaczmarskiego - z ciągiem pieszo-rowerowym w Turku, 
w celu uzyskania sprawnego układu komunikacyjnego 
zlokalizowanego w północno zachodniej części miasta.  
W ramach wniosku zrealizowany został odcinek drogi 
zlokalizowany pomiędzy drogami powiatowymi ulicą  
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Zdrojki Lewe i ulicą F. Chopina. Inwestycja polegała na 
budowie jezdni, chodnika pełniącego funkcję drogi dla 
pieszych i rowerów, zjazdów na posesje, kanalizacji 
deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonaniu oznakowania 
poziomego i pionowego oraz urządzeniu zieleni. Budowa 
drogi spowodowała poprawę bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. 

f) Liderzy e-usług 
wśród miast średnich 
województwa 
wielkopolskiego  
i lubuskiego 

5 listopada 2018 roku zawarta 
została umowa z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  
w ramach Programu POWER 

1.650.176 
 

W tym około 
174.000 

dofinansowania 
przypada dla 

Gminy Miejskiej  
Turek  

1.964.928 

Gmina Miejska w 2018 roku przystąpiła do Partnerskiego 
Projektu, którego głównym beneficjentem była firma Projekt 
MTD Consulting Marcin Król. W projekcie grupę docelową 
stanowią partnerzy z 9 jednostek samorządu terytorialnego 
(miast średnich) z Województwa Wielkopolskiego i 
Lubuskiego:  Jarocin, Koło, Krotoszyn, Leszno, Ostrów Wlkp., 
Rawicz, Turek, Żagań i Żary. 
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności  
i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych  
w 9 urzędach objętych wsparciem w obszarze: podatków  
i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez  
wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających 
efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz 
podniesienie kompetencji kadr. Projekt będzie realizowany  
w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2020 roku. Główne 
rezultaty projektu to wdrożenie rozwiązań usprawniających 
pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami oraz 
w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców. Grupą 
docelową jest 344 pracowników samorządowych (w tym 38 
pracowników Urzędu Miejskiego w Turku). Od stycznia 2019 
roku pracownicy odbywają w ramach projektu szkolenia  
z tematyki:  

 elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, 
automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności  
do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy, 

 wdrożenia rozwiązań poprawiających dostęp do usług 
administracyjnych, jakość obsługi mieszkańców  
i przedsiębiorców  w zakresie zarządzania satysfakcją 
klienta oraz, skutecznej realizacji umów najmu  
i dzierżawy, oraz elektronizacji procesu świadczenia usług 
i ewidencji nieruchomości, 

 doskonalenia kompetencji kadr w obszarze podatków 
 i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz poprawy 
efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi. 

Gmina Miejska nie ponosi kosztów wkładu własnego  
do projektu.  

g) Jest fantastycznie żyć 
ekologicznie, czyli 

26 listopada 2018 roku zawarta 
została umowa z Zarządem Woj. 

167.904 242.966 
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Zielono nam!"  
- edukacja 
ekologiczna 
mieszkańców Gminy 
Miejskiej Turek 

Wlkp. w ramach WRPO 2014+ 

Przedmiotem projektu jest podniesienie poziomu 
świadomości ekologicznej poprzez wdrożenie różnorodnych 
form pozaszkolnej edukacji w obszarach: odnawialne źródła 
energii (OZE), segregacja odpadów komunalnych i recykling, 
oszczędzanie wody i energii, niska emisja. Chcąc poszerzyć 
ofertę zajęć proekologicznych oraz uatrakcyjnić spędzanie 
wolnego czasu dzieciom i rodzicom, Gmina Miejska Turek 
postanowiła zagospodarować wolne, ogólnodostępne 
pomieszczenie znajdujące się w budynku użyteczności 
publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej  
na potrzeby utworzenia pierwszej, interaktywnej oraz 
intuicyjnej ścieżki edukacyjnej. W ramach projektu wykonane 
zostaną konieczne prace remontowe pomieszczenia oraz 
zakupione i zamontowane zostanie nowe, różnorodne  
i interaktywne wyposażenie ścieżki edukacyjnej. 
Pomieszczenie nazwane EKO-rytarzem będzie miejscem 
zdobywania wiedzy na temat ochrony środowiska  
w atrakcyjny sposób, wykorzystane będzie mobilne 
wyposażenie zakupione na potrzeby ścieżki edukacyjnej  
w celu utworzenia plenerowego EKO-STOISKA, 
prowadzonego podczas dużych imprez plenerowych. 
Mobilność "ścieżki edukacyjnej" ma na celu umożliwienie 
udziału w tej formie edukacji bardzo szerokiemu gronu 
odbiorców. Ponadto w ramach projektu zlecona została 
firmie zewnętrznej kampania informacyjno – edukacyjna  
w zakresie ochrony środowiska obejmująca utworzenie 
strony internetowej dedykowanej działaniom ekologicznym, 
wydanie publikacji dla dzieci, informatora dla dorosłych oraz 
ulotek z treściami ekologicznymi a także przeprowadzenie 
Eko-warsztatów w przedszkolach, szkołach i klubie seniora 
oraz plenerowych Eko-warsztatów dla mieszkańców regionu.  
Realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 i zakończy się  
w październiku 2019 roku.  

RAZEM  DOFINANSOWANIE 22.107.509  
 

 

Aktywność Gminy Miejskiej w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych  

na zadania zaplanowane w budżecie potwierdzić może również wykaz wniosków, jakie  

w roku 2018 zostały przygotowane w Wydziale Strategii i Rozwoju i złożone w odpowiedzi  

na  ogłoszone konkursy, tj.: 
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Tabela 3 Przygotowane wnioski o dofinansowanie 

Lp. Tytuł wniosku Opis 

a) Remont zaplecza 
szatniowo-sanitarnego  
w Hali Widowiskowo 
Sportowej przy  
ul. Parkowej 3 w Turku 

3 stycznia 2018 roku wniosek został złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego Woj. Wlkp. w ramach programu „Szatnia 
na Medal”. W lutym 2018 roku pojawia się informacja, 
że wniosek został oceniony pozytywnie, jednak  
nie zakwalifikował się do dofinansowania ponieważ Gmina 
Miejska otrzymała w latach 2006-2008 pomoc finansowa  
na budowę hali sportowej.    

b) Przebudowa Ratusza 
Miejskiego na potrzeby 
działalności Muzeum 
Miasta Turku – ostatni etap 

23 stycznia 2018 roku wniosek został złożony  
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach programu „Infrastruktura Kultury”. Wniosek nie 
uzyskał wystarczającej liczby punktów by zakwalifikować się 
do dofinansowania. 

c) 
 
 
 
 
 

Budowa dwóch 
ogólnodostępnych  
i wielofunkcyjnych 
Otwartych Stref Aktywności 
przy ul. Armii Krajowej  
i Placu Zawiszy Czarnego  
w Turku 

13 lutego 2018 roku wniosek został złożony do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym OSA. Wniosek nie uzyskał 
dofinansowania z uwagi na fakt, że wskaźnik dochodów 
podatkowych dla Gminy Miejskiej Turek w przeliczeniu  
na 1 mieszkańca był większy niż 1.350 zł. Było to główne 
kryterium oceny wniosków. 

d) Rewitalizacja Parku im. 
Żerominy Składkowskiej  
i ul. Parkowej 
 

Wniosek pn.: „Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna 
Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem 
integracji i aktywizacji mieszkańców Turku”, złożony został 
w marcu 2018 roku w ramach konkursu prowadzonego przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego dla działania  
9.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Po ocenie formalnej i merytorycznej  
na liście rankingowej znalazło się 91 wniosków. Wniosek 
Gminy Miejskiej  uplasował się na 31 miejscu, jednakże 
środki z alokacji w wysokości 110 mln. starczyły tylko dla 
pierwszych 9 wniosków na liście. Wniosek został oceniony  
w 13 kryteriach wartościujących i aż w 9 z nich uzyskał 
maksymalną ilość punktów. Obecnie wniosek jest na liście 
rezerwowej. 

e) Budowa drogi gminnej  
– ul. 650-lecia łączącej  
ul. Legionów Polskich  
z ul. Armii Krajowej  
w Turku 

16 kwietnia 2018 roku wniosek został złożony  
do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach 
rządowego programu na rzecz rozwoju oraz 
konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej 
infrastruktury drogowej. Nie zostały opublikowane  
ani przekazane wyniki oceny wniosków. Wniosek Gminy 
Miejskiej Turek nie znalazł się na liście projektów 
rekomendowanych do dofinansowania. 

f) Kompleksowa 
termomodernizacja dwóch 
komunalnych budynków 
mieszkalnych przy  

W maju 2018 roku wniosek został złożony  
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW). Gmina 
Miejska ubiegała się o dofinansowanie w formie pożyczki  
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ul. Górniczej 28 i 32  
w Turku 

w części umarzalnej. WFOŚiGW zaproponował udzielenie 
pożyczki zwrotnej w całości wobec czego podjęta została 
decyzja o rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki na 
zaproponowanych warunkach.   

g) Budowa dróg gminnych  
na Osiedlu Leśna w Turku”  

We wrześniu 2018 roku wniosek został złożony  
do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. W grudniu 2018 roku zmianę 
zasad finansowania budowy dróg wprowadziła Ustawa 
Fundusz Dróg Samorządowych. W dniu 9 maja 2019 roku 
wniosek znalazł się na liście zadań, które otrzymają 
dofinansowanie na realizację w roku 2019. 

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

We wrześniu 2018 roku wniosek został złożony do Banku 
Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu 
wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Wniosek 
uzyskał dofinansowanie. Umowa zostanie podpisana  
w 2019 roku. 

i) Przebudowa Ratusza 
Miejskiego na potrzeby 
działalności Muzeum 
Miasta Turku  

26 listopada 2018 roku wniosek został złożony w kolejnym 
naborze do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Infrastruktura Kultury”. Wniosek nie 
uzyskał wystarczającej liczby punktów by zakwalifikować  
się do dofinansowania. 

 

W roku 2018 finalizowane były również projekty, których realizacja rozpoczęła  

się w latach poprzednich tj.: 
 

Tabela 4 Projekty finalizowane w 2018 roku 

Lp. Tytuł projektu Stan zaawansowania 

a) „Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie” – nowa jakość  
nauczania i kształtowania postaw uczniów w Gimnazjum  
nr 2 w Turku” 

Projekt został 
zakończony i rozliczony 

b) „Podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej  
nr 5 w Turku” 

Projekt zakończy się  
w 2019 roku 

c) „Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie” – rozwój bazy 
szkolnej dla nowej jakości nauczania i kształtowania postaw  
w Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Turku 

Projekt został 
zakończony i rozliczony 

d) Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi  
na ul. Zdrojki Lewe” 

Projekt został 
zakończony i rozliczony 

e) Przebudowa płyty głównej i płyt treningowych boisk na Stadionie 
1000-lecia w Turku” 

Projekt został 
zakończony i rozliczony 

 

W roku 2018 w Wydziale Strategii i Rozwoju, prowadzony był również punkt 

informacyjny dla mieszkańców miasta dotyczący Programu „Czyste Powietrze” 

skierowanego do osób fizycznych, które chcą poprawić efektywność energetyczną swoich 

domów. W naszej gminie zorganizowane zostały spotkania informacyjne, podczas których 
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mieszkańcy Turku, zainteresowani programem mieli możliwość spotkać  

się z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu odpowiedzialnym za realizację programu.  

4. Inwestycje 

Za realizację inwestycji z ramienia Urzędu Miejskiego w Turku odpowiadał Wydział 

Inwestycji. Do głównych zadań wydziału należało: 

 planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji, 

 rozliczanie i przekazywanie do użytku inwestycji, 

 przyjmowanie i analiza wniosków w zakresie inwestycji, 

 planowanie, przygotowanie i realizacja remontów kapitalnych komunalnego zasobu 

budynków mieszkalnych, 

 przygotowywanie założeń do opracowania programów w zakresie elektryfikacji, 

uciepłownienia, zaopatrzenia w gaz, wodę i odprowadzanie ścieków. 

Poniższa tabela przedstawia zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku. 

 
Tabela 5 Inwestycje zrealizowane w 2018 roku 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Budowa układu 
komunikacyjnego  
w rejonie ulic  
650-lecia  
i J. Dąbrowskiego   
 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Spółka z o.o. Turek.  
W ramach kompleksowej Inwestycji wykonano: 
- Budowę drogi łączącej ul. Legionów Polskich z ul. Armii 
Krajowej - koszt robót budowlanych: 1.967.571 zł.  
W ramach zadania wykonano: 1457m2 jezdni i 1670m2 

chodnika z kostki brukowej, 1059m2 nowych miejsc 
postojowych, zjazdy, plac do zawracania, progi zwalniające, 
417m kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne – latarnie 12 
szt.; usunięto kolizję z sieciami elektroenergetycznymi 
i wykonano zieleń. 
- Przebudowę drogi wewnętrznej za budynkiem Komendy 
Powiatowej Policji - koszt robót:  470.772 zł.  
W ramach zadania wykonano: 456m2 jezdni i 413m2 chodnika z 
kostki brukowej, 141m2 nowych miejsc postojowych, zjazdy, 
109m kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne – 4 latarnie, 
usunięto kolizję z sieciami elektroenergetycznymi i wykonano 
zieleń.   
- Przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. J. Dąbrowskiego -  
koszt robót budowlanych: 401.658 zł. W ramach zadania 
wykonano: 620m2 jezdni i 157m2 chodnika z kostki brukowej, 
kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, zieleń. 

b) Przebudowa  
ul. Słonecznej 
polegającej na 
budowie chodnika 

Wykonawcą robót budowlanych była firma OTHER-
BUDOWNICTWO Sp. z o.o. z Rychwała.  
Roboty zakończono w dniu 6 czerwca 2018 roku.  
Koszt wykonanych robót wyniósł 87.848 zł. 
W ramach zadania wykonano chodnik i nawierzchnię 
z kostki brukowej betonowej. 
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c) Budowa dróg 
gminnych na  
Os. Leśna w Turku 
 

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót 
Wodno-Kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak - lider 
konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Budowlanych - partner konsorcjum.  
Zadanie zakończono w dniu 31 grudnia 2018 roku.  
Koszt  robót budowlanych wyniósł 478.481 zł.  
W ramach zadania wykonano: kanał Ø 700 z rur GRP 
o dł. 198m oraz kanał Ø 300 PVC o dł. 184 wraz z całkowitą 
wymianą gruntu. 

d) Rozbudowa ulicy 
F. Stawickiego 
 

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych Spółka z o.o. Turek.  
Zadanie zakończono w dniu 30 listopada 2018 roku.  
Koszt  robót budowlanych wyniósł 1.285.297 zł.  
W ramach zadania wykonano: jezdnię, pasy postojowe, plac do 
zawracania, zjazdy, miejsca na składowanie materiałów  
i sprzętu do zimowego utrzymania dróg – o pow. 2058m2; 
chodnik z kostki brukowej o pow. 940m2, 267m kanalizacji 
deszczowej, oświetlenie uliczne – 8 szt. latarni, usunięto kolizję 
z sieciami elektroenergetycznymi i wykonano zieleń. 

e) Budowa drogi 6KDD 
na Osiedlu 
Wyzwolenia - 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej 

Opracowano dokumentację projektową, na podstawie której 
wystąpiono o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej - 
procedura jest w toku. 
 

f) Budowa ulicy  
J. Kaczmarskiego  

Wykonawcą robót budowlanych było PRI Spółka z o.o. Turek - 
lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych S.A. Koło - partner konsorcjum.  
Koszt  wykonanych  robót wyniósł  2.021.630 zł. 
Roboty zakończono z dniu 30 września 2018 roku. 
W ramach zadania wybudowano drogę o dł. 777,92m  
w tym: nawierzchnię jezdni asfaltowej o pow. 4.293m², 
nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej - 
1505m², wjazdy - 274,20m², ciąg pieszy – 117,50m², 991m 
kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne –  23 latarnie.  

g) Budowa ulicy 
Klonowej, 
Kasztanowej  
i Akacjowej 

Rozpoczęto realizację zadania w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej. Termin wykonania: 31 maja 2019 
roku. Wykonawcą zadania jest Biuro Projektowe Martyna 
Maciejewska.  
Koszt umowny 54.900 zł. 

h) Rozbudowa cmentarza 
komunalnego  
we wsi Słodków 
Kolonia 
 

Wykonawcą robót była firma MK Stella-Koło. 
Inwestycja została zrealizowana wspólnie z Gminą Turek 
(udział 20%)  
Koszt robót budowlanych poniesionych przez Gminę Miejska 
Turek to 880.491 zł. 
Roboty budowlane zakończono - odbioru dokonano  
11 października 2018 roku.  
W ramach zadania wykonano: przygotowanie terenu pod 
kwatery grzebalne (wykonano karczowanie drzew  
i krzewów, przemieszczanie gruntu oraz plantowanie terenu) 
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na pow. 20.747m2, ogrodzenia ozdobne z bramami  
i furtkami; instalację wodociągową czerpalną, kolumbarium na 
60 nisz; alejki z kostki betonowej o pow. 730m2, alejki  
o nawierzchni żwirowej – 1 706m; miejsca postojowe  
o pow. 251m2; jezdnię manewrową  i zatokę autobusową 
o pow. 1524m2; parking  trawiasty o pow. 396m2; 
zamontowano wiatę przystankową, wiatę ze stojakami dla 
rowerów, ławki – 8 szt., kosze na śmieci, kontener, latarnie 
autonomiczne – 4 szt.; nasadzono drzewa i krzewy – łącznie 
712 szt. 

i) Modernizacja 
gospodarki ściekowej 
dla SP Nr 1 przy  
ul. Parkowej - budowa 
podłącza kanalizacji 
sanitarnej i 
wewnętrznej sieci 
wodociągowej 

Opracowano  dokumentację. Trwają formalności związane 
z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót. 
 

j) Budowa Żłobka 
Miejskiego 

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - umowa  
z dnia 7 lutego 2018 roku. Wykonawcą zadania była firma 
Ziółkowska Studio ze Sławna.  Termin wykonania 31 sierpnia 
2018 roku. Koszt opracowania 44.000 zł. Wystąpiono  
o pozwolenie na budowę. 

k) Zakup elementów 
ścieżki edukacji 
ekologicznej  
w ramach realizacji 
projektu: Jest 
fantastycznie żyć 
ekologicznie, czyli 
Zielono nam! - 
edukacja ekologiczna 
mieszkańców Gminy 
Miejskiej Turek 
 

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Jest 
fantastycznie żyć ekologicznie czyli Zielono Nam – edukacja 
mieszkańców Gminy Miejskiej Turek”.  
Zadanie zakończono w dniu 19 grudnia 2018 roku.  
Koszt robót budowlanych wyniósł 66.981 zł.  
Wykonawcą robót była Firma Handlowo Usługowo 
Produkcyjna COM-BUD Piwoński Jakub, Słodków Kolonia 
W ramach zadania wykonano prace remontowe w łączniku w 
obiekcie pływalni krytej przy ul. Sportowej tj.: wykonanie tynku 
mozaikowego na ścianach, malowanie farbą olejną rurek 
stalowych, obudowanie elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi oraz zabudowanie grzejników. 

l) Rewitalizacja 
centralnych 
przestrzeni 
publicznych miasta 
Turku - opracowanie 
dokumentacji 
projektowej  
 

Dokumentację projektową zlecono dla dwóch obszarów 
przeznaczonych do rewitalizacji. W 2018 roku opracowana 
została pierwsza część dla terenu Parku im. Żerminy 
Składkowskiej i ul. Parkowej. Koszt opracowania dokumentacji 
dla ww. obszaru wyniósł 229.000 zł. Uzyskano pozwolenie na 
budowę i złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia 
ze środków unijnych. Przewidywany koszt rewitalizacji tego 
obszaru to 20 mln zł. Termin wykonania dokumentacji dla 
drugiego obszaru obejmującego Plac Wojska Polskiego,  
ul. Kaliską, Plac im. Henryka Sienkiewicza w tym park im. Św. 
Siostry Marii Faustyny Kowalskiej i skwer Mehoffera 
wyznaczono na 15 kwietnia 2019 roku. Koszt opracowania 
dokumentacji 146.000 zł. 
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m) Budowa wewnętrznej 
zalicznikowej linii 
elektroenergetycznej 
zasilającej fontannę na 
Placu Wojska 
Polskiego w Turku 
 

Wykonawcą zadania była firma EL-KOM Napierała Jan, 
Słodków. W dniu 7 listopada 2018 roku dokonano odbioru 
zadania.   Koszt wykonanych robót wyniósł 5.965 zł. 
W zakresie zadania wykonano wewnętrzną zalicznikową linię 
elektroenergetyczną zasilającą fontannę.  

n) Zakup i objęcie akcji 
oraz wniesienie 
wkładów do Spółki 
Prawa Handlowego - 
wkład pieniężny do 
spółki Oświetlenie 
Uliczne i Drogowe  
Sp. z o. o. w Kaliszu 
 

Inwestycję w zakresie rozbudowy istniejącej sieci 
oświetleniowej zlecono Spółce Oświetlenie Uliczne  
i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. W ramach wniesionego wkładu 
pieniężnego realizowane będzie oświetlenie: przy 
skrzyżowaniu ul. Browarnej i J. Piłsudskiego, F. Chopina  
i Nowowiejskiego, rozbudowa sieci oświetleniowej przy  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 i 14, budowa sieci oświetleniowej 
w ul. Granicznej, rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej 
przy ul. F. Stawickiego 5, ul. S. Wojciechowskiego i ul. W. 
Witosa. Realizacją powyższych zadań zajmą się Wykonawcy 
wyłonieni przez ww. Spółkę. Podpisano umowę przedwstępną 
w dniu 13 listopada 2018 roku oraz przekazano kwotę wkładu 
pieniężnego.  

o) Budowa placu zabaw 
przy ul. Dworcowej 
 

W dniu 6 lipca 2018 roku dokonano odbioru  placu zabaw, 
którego wykonawcą była firma GREITON Natalia Nowak 
z Nysy. Plac zabaw został wyposażony w komplet urządzeń dla 
dzieci, ławkę, kosze na śmieci, wykonano ogrodzenie  
z siatki i ułożono chodnik z kostki brukowej. Koszt 
wybudowanego placu zabaw wyniósł 50.003 zł. 

p) Rozbudowa placu 

zabaw na Os. Młodych 

 

W dniu 6 sierpnia 2018 roku dokonano odbioru  rozbudowy  

placu zabaw, którego wykonawcą była firma APIS Polska 

Sp. z o.o. z Jarosławia. Plac zabaw został wyposażony  

w komplet urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzenia 

fitness, zamontowano ławki i kosz na śmieci.  

Koszt rozbudowanego placu zabaw wyniósł 46.487 zł. 

r) Zamkowy plac zabaw 

"Podgrodzie" przy 

parku im. Żerminy 

Składkowskiej 

W dniu 6 sierpnia 2018 roku dokonano odbioru placu  zabaw, 

którego wykonawcą była firma FIOR Spółka z o.o. 

z Wrocławia. Plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe. 

Koszt placu zabaw wyniósł 102.166 zł. 

s) Ogrodzenie Skweru 
Podgrodzie 
 

W dniu 6 sierpnia 2018 roku dokonano odbioru ogrodzenia, 
którego wykonawcą była firma FIOR Spółka z o.o. 
z Wrocławia. W ramach zadania wybudowano ogrodzenie 
z paneli ogrodzeniowych z furtką dwuskrzydłową i furtkami 
bocznymi. Koszt ogrodzenia wyniósł 26.036 zł. 

t) Budowa wodnego 
placu zabaw na 
terenie OSiR przy  
ul. Armii Krajowej 
 

Zadanie zakończono w dniu 4 lipca 2018 roku. 
Wykonawcą robót było PRI Sp. z o.o. w Turku, PPHU ATIS 
Aleksander Mendrek z Jasienicy.  
Koszt robót budowlanych wyniósł 2.548.782 zł. 
W ramach zadania wykonano: wodny plac zabaw z niecką 
o powierzchni ok. 400m² o nawierzchnię syntetyczną  
z brodzikiem o średnicy 6m i głębokości wody 30 cm.; obiekt 
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zaplecza technologicznego z wyposażeniem oraz instalacją 
uzdatniania wody basenowej; kontenery zaplecza szatniowo-
sanitarnego; pawilon kasy, pergole; ogrodzenie terenu; stojaki 
rowerowe; kosze na śmieci i ławki, utwardzono ciągi piesze z 
kostki betonowej, wykonano parking z płyt ażurowych i kostki 
betonowej, oświetlenie terenu, system monitoringu z kamerą 
dozorującą; przyłącza kanalizacji oraz nasadzenia krzewów i 
traw ozdobnych. Wykonano nawierzchnię z piasku dla potrzeb 
tradycyjnego placu zabaw (bez wyposażenia w urządzenia). 

u) Otwarta strefa 
aktywności przy 
wodnym placu zabaw 
na terenie OSiR przy 
ul. Armii Krajowej 

Wykonawcą zadania była firma APIS POLSKA Sp. z o.o. 
z Jarosławia. Roboty zakończono 29 grudnia 2018 roku.  
W ramach realizacji inwestycji zamontowano urządzenia 
sportowo-rekreacyjne. Koszt robót: 175.154 zł. 

v) Centrum sportów 
plażowych i flowparks 
na OSiR przy ulicy 
Armii rajowej 

W 2018 roku. opracowana została dokumentacja projektowa 
na realizację zadania i uzyskano pozwolenie na budowę. 

5. Inżynieria miejska 

Realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem czystości  

w mieście zajmował się Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku.  

Do głównych zadań wydziału należało prowadzenie spraw z zakresu: 

 ochrony przyrody, ochrony 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 2018 roku. 
 

Tabela 6 Zadania realizowane z zakresu inżynierii miejskiej w 2018 roku 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Rejestracja 
działalności 
gospodarczej  
w  Centralnej 
Ewidencji 
i Informacji  
o Działalności 
Gospodarczej   

W ramach zadania wydział obsłużył 1.122 wnioski, w tym: 

 226 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, 

 479 zmian wpisu do CEIDG, 

 122 wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, 

 197 zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej, 

 98 wznowień wykonywania działalności gospodarczej, 
Wydano 2 licencje na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką na obszarze miasta Turku. 
Ilość podmiotów dla głównego miejsca wykonywania 
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działalności gospodarczej w mieście Turku wyniosła 2.064. 

b) Zezwolenia na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych 

W ramach zadania wydano: 

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

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

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

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

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

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

 12 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 

 29 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

c) Numery porządkowe 
nieruchomości 

 wydano 30 zawiadomień o nadaniu numeru 
porządkowego. 

d) Nazewnictwo ulic W roku 2018 zostały podjęte zostały 2 uchwały Rady 
Miejskiej Turku w sprawie nadania nazwy ulicy w Turku: 

 Uchwała XXXVIII/329/18 z dnia 22 marca 2018 - ulica 
Inwestycyjna, 

 Uchwała XXXVII/321/18 z dnia 8 lutego 2019 – ulica 
Piotra Michałowskiego. 

e) Wiaty przystankowe 
 

 zakupiono i zamontowano wiatę przystankową  
na ul. Dworcowej, 

 zdemontowano zniszczoną wiatę przystankową  
na ul. Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Kolska 
Szosą. 

f) Miejsca pamięci 
narodowej oraz 
grobów wojennych 
 

 opracowano karty adresowe Gminnej Ewidencji 
Zabytków dla Gminy Miejskiej Turek, 

 przeprowadzony został remont pomnika: „Kwatera 
ofiar hitlerowskiego terroru”. 

g) Plan zaopatrzenia  
w ciepło, energię 

 opracowano „Aktualizację założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
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elektryczną i paliwa 
gazowe dla miasta  

gazowe dla Miasta Turku”. 
 

h) Ochrona zwierząt  przeprowadzono 2 postępowania dotyczące czasowego 
odebrania zwierząt, 

 wdrożono i realizowano działania zmierzające  
do regulacji populacji kotów wolno żyjących na terenie 
miasta poprzez prowadzenie sterylizacji kotek wolno 
żyjących (sterylizacja 15 szt. wolno żyjących zwierząt), 

 kontynuowano wieloletni program sterylizacji suk  
i kotek posiadających właściciela oraz elektroniczne 
znakowanie psów (sterylizacji poddano 105 szt. suk, 
200 szt. kotek, mikroczipowaniu poddano 144 szt. 
psów). 

i) Wyroby zawierające 
azbest 

 przyjmowano, rozpatrywano oraz przekazywano  
do realizacji wnioski dotyczące finansowania wyrobów 
zawierających azbest – w 2018 było ich 27. 

j) Utrzymanie czystości 
na terenie gminy,  
w tym troska o 
czystość ulic miejskich, 
chodników 
przylegających  
do terenów miejskich 
oraz placów i skwerów 
miejskich 

 wykonano montaż 32 szt. nowych koszy na odpady, 

 zakupiono oraz zamontowano 32 szt. nowych ławek, 

 prowadzono okresowe kontrole czystości na terenie 
miasta. 

k) Ochrona środowiska  
i ochrona przyrody 
 

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

 rozpatrzono 40 wniosków o wydanie zezwolenia na 
wycinkę drzew i krzewów - 30 postępowań w tej 
sprawie zostało zakończonych wydaniem decyzji, z kolei 
4 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak 
uzupełnienia braków we wniosku, 

 przyjęto 2 informacje o drzewach usuniętych podczas 
prowadzonych przez uprawnione do tego służby akcji 
ratowniczych, 

 przyjęto ponadto 38 zgłoszeń o zamiarze usunięcia 
drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej od osób fizycznych, 

 przeprowadzono 28 postępowań w sprawie wydawania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięć.  

l) 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. 
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m) Cmentarze komunalne  prowadzono sprawy bieżące związane z cmentarzami 
komunalnymi, 

 w porozumieniu z Gminą Turek wprowadzono nowy 
cennik opłat cmentarnych na cmentarzu komunalnym 
położonym na terenie miejscowości Słodków Kolonia 
(Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej Turku z dnia  
1 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania wysokości 
opłat i urządzeń cmentarnych), 

 wprowadzono nowy cennik opłat cmentarnych  
na cmentarzu komunalnym położonym przy ul. Chopina 
(Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej Turku z dnia  
1 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania wysokości 
opłat i urządzeń cmentarnych), 

 w związku z rozbudową cmentarza komunalnego  
w Słodkowie Kolonii dnia 27 grudnia 2018 roku nowa 
część cmentarza przekazana została do 
administrowania Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku Sp. z o.o.  

n) Targowiska miejskie  rozliczano opłaty za wody opadowe i roztopowe  
z terenu Zieleniaka,  

 rozliczano opłaty za czynsz dzierżawy Zieleniaka, 

 na terenie targowiska miejskiego wykonano toaletę 
publiczną, obiekt został oddany do użytkowania od dnia 
5 października 2018 roku, 

 przyjęto Regulamin „Zieleniaka”–Targowiska Miejskiego 
w Turku przy ul. Legionów Polskich 
(Uchwała Nr II/17/18 Rady Miejskiej Turku z dn.  
1 grudnia 2018 roku)  

o) Strefa Płatnego 
Parkowania 

 ustalono miejsca, w których pobiera się opłaty  
za parkowanie pojazdów, ich wysokość, sposób 
pobierania dla dróg gminnych i parkingów miejskich – 
ustalono 287 miejsc, w tym: 

 ul. Kaliska – 54 miejsca + 2 miejsca parkingowe dla 
osób z niepełnosprawnością, 

 ul. Szeroka – 28 miejsc + 2 miejsca parkingowe dla 
osób z niepełnosprawnością, 

 ul. Browarna – 43 miejsca + 3 miejsca parkingowe 
dla osób z niepełnosprawnością, 

 Pl. H. Sienkiewicza – 80 miejsc + 2 miejsca 
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,  
2 miejsca przy NSPJ, 

 pl. Wojska Polskiego – 43 miejsca + 2 miejsca 
parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,  
2 miejsca dla zaopatrzenia, 

 ul. Kolska – 39 miejsc + 2 miejsca parkingowe dla 
osób z niepełnosprawnością, 

 ustalano właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili opłaty 
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dodatkowej za płatne parkowanie, 

 wystawiano upomnienia za nieuiszczenie opłaty 
dodatkowej za płatne parkowanie, 

 prowadzono kontrolę związaną z prowadzeniem Strefy 
Płatnego Parkowania. 

p) Służebności przesyłu  przygotowywano zarządzenia i porozumienia w sprawie 
ustanowienia służebności przesyłu - w roku 2018 
doprowadzono do ustanowienia 20 służebności 
przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Turek, ustanowionych w formie aktu 
notarialnego, poprzedzonych podpisaniem porozumień 
z przedsiębiorcami. 

r) Lokalizacja urządzeń 
infrastruktury 
technicznej, 
zajmowanie pasa 
drogowego 

 wydano 108 decyzji administracyjnych  dotyczących  
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych z potrzebami  zarządzania  drogami  oraz 
reklam na podstawie ustawy o drogach publicznych, 
umów cywilnoprawnych  wyrażających zgodę  
na wejście na grunt w związku z lokalizacją  urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami  
zarządzania  drogami na drogach wewnętrznych  
zarządzanych przez Gminę Miejską Turek, 

 wydano 75 decyzji administracyjnych dotyczących 
zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu 
prowadzenia robót, 

 wydano 39  decyzji administracyjnych dotyczących  
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z potrzebami  zarządzania  drogami    
w pasie drogowym dróg gminnych, 

 wydano 105  wniosków o  prowadzenie robót oraz 
umieszczenie urządzeń  infrastruktury  technicznej 
niezwiązanej z zarządzaniem drogami w pasie 
drogowym dróg wewnętrznych, 

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

 wydano 14 decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów 
indywidualnych i publicznych z dróg gminnych, 

 uzgadniano lokalizacje zjazdów z dróg wewnętrznych. 

s) 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, 

 wykaszanie pobocza, 

 zimowe utrzymanie dróg, 

 utwardzenie dyskursem ulicy Komunalnej (dł. 350 m). 

 remont chodników przy ul. gen. Mieczysława 
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Smorawińskiego. 
W 2018 roku udzielono dotacji Powiatowi Tureckiemu  
w kwocie 50.000 zł. na realizację zadania remont chodnika 
na ul. F. Chopina w Turku. 
Z Powiatu Tureckiego  uzyskano  dotację w kwocie:  30.668 
zł. na utrzymanie ulic gminnych w mieście Turek. 

t) Oświetlenie uliczne  
 

 przyjmowano zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia 
ulicznego, 

 utrzymywano kontakty ze spółką Oświetlenie Uliczne  
i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, 

 rozliczano faktury oraz prowadzono kontrolę realizacji 
umów dotyczących oświetlenia ulicznego, 

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

u) Ewidencja należności 
z tytułu opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 

W roku 2018 wpływy środków finansowych z opłaty  
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
w mieście Turek wyniosły 4.526.964,23 zł., w tym  
z nieruchomości  zamieszkałych – 3.686.426,19 zł,  
z nieruchomości niezamieszkałych – 840.538,04 zł. 
Wpływy środków finansowych z ww. opłaty obejmują 
również zwroty kosztów upomnienia, kosztów 
egzekucyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej 
wysokości 11.869,80 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu 
wpłynęło 4.538.834,03 zł.  
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 
209.983,16 zł.  
Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania 
odpadami  komunalnymi za rok 2018 wyniosły  4.576.551,32 
zł.  
W ramach egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty  
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 

 wystawiono 875 upomnień z tytułu opłaty za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na łączną 
kwotę 113.697,73 zł., w tym:  nieruchomości 
zamieszkałe – 351 upomnień na łączną kwotę 39.816,84 
zł; nieruchomości niezamieszkałe – 524 upomnień  
na łączną kwotę 73.880,89 zł., 

 wystawiono 139 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 
łączną kwotę 42.880,40 zł, w tym: dla nieruchomości 
zamieszkałych wystawiono 121 tytułów wykonawczych 
na łączną kwotę 32.669,80 zł; dla nieruchomości 
niezamieszkałych wystawiono 18 tytułów wykonawczych 
na łączną kwotę 10.210,60 zł.  

Łączna  kwota wyegzekwowanych należności wyniosła 
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25.160,78 zł., w tym: nieruchomości zamieszkałe, 

 zamknięto 41 tytuły wykonawcze, kwota 
wyegzekwowanych należności wyniosła 16.550,58 zł; 
nieruchomości niezamieszkałe – zamknięto 2 tytuły 
wykonawcze, kwota wyegzekwowanych należności 
wyniosła 8.610,20 zł 

v) Prowadzenie 
ewidencji odpadów 
komunalnych  
 

 prowadzono działania kontrolne oraz wizje w terenie  
w zakresie: 

 zalegania odpadów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, 

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

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

 sposobu gromadzonych odpadów komunalnych 
(selektywnie/nieselektywnie) na nieruchomościach, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne, 

 wypalania odpadów, 

 przegotowano materiały do zamówienia publicznego 
dotyczącego edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy 
Miejskiej Turek w ramach projektu pn. „Jest 
fantastycznie żyć ekologicznie czyli Zielono Nam – 
edukacja mieszkańców Gminy Miejskiej Turek” 
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego w ramach 
WRPO 2014+, 

 prowadzono sprawy związane z nakazaniem 
posiadaczom odpadów usunięcie ich z miejsca 
nieprzeznaczonego do składowania i magazynowania 
odpadów, 

 prowadzono bieżącą kontrolę realizacji umowy  
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej 
Turek oraz nieruchomości położonych na terenie Gminy 
Miejskiej Turek, na których nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne. 

w) Działalność 
sprawozdawcza 
w zakresie gospodarki 
odpadami 
komunalnymi 

 sporządzono informację dla Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego dotyczącą podmiotów wpisanych  
do rejestru działalności regulowanej oraz wykreślonych  
z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
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Gminy Miejskiej Turek w 2018 roku, 

 sporządzono sprawozdanie roczne z realizacji zadań 
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018, 

 sporządzono Analizę Systemu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Turek za rok 
2018, 

 przyjmowano, weryfikowano i rejestrowano deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz korekty deklaracji: 

 złożonych zostało  1.317 szt. deklaracji DO-1.2 oraz 
70 korekt, 

 złożonych zostało 244 szt. deklaracji DO-1.1 oraz 147 
korekt, 

 prowadzono sprawy związane z wymiarem opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 przyjmowano i ewidencjonowano reklamacje związane 
ze świadczeniem usług polegających na odbieraniu  
i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, 

 powadzono postępowania zmierzające do wydania 
decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności z tytułu 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej, 

 wydawano dowody wpłat za odbiór odpadów 
komunalnych. 

 

6. Gospodarka nieruchomościami 

 Realizacją zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i planowaniem 

przestrzennym w mieście zajmował się Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu 

Miejskiego w Turku. 

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 2018 roku. 
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Tabela 7 Realizacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Dzierżawa i użyczenia 
gruntów, umowy 
adiacenckie 

 zawarto 7 umów dzierżawy i 6 umów użyczenia na grunt 
będący własnością Gminy Miejskiej Turek, 

 zbyto na własność nieruchomości gruntowe będące 
własnością Gminy Miejskiej Turek, 

 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy 
prawa na własność gminy pod drogi publiczne w kwocie 
667.626,000 zł, 

 wszczęto 11 postępowań administracyjnych w sprawie 
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości, 

 wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie 
ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości, 

 wydano 9 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 
z tytułu podziału nieruchomości, 

 wydano 18 decyzji dot. udzielenia bonifikaty w opłatach 
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego użytkownikom 
wieczystym mającym niski dochód w przeliczeniu  
na członka rodziny. 

b) Gospodarka 
nieruchomościami 

 sprzedano 20 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 

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

 złożono 5 oświadczeń dotyczących zamiany komunalnego 
lokalu mieszkalnego, 

 przeprowadzono 6 postępowań w sprawie przydziału 
lokalu po zmarłym najemcy, 

 przeprowadzono 13 postępowań w sprawie przydziału 
lokali socjalnych /w tym przedłużenie umów na najem 
lokali socjalnych, 

 zrealizowano 2 przydziały lokalu komunalnego  
na podstawie rekomendacji Komisji Komunalnej, 

 przeprowadzono 20 eksmisji do lokalu socjalnego, 

 rozpatrzono 32 wniosków w sprawach przydziału lokali 
komunalnych /wnioski poza listą/, 

 przeprowadzono 15 postępowań w sprawach przydziału 
lokali zamiennych, 

 przeprowadzono 14 postępowań w sprawie 
zameldowania w lokalu komunalnym, 

 przeprowadzono  11 postępowań w sprawach z zakresu 
lokali użytkowych, 

 przeprowadzono 12 postępowań z zakresu ewidencji 
obiektów i urządzeń komunalnych, 

 przeprowadzono 43 postępowania dotyczące odraczania 
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terminu spłaty  oraz rozkładania na raty należności z tyt. 
czynszu najmu lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 20 postępowań w sprawach dot. kaucji 
za lokale mieszkalne  i użytkowe,    

 przeprowadzono remonty i modernizacje budynków 
komunalnych, a w szczególności wymianę stolarki 
okiennej 132 szt. i drzwiowej w ilości 33 szt., remont 
dachów budynków komunalnych, zamontowano  
w lokalach komunalnych czujniki gazu, dymu i czadu oraz 
wyłączniki ppoż. prądu, wymieniono grzejniki w lokalach 
komunalnych, zbudowano piec kaflowy, wykonano 
zjeżdżalnie na palcu zabaw, sporządzono ekspertyzy 
techniczne stanu budynków komunalnych, 

 zawarto 19 umów zamiany formy spłaty zadłużenia  
za świadczenia pieniężnego  na świadczenie rzeczowe, 

 przeprowadzono 9 postępowań dot. wynajmu lokali 
użytkowych, garaży oraz dzierżaw gruntów, 

 prowadzono obsługę wpływów i wydatków finansowych 
z tytułu utrzymania zasobu komunalnego  
i nieruchomości wspólnych, 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, noty dot. opłat sądowych  i komorniczych 
oraz faktury dochodowe z tyt. najmu lokali mieszkalnych 
i użytkowych. 

c) Planowanie 
przestrzenne 

W ramach zadania rozpatrzono: 

 230 wniosków o sporządzenie wypisów, wyrysów  
(85 sporządzonych i wydanych wypisów i wyrysów,  
145 sporządzonych i wydanych zaświadczeń) 

 2 wnioski o wydanie informacji dotyczących 
przeznaczenia terenów w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, 

 16 wniosków o wydanie postanowień opiniujących 
wstępne projekty podziału nieruchomości,  

 19 wniosków o wydanie decyzji zatwierdzających projekt 
podziału nieruchomości, 

 56 wniosków o ustalenie warunków zabudowy  
i zagospodarowania terenu, 

 4  wnioski o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 

 11 wniosków o wydanie zaświadczenia o zgodności 
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
 z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, 

 13 wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia 
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określonego terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Turku, 

 udzielono 32 informacje dotyczące spraw planowania  
i zagospodarowania przestrzennego, 

 w zakresie opłaty planistycznej przeanalizowano 422 akty 
notarialne z 2018 roku, 28 aktów z lat poprzednich,  
2 decyzje o opłacie planistycznej, 2 decyzje o umorzeniu 
postępowania, 1 w trakcie postępowania,  

 prowadzono procedurę planistyczną zmiany miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego (pn. „Rejon  
ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska Szosa”, pn. „Rejon  
ul. Górniczej i Przemysłowej”), 

 przygotowano Uchwałę Nr XLIV/371/18 Rady Miejskiej 
Turku z dnia 13 września 2018 roku w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miejskiej Turek. 

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.  

 Główne cele Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości to: 

 stworzenie ośrodka generującego warunki dla rozwoju przedsiębiorstw, 

 zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na lokalnym rynku, 

 wspieranie rozwoju sektora MSP, 

 rozwój potencjału podmiotów gospodarczych Powiatu Tureckiego, 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i kojarzeniu firm.  

Zadania wykonywane przez Centrum Obsługi Inwestora w 2018 roku w zakresie 

administracji Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 8 Zadania realizowane z zakresu administracji Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości 
Lp. Zadanie Realizacja 

a)  Najem lokali biurowych  
i produkcyjno-magazynowych  
do celów prowadzenia działalności 
gospodarczej 
 

 liczba wynajętych lokali biurowych: 24/25 
(96 %), 

 liczba wynajętych lokali produkcyjno-
magazynowych: 38/41, jeden lokal 
przeznaczony na potrzeby TIP, co stanowi 
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proporcję 38/40 (95 %), 

 liczba firm ulokowanych w TIP: 27 + 6 
działających jako Wirtualne Biuro 

 liczba osób pracujących w firmach 
ulokowanych w TIP: 109. 

b) 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 były w sposób ciągły. 

c) Najem sali szkoleniowej, 
konferencyjnej 

Zawarto 17 umów najmu – część umów 
okresowych – miesięcznych i rocznych. 

d)  Najem sali Biura na Godziny 
 

Zawarto 9 umów najmu – część umów okresowych 
– miesięcznych i rocznych. 

e)  Realizowanie usługi Wirtualnego 
Biura 

6 firm działało w formie Wirtualnego Biura. 

f)  Usługi informacyjne 
 

Usługi doradczo-informacyjne realizowane były w 
sposób ciągły, prowadzona była strona 
internetowa. 

g)  Realizacja szkoleń i spotkań dla 
przedsiębiorców – współpraca  
z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych 

Zorganizowano 11 szkoleń. 

h)  Realizacja szkoleń i spotkań dla 
przedsiębiorców - współpraca  
z Powiatowym Urzędem Pracy 

Zorganizowano 8 spotkań. 

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

Odbyły się 3 sesje doradcze Mobilnego Punktu 
Informacji o Funduszach Europejskich. 

j)  Promocja TIP wśród uczniów – 
prezentacje, pokazy sprzętu, 
eksperymenty, oprowadzenie  
po obiekcie inkubatora 

 Szkoła Podstawowa w Cisewie  
- 30 stycznia 2018 roku. 

 Szkoła Podstawowa w Boleszczynie  
- 19 czerwca 2018 roku. 

k)  Administrowanie obiektem TIP 
 

 Przeprowadzono 2-krotną kontrolę stanu 
technicznego budynków przez osoby 
uprawnione: 

 budynek biurowy – o pow. użytkowej 
1.091,38m2, kubaturze 5.649,26m2, 

 budynek produkcyjno-magazynowy  
- o pow. użytkowej 3.128,72m2, kubaturze 
17.334,59m3 

 przeprowadzono  serwis i konserwację 
3 kotłów olejowych C.O. (realizowane przez 
firmę zewnętrzną) oraz kontrolę stanu 
technicznego przez UDT, 

 przeprowadzono konserwację wózka 
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widłowego (realizowana przez firmę 
zewnętrzną) oraz kontrolę stanu technicznego 
przez UDT, 

 wykonano coroczną konserwacją sprzętu ppoż. 
(przez firmę zewnętrzną), 

 przeprowadzono kontrolę stanu technicznego 
zbiorników ciśnieniowych przez UDT. 

l)  Usługi laboratoryjne 
 

Wykonano badania kamerą termowizyjną: 

 w 37 budynkach wielorodzinnych na zlecenie 
zarządcy obiektów Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Turku Sp. z o.o., 

 w 2 budynkach jednorodzinnych na zlecenie 
osób fizycznych. 

 

Zadania wykonywane przez Centrum Obsługi Inwestora w 2018 roku w zakresie 

obsługi inwestora i Tureckiej Strefie Inwestycyjnej. 

 
Tabela 9 Zadania realizowane z zakresu obsługi inwestora w 2018 roku 
Lp. Zadanie Realizacja 

a) Przygotowanie do obsługi 
inwestorów po zmianach 
prawnych dotyczących specjalnych 
stref ekonomicznych 

Udział w konferencjach i szkoleniach: 

 Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju 
gminy (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski), 

 Standardy obsługi inwestora w samorządzie 
(Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna  
i Narodowy Instytut Samorządu 
Terytorialnego). 

b) Obsługa zapytań inwestycyjnych 12 zapytań 

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

 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu. 

d) Udział w targach i wydarzeniach 
promocyjnych 
 

 2. Międzynarodowe Targi Nieruchomości  
i Inwestycji Real Connect 2018 – Warszawa 23-
24 maja 2018 roku – stoisko na targach 

 Międzynarodowe Forum Inteligentnego 
Rozwoju 3.0 – Uniejów 18-20 października 
2018 roku – prezentacja miasta Turek podczas 
konferencji „Samorząd przyjazny mieszkańcowi 
i inwestorowi” oraz stoisko na Targach 
„Uznane Marki”. 

e) Organizacja wydarzenia 
„eRobocze Show” – pokaz maszyn 
roboczych, połączony  
z targami branżowymi – 
wydarzenie otwarte dla 
mieszkańców 

 przygotowanie terenu inwestycyjnego, 

 wsparcie partnera głównego w organizacji, 

 promocja miasta i oferty inwestycyjnej  
na stoisku miasta podczas targów. 
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Tabela 25 Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek  
przez poszczególne gminy  za 2018 -  Przedszkola Samorządowe 

Lp. Podmiot 
Kwota zwrotu 

dotacji 

1. Gmina Kawęczyn 14 892,05 zł 

2. Gmina Kościelec 19 573,44 zł 

3. Gmina Przykona 33 421,59 zł 

4. Gmina i Miasto Tuliszków 11 760,35 zł 

5. Gmina Turek 479 613,50 zł 

Razem 559 260,93 zł 

 

Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne 

gminy  za rok 2018  -  Przedszkola Niepubliczne. 

Tabela 26 Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek p 
rzez poszczególne gminy  za 2018  -  Przedszkola Niepubliczne 

Lp. Podmiot Kwota zwrotu dotacji 

1. Gmina Brudzew 81 539,96 zł 

2. Gmina Kawęczyn 21 640,86 zł 

3. Miasto i Gmina Dobra 23 084,58 zł 

4. Gmina Malanów 44 700,88 zł 

5. Gmina Przykona 71 271,96 zł 

6. Gmina i Miasto Tuliszków 49 390,48 zł 

7. Gmina Turek 324 484,13 zł 

8. Gmina Władysławów 22 313,60 zł 

Razem 638 426,45 zł 

 

Kwoty udzielonych dotacji niepublicznym żłobkom w 2018 roku: 

Tabela 27 Kwoty udzielonych dotacji niepublicznym żłobkom w 2018 roku 

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji 

1. Żłobek ,,Tuptusie” 177 500 zł 

2. Domowy Żłobek na Muchlinie, 
Artystyczny Żłobek na Wyzwolenia 

157 500 zł 

3. Niepubliczny Żłobek ,,Magiczna 
Chatka” 

150 000 zł 

Razem 485 000 zł 

 

Kwota udzielonej dotacji klubom dziecięcym w 2018 roku: 

Tabela 28 Kwota udzielonej dotacji klubom dziecięcym w 2018 roku 

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji 

1. Klubik Malucha ,,Smerfusie” 7.375 zł 
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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 i aktywność obywatelską. Wspólna 

dla wszystkich tych dziedzin jest troska o to, by w samym centrum polityki społecznej 

znajdowali się mieszkańcy miasta. 

Sprawy społeczne to bardzo szeroki zakres działań samorządu, dlatego zadania 

zostały rozdzielone pomiędzy Urząd Miejski i jednostki organizacyjne tj. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski i Środowiskowy Dom Samopomocy. Poniżej kolejno 

przedstawione zostały zadania realizowane przez ww. instytucje w zakresie spraw 

społecznych. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku należy: 
Tabela 29 Zadania realizowane w zakresie spraw społecznych w 2018 roku 

Lp. Zadanie Realizacja 

a) Działalność  
w zakresie oświaty  
i finansowanie 
zadań 
oświatowych 

 prowadzono sprawy organizacyjne i techniczne związane 
z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją przedszkoli i szkół 
podstawowych, 

 prowadzono ewidencję szkół i placówek niepublicznych wraz 
z udzielaniem i rozliczaniem dotacji,  

 podejmowano czynności organizacyjne celem tworzenia 
sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, 

 prowadzono sprawy związane z zatwierdzaniem arkuszy 
organizacyjnych przedszkoli i szkół oraz aneksów 
wprowadzanych w ciągu roku szkolnego do tych arkuszy,  

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

 prowadzono sprawy związane z organizowaniem konkursów 
na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,  

 prowadzono sprawy związane z oceną pracy nauczycieli, 
którym powierzono stanowisko dyrektora,  

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

 prowadzono bieżącą współpracę z Miejskim Zespołem 
Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz przedszkolami i szkołami 
podstawowymi,  

 prowadzono sprawy awansu zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego,  

 prowadzono sprawy związane z przyznawaniem uczniom 
stypendiów za naukę, za osiągnięcia sportowe oraz  
za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej,  

 prowadzono sprawy związane z przyznawaniem 
pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników, 

 ustalono coroczną podstawową kwotę dotacji, dokonano jej 
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aktualizacji oraz publikacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,  

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

 wykonywano zadania publiczne z zakresu oświaty  
i wychowania realizowane w drodze współdziałania między 
jednostkami samorządu terytorialnego, 

 przygotowano rozliczenia dotacji celowych na zadania  
z zakresu oświaty i wychowania, 

 weryfikowano oraz korygowano wnioski o dofinansowanie 
dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Turek ze źródeł zewnętrznych,  

 koordynowano działania i sprawy związane z zarządzaniem 
projektem oraz rozliczeniem otrzymanego dofinansowania 
dla szkół i placówek oświatowych,  

 przygotowywano sprawozdania i realizację umów 
o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych dla szkół  
i placówek oświatowych, 

 przygotowywano sprawozdania i analizy w zakresie oświaty 
oraz sporządzano zbiorczych sprawozdań statystycznych 
podległych szkół i przedszkoli, 

 prowadzono bazę danych oświatowych obejmującą zbiory 
danych z baz danych oświatowych szkół  prowadzonych 
przez Gminę Miejską Turek w zakresie rozliczenia finansowe 
między jednostkami terytorialnymi: 

 sprawdzono kompletność i poprawność danych 
przekazywanych przez szkoły, 

 sporządzono zbiorcze zestawienia wynikające z systemu 
informacji oświatowej, 

 wprowadzano dane na poziomie gminy. 

b) Działalność  
w zakresie 
kultury i sportu 

 współpracowano z jednostkami organizacyjnymi miasta: 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Domem Kultury, 
Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miasta Turku  
im. Józefa Mehoffera oraz z innymi instytucjami  
i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze 
sportu i kultury,  

 opracowywano kalendarz imprez sportowych i kulturalnych 
oraz pełniono nadzór nad jego realizacją,  

 inspirowano i współorganizowano imprezy sportowo-
rekreacyjne i kulturalne,  

 współdziałano z samorządami mieszkańców osiedli, 
prowadzono rozliczenia finansowo-rzeczowe organizacji 
imprez i festynów kulturalno-rekreacyjno-sportowych,  
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 prowadzono sprawy związane z tworzeniem, działalnością  
i likwidacją placówek kulturalnych,  

 prowadzono Księgę Rejestrową Jednostek Kultury,  

 prowadzono sprawy dotyczące przyznawania Lauru Kultury 
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz nagród  
i stypendiów w dziedzinie sportu,  

 sporządzano plany rzeczowe i finansowe w zakresie 
działalności sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej i nadzór 
nad prawidłową ich realizacją,  

 wspierano działalność związaną z rozwojem sportu,  
działalność szkół i stowarzyszeń w zakresie upowszechniania 
turystyki i krajoznawstwa,  

 opracowywano program imprez i wydarzeń kulturalnych dla 
dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych i wakacji letnich,  

 wspierano inicjatywy w zakresie projektów i programów 
skierowanych do osób niepełnosprawnych w tym 
programów w zakresie sportu i rekreacji. 

c) Problematyka 
społeczna 

 opracowywano analizy dotyczące potrzeb miasta w zakresie 
opieki zdrowotnej, składania propozycji w zakresie 
określania kierunków rozwoju świadczeń zdrowotnych,  

 inicjowano, opracowywano i realizowano programy 
zdrowotne wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców,  

 realizowano programy dla rodzin wielodzietnych,  

 prowadzono sprawy dotyczące zwalczania patologii 
społecznych, a w szczególności alkoholizmu i narkomanii 
oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych 
miejskich ośrodków działających w tym zakresie,  

 prowadzono sprawy będące w kompetencji gminy 
wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  

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

 współpracowano i prowadzono obsługę techniczną Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turku,  

 wspierano inicjatywy w zakresie sportu i rekreacji inwalidów 
i osób niepełnosprawnych,  

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

d) Współpraca  
z organizacjami 
pozarządowymi 

 przygotowywano propozycje regulacji prawnych w zakresie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

 realizowano współpracę miasta z organizacjami 
pozarządowymi zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,  

 prowadzono sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem 
dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań 



50 
 

publicznych,  

 dokonywano kontrolę realizacji zadań,  

 tworzono i aktualizowano bazę danych organizacji 
pozarządowych z terenu miasta Turku,  

 współpracowano ze stowarzyszeniami w zakresie 
podejmowania nowych inicjatyw oraz współpraca 
instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych dla 
mieszkańców miasta.  

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Do zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Turku 

należało:  

 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 

rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

 analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

 przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej,  

 pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin,  

 praca socjalna,  

 realizowanie organizowanych na rzecz gminy prac społeczno-użytecznych,  

 prowadzenie Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych,  

 realizowanie zadań z zakresu uzależnień i przemocy w rodzinie. 

Zadania z zakresu pomocy społecznej ośrodek realizował w ramach zadań własnych 

oraz zadań zleconych gminie. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określiła 

ustawa o pomocy społecznej. Zadania własne ośrodek realizował zgodnie z ustaleniem rady 

gminy. 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: 

 Dział Pomocy Środowiskowej,  

 Dział Świadczeń,  

 Dział Księgowości,  

 Kadry i Sekretariat,  

 Dział Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień,  

 Dział Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, 

 Specjalista ds. programów, 

 Stanowiska pracownicze, 

 Dział Asysty Rodzinnej. 

MOPS realizował zadania głównie poprzez programy opisane w części II.2 raportu. 
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d) Żłobek Miejski w Turku 

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. 

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 rok 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 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 2018 roku do placówki uczęszczało 34 dzieci, które podzielone były na dwie grupy 

wiekowe: pierwsza grupa w wieku od 12 do 16 miesięcy druga grupa od 17 do 36 miesięcy. 

e) Środowiskowy Dom Samopomocy 

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku prowadzona była 

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 określony 

został ponadto w dokumentach wewnętrznych tj.: 

 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 2018 roku prowadził działalność 

wspierającą, aktywizującą, terapeutyczną, opiekuńczą i poradniczą na rzecz uczestników 
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domu, tj. osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie, 

obejmującą w szczególności: 
Tabela 30 Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

Lp. Zadanie Realizacja 

a) Terapia kulinarna  prowadzono praktyczną naukę przygotowania 
prostych potraw, 

 kształtowano umiejętności samoobsługowe 
w zakresie przygotowywania posiłków, sprawności 
manualnej i intelektualnej uczestników, podnoszenia 
poziomu  zręczności, sprawności i umiejętności  
w zakresie działań kuchennych, 

 prowadzono zajęcia w zakresie zwiększenia 
umiejętności współpracy i współdziałania w grupie  
w ramach przygotowywania posiłków, 

 podnoszono poziom wiedzy i umiejętności w zakresie 
zasad zachowania się przy stole i zasad savoir vivre, 

 wspólnie przygotowywano posiłki w ramach pracy 
terapeutycznej, 

 przygotowano i zrealizowano obchody świąt 
okolicznościowych oraz przygotowano poczęstunek  
z tych okazji. 

b) Terapia  plastyczna  poznawanie różnorodnych technik plastycznych  
z dziedziny malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki, 

 nabycie umiejętności doboru materiałów i narzędzi 
plastycznych do rodzaju działalności twórczej, 

 wyrażanie własnej kreatywności, oryginalności  
i pomysłowości w pracach plastycznych, 

 kształtowanie umiejętności wyrażania stanów 
emocjonalnych i psychicznych przy wykorzystaniu 
technik plastycznych, 

 kształtowanie integracji grupy przez realizację prac 
grupowych i zespołowych, 

 wykonywanie dekoracji plastycznych z okazji świąt 
okolicznościowych, 

 przygotowanie wystawy prac plastycznych w ramach 
Dni Kultury bez Barier, 

 przygotowanie kart bożonarodzeniowych na konkurs 
ogłoszonych przez PCPR Turek, 

 udział w wystawach organizowanych przez Miejski 
Dom Kultury w Turku i Muzeum Miasta Turku. 

c) Terapia muzyczna  kształtowano wiedzę na temat najważniejszych 
polskich tańców ludowych z różnych regionów kraju, 

 zapoznano uczestników z dorobkiem i historią 
znanych postaci świata muzyki, m.in. z biografią  
i twórczością Stanisława Moniuszki, 

 prowadzono zajęcia relaksacyjne przy wykorzystaniu 
muzyki, 
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 umożliwiano wyrażanie własnych emocji i stanów 
psychicznych przy wykorzystaniu technik muzycznych, 

 przygotowano prezentację artystyczną 
na okolicznościowe Święto Pieczonego Ziemniaka, 
 na obchody 20-lecia domu, na uroczystości otwarcia 
nowej siedziby domu i obchody Dni Kultury bez 
Barier, 

 prowadzono naukę gry na instrumentach 
perkusyjnych i prostych instrumentach 
melodycznych, naukę piosenek o różnorodnej 
tematyce, naukę kolęd i pastorałek wykonanych  
w ramach uroczystej Kolacji Wigilijnej w ŚDS Turek, 

 zapoznano uczestników z możliwościami 
elektronicznych instrumentów muzycznych. 

d) Trening lekowy  dostarczano uczestnikom wiedzy w zakresie 
farmakoterapii psychiatrycznej, 

 prowadzono naukę samokontroli w zakresie 
stosowania leków, 

 kształtowano świadomość znaczenia systematycznej 
farmakoterapii dla stanu zdrowia uczestnika. 

e) Trening spędzania czasu 
wolnego 

 kształtowano nawyki kontaktu z formami muzycznymi 
i filmowymi, 

 rozbudzano zainteresowania formami wyrazu 
artystycznego, 

 dostarczano wiedzy na temat formy wyrazu 
artystycznego jaką jest musical, 

 podnoszono poziom wrażliwości na formy wyrazu 
artystycznego. 

f) Trening interpersonalny  dostarczano wiedzy na temat pojęć takich jak: 
kreatywność, twórczość i oryginalność, 

 kształtowano umiejętności przełamywania  
i wyzbywania się schematów oraz stereotypów we 
własnym postępowaniu i myśleniu, 

 wprowadzano w pojęcie osobowości twórczej  
i dostarczenie wiedzy na temat jej cech 
charakterystycznych , 

 kształtowano umiejętności kreatywnego myślenia  
i postępowania  w sytuacjach życia codziennego, 

 umożliwiano odkrywanie własnego potencjału 
twórczego przez uczestników zajęć. 

g) Trening komputerowy  wdrażano w umiejętności korzystania  z urządzeń 
peryferyjnych komputera, 

 prowadzono trening umiejętności samodzielnego 
korzystania z przeglądarek, wyszukiwarek 
internetowych oraz serwisów informacyjnych, 

 dostarczano wiedzy i umiejętności  dotyczących 
stosowania podstawowych zasad poruszania się  
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w sieci Internet, 

 kształtowano umiejętności korzystania z poczty 
elektronicznej i portali społecznościowych, 

 prowadzono trening umiejętności przechowywania 
plików tekstowych, muzycznych oraz zdjęć na 
nośnikach zewnętrznych oraz ćwiczenie umiejętności 
samodzielnego zapisywania tekstu  przy 
wykorzystaniu edytora tekstu. 

h) Rehabilitacja  organizowano spotkania integracyjne, zajęcia 
rekreacyjne, rozgrywki rozwijające sprawność 
fizyczną i intelektualną uczestników zajęć, 

 zaangażowano uczestników w spotkania z innymi 
grupami społecznymi, 

 zaktywizowano uczestników w działaniach 
związanych ze zmianą siedziby domu  
i przygotowaniem oraz realizacją obchodów 20-lecia 
istnienia domu. 

i) Psychoterapia grupowa  prowadzono zajęcia kształtujące  zdolność rozumienia 
własnych stanów i reakcji emocjonalnych 
uczestników zajęć, 

 kształtowano wyższy poziom empatii i zdolności 
rozumienia stanów emocjonalnych innych 
uczestników zajęć, 

 prowadzono profilaktykę konfliktów i napięć 
wewnątrzgrupowych. 

j) Aktywizacja zawodowa  świadczono pomoc w formie poradnictwa i wsparcia 
w procesach dokumentacyjnych związanych  
z obszarem aktywności zawodowej oraz pomoc  
w analizie i ocenie ofert lokalnego rynku pracy, 

 umożliwiono swobodny dostęp do ofert pracy 
publikowanych w sieci Internet i regionalnej prasie, 

 realizowano procesy motywacyjne do podjęcia 
aktywności zawodowej, 

 prowadzono trening umiejętności społecznych 
obejmujących umiejętności przydatne w procesach 
rekrutacyjnych na rynku pracy i w samej realizacji 
aktywności zawodowej. 

k) Socjoterapia Zorganizowano dla uczestników udział: 

 w projektach socjalnych realizowanych przez 
studentów kierunku Zdrowie Publiczne PWSZ Konin, 

 w przygotowaniu i realizacji uroczystego otwarcia 
nowej siedziby domu, 

 w warsztatach fotograficznych realizowanych  
w ramach Dni Kultury bez Barier, 

 w koncercie Elżbiety Adamiak w MDK w Turku, 

 w koncercie Braci Cugowskich i Big Bandu Turek, 

 w spotkaniu integracyjnym z podopiecznymi innych 
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domów połączone z prezentacją artystyczną  
w wykonaniu uczestników, 

 w scenicznym występie poetycko- literackim 
w ramach Dni Kultury bez Barier, 

 w uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym, 

 w Andrzejkowym spotkaniu integracyjnym, 

 w uroczystych obchodach Dnia Kobiet,  

 w wyjazdach na grzybobranie, 

 w Dniu Otwartym w ŚDS Turek w ramach Dni Kultury 
bez Barier, 

 w uroczystej Kolacji Wigilijnej w ŚDS. 

 

Istotnym zadaniem zrealizowanym przez ŚDS Turek w 2018 roku było przeniesienie 

działalności jednostki z poprzedniej siedziby usytuowanej na ul. Jana Matejki 1 do obiektu 

zaadaptowanego na potrzeby domu usytuowanego na ul. 3-go Maja 8. Zmiana lokalizacji 

domu umożliwiła spełnienie przez jednostkę wszystkich standardów, określonych  

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

środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).  

Podjęte zostały również działania w kierunku zwiększenia liczby miejsc w domu, 

pozostających do dyspozycji uczestników zajęć do 25 przez : 

 przygotowanie wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o zwiększenie 

liczby miejsc, 

 realizacje oględzin nowej lokalizacji jednostki przez inspektorów Wydziału Polityki 

Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i uzyskanie pozytywnej opinii  

o  możliwości zwiększenia liczby miejsc sformułowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego 

na podstawie  protokołu z w/w oględzin, 

 przeprowadzenie wstępnych działań rekrutacyjnych w celu sprawnego wykorzystania 

dodatkowych miejsc w domu w momencie ich przyznania przez Wojewodę 

Wielkopolskiego, 

 złożenie do Wojewody Wielkopolskiego zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne 

do uruchomienia dodatkowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turku. 

W 2018 roku w stałych, podstawowych zajęciach prowadzonych przez ŚDS Turek 

uczestniczyły 22 osoby, natomiast w zajęciach Klubu "Otwarty świat" prowadzonych   

w godzinach popołudniowych w wymiarze dwóch dni w tygodniu uczestniczyła grupa  

20 osób. 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez dom odbywały się, zgodnie  

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

środowiskowych domów samopomocy, w wymiarze 6 godzin dziennie, tj. w godzinach od 

8.00 do 14.00 w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku. 
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9. Świadczenia rodzinne 

 

Sprawy z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych należały do kompetencji Wydziału 

Świadczeń Rodzinnych działającego w strukturach Urzędu Miejskiego w Turku. Wydział 

realizował zadania własne gminy i zadania zlecone gminie m.in. pomoc 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 2018 roku wydział przyjął bezpośrednio od świadczeniobiorców 7.353 wnioski  

z zakresu swej działalności i przeprowadził 7.686 postępowań administracyjnych kończących 

się wydaniem decyzji administracyjnych. Wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 

22.826.228 zł.  

Poniższa tabela przedstawia zadania realizowane przez Wydział Świadczeń 

Rodzinnych. 
Tabela 31 Zadania realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) 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 2018 roku wypłacono 
4.151świadczeńzdodatków mieszkaniowych na kwotę 
728.159 zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane były 
rodzinie na okres 6 miesięcy. 

b) Stypendia szkolne Stypendium szkolne przyznawano uczniom, którzy 
znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej  
z niskich dochodów w rodzinie tj. 528 zł na osobę 
miesięcznie. W ramach stypendium uczeń mógł się ubiegać 
o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału  
w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową  
o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników  
czy przyborów szkolnych. Wysokość przyznanego 
stypendium w zależności od dochodu rodziny wynosiła od 
90 zł do 248 zł miesięcznie. Stypendium przyznawano na rok 
szkolny, w roku szkolnym 2017/2018 (styczeń-czerwiec) 
objęto tą formą pomocy 32 uczniów, a w roku szkolnym 
2018/2019 (wrzesień-grudzień) objęto pomocą 30 uczniów. 
Łącznie w roku budżetowym 2018 objęto pomocą 41 
uczniów  na  kwotę  33.196 zł. 

c) Wypłata świadczeń Do zadań zleconych realizowanych przez Wydział w oparciu 
o ustawę o świadczeniach rodzinnych należało wsparcie 
rodzin poprzez przyznanie i wypłatę: 

 świadczeń uzależnionych od spełnienia kryterium 
dochodowego 674zł lub przy dziecku niepełnosprawnym 
764zł. 

 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku, 

 zasiłku specjalnego, zasiłku opiekuńczego i jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 
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 zasiłków niezależnych od dochodu: zasiłku 
pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego 
i świadczenia rodzicielskiego. 

W 2018 roku wypłacono 18.311 zasiłków rodzinnych wraz  
z dodatkami na kwotę 2.299.228 zł oraz z uwagi  
na przekroczone kryterium dochodowe wg mechanizmu 
wyliczeń „złotówka za złotówkę” wypłacono 2.335 zasiłki 
rodzinne wraz z dodatkami w łącznej kwocie 114.861 zł; 
wypłacono: 9.013 zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną kwotę 
1.425.333 zł;  911 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 
1.337.471 zł;  118 specjalnych zasiłków opiekuńczych  na 
kwotę 62.650 zł; 207 jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia dziecka na kwotę 207.000 zł, a do dodatku  
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przy 
obniżonym z 1922 zł (przy beciku) do 674 zł kryterium 
dochodowego zakwalifikowało się  85 osób oraz wypłacono 
703 świadczenia rodzicielskie na kwotę 635.643 zł. 
Na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów wypłacono 68 zasiłki dla opiekuna na kwotę 
36.058 zł. 
Łącznie przyznano i wypłacono 31.666 świadczeń rodzinnych 
na ogólną kwotę 6.118.244 zł.  
W ramach nowego programu „Za życiem” wypłacono  
1 jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł, (o którym 
mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku  
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) – z tytułu 
urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

d) Składki na 
ubezpieczenie 
zdrowotne  
i emerytalno-rentowe 

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 45 
świadczeniobiorców w wysokości 60.395 zł oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 291.465 zł 
za 66 świadczeniobiorców. 

e) 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 2598 świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego dla 186 osób uprawnionych   
na kwotę 1.117.835 zł. Na obsługę administracyjną zadań 
zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego przeznaczono zgodnie z ustawą 
3% wypłaconych środków finansowych tj. 232.276 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 
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uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego tak 
jakby w zastępstwie zobowiązanego, który nie został z tego 
obowiązku zwolniony. Niemniej należy stwierdzić,  
że w zdecydowanej większości ustawowe uprawnienia jakie 
mają organy są zbyt mało skuteczne i nie odnoszą 
zamierzonego rezultatu. Ale należy w pełnym zakresie z nich 
korzystać. W przypadku otrzymania 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. I tak w 2018 roku 
odzyskano spłatę w wysokości 450.159 zł z tego tytułem 
odsetek do skarbu państwa przekazano 216.494 zł, jako 60% 
do budżetu państwa przekazano  140.199 zł i jako 40% 
gminie miejskiej Turek 93.466 zł. 

f) „Dobry Start” Nowym zadaniem zleconym Wydziałowi w 2018 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 zł dla wszystkich 
uczniów rozpoczynających rok szkolny. W 2018 roku 
wypłacono 2.752 świadczenia na dzieci na kwotę 825.600 zł. 

g) 
 

„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 2018 roku wypłacono 26.517 świadczeń wychowawczych 
dla 2.341 dzieci na kwotę 13.258.607 zł. 

h) Dodatek 
energetyczny 

W 2018 roku w ramach zadania zleconego gminom  
od 1 stycznia 2014 roku wypłacono 365 dodatków 
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 
elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
10.04.1997 roku – prawo energetyczne na kwotę 5.105 zł. 

 

W 2018 roku liczba świadczeniobiorców pobierających zasiłki rodzinne wraz  

z dodatkami nieznacznie wzrosła. Tendencję malejącą wykazuje ilość wypłacanych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego w stosunku do roku 2017. Tytułem zwrotów od komorników 

i dłużników alimentacyjnych odzyskano  kwotę wyższą niż w 2017 roku o 132.886 zł na spłatę 

zadłużeń z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Liczba uprawnionych uczniów do stypendium szkolnego z uwagi na niskie kryterium 

dochodowe rodziny wynoszące 528 zł na osobę i konieczność udokumentowania 
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poniesionych kosztów na cele edukacyjne za pomocą rachunków imiennych i faktur, z roku 

na rok zmniejsza się. Środki na stypendia  pochodzą w 80% z budżetu Skarbu Państwa,  

a w 20% z budżetu gminy.                 

 

10. Bezpieczeństwo 

Jednym z priorytetów działań samorządu jest bezpieczeństwo mieszkańców Turku, 
dlatego miasto bierze udział w szeregu inicjatyw mających na celu zapewnienie porządku  
i bezpieczeństwa publicznego. W ramach tych działań podjęta została współpraca z Komendą 
Powiatową Policji w Turku. W szkołach i przedszkolach prowadzono lekcje wychowawcze 
prowadzone przez policjantów, których tematem były m.in. zasady bezpiecznej drogi  
do domu i szkoły, zachowania na wodą. Policjanci uczestniczyli także w lokalnych imprezach 
zapewniając m.in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym.     
 W 2018 roku zrealizowane zostały następujące działania z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego: 

Tabela 32 Zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa i obrony cywilnej 

Lp. Zadanie Realizacja 

a) Sprawy wojskowe  przeprowadzono kwalifikację wojskową z terenu Gminy 
Miejskiej Turek (wezwano 134 osoby), 

 zrealizowano wypłaty należnego świadczenia 
rekompensującego żołnierzom rezerwy oraz osobom 
przeniesionym do rezerwy utracone wynagrodzenie z tytułu 
ćwiczeń wojskowych (4 decyzje administracyjne), 

 prowadzono postępowania w sprawie realizacji wniosków o 
nałożenie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz 
obrony (10 decyzji administracyjnych o nałożeniu obowiązku 
i 21 decyzji anulujących), 

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

 opracowano i uzgodniono z Wojewodą Wielkopolskim 
roczny plan szkolenia obronnego, 

 prowadzono wojewódzkie treningi stałego dyżuru 
Burmistrza Miasta Turku na czas zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny, 

 przeprowadzono procedurę reklamowania tj. zwolnienia  
z obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny, Burmistrza, osób 
zaangażowanych w problematykę obronną i radnych (14 
osób), 

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

b) Obrona cywilna  dokonano aktualizacji Planów ewakuacji/przyjęcia ludności 
I, II i III stopnia, 

 w celu zapewnienia przepływu informacji w przypadku 
wystąpienia zagrożeń, prowadzono codzienne sprawdzanie 
łączności radiotelefonicznej w strukturach OC Powiatu 
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Tureckiego, 
 realizowano zadania z zakresu planowania cywilnego, m.in.: 

w celu należytego kierowania, monitorowania, planowania, 
reagowania i usuwania skutków zagrożeń na terenie miasta 
opracowywano i zatwierdzono Miejski Plan Zarządzania 
Kryzysowego, 

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

 sprawowano 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, 

 wykonano próbną eksploatację 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. 

c) Bezpieczeństwo 
publiczne  
i ochrona 
przeciwpożarowa 

 finansowano wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie 
i zapewnienie 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, przeprowadzono również prace remontowe 
pomieszczeń Jednostki Operacyjno-Technicznej w budynku 
Domu Strażaka, 

 przy dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zrealizowano 
wydatki w ramach projektu pod nazwą: „Doposażenie 
Ochotniczej Staży Pożarnej w Turku w sprzęt ratowniczy” – 
zakupiono Defibrylator AED i detektor wielogazowy dla OSP 
w Turku, 

 zrealizowano wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom 
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym, 
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 zrealizowano porozumienie z Wielkopolskim Komendantem 
Wojewódzkim Policji, w sprawie uczestnictwa w kosztach 
zakupu samochodu - radiowozu, na potrzeby Komendy 
Powiatowej  Policji w Turku, 

 przekazano pomoc finansową Województwu 
Wielkopolskiemu na współfinansowanie realizacji zadania 
pn. „Budowa Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 
Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na 
terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.  

d) Imprezy masowe, 
zgromadzenia 

 wydano 3 zezwolenia na przeprowadzenie imprez 
masowych),  

 prowadzono sprawy wynikające z ustawy Prawo  
o zgromadzeniach (rejestracja zgromadzeń, wydawanie 
identyfikatorów), 

 zrealizowano porozumienie z Wielkopolskim Komendantem 
Wojewódzkim Policji, w sprawie rekompensaty pieniężnej za 
dodatkowy czas służby policjantów KP Policji w Turku na 
potrzeby zabezpieczenia ładu i porządku w trakcie przebiegu 
festynu pn.: „Powitanie Nowego Roku 2018”  

11. Promocja 

Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych w 2018 roku 

było budowanie marki Turek. Ważnym elementem wszelkich działań było właściwe 

oznakowanie inicjatyw i przedsięwzięć gminnych. System identyfikacji wizualnej opierał  

się na logo Miasta Turek, które stosowane było w oznakowaniu działań własnych gminy, 

współfinansowanych przez gminę lub realizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta 

Turek.            

 W celu popularyzacji marki Turek wykonano materiały promocyjne z logo Miasta 

Turek m.in. takie jak: 

 album „Wielkopolska 100 lat Niepodległości”, 

 banery, bilbordy i roll-upy, 

 flagi promocyjne typu Wing, 

 kalendarze, 

 gadżety typu: koszulki, komponenty typu magnes, kubki z nadrukiem, torby 

bawełniane, worki typu plecak, zakładki do książek, breloki z żetonem do wózków 

sklepowych, zapachy do samochodów, chusty, parasole, smycze reklamowe, notesy, 

długopisy. 

W 2018 roku Wydział Strategii i Rozwoju zrealizował następujące zadania z zakresu 

promocji miasta: 
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Tabela 33 Działania promocyjne 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Prowadzenie 
serwisów 
internetowych 

Kanałami informacyjno-promocyjnymi były: 

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

 bip.miastoturek.pl – Biuletyn Informacji Publicznej 
prowadzony zgodnie z wymaganiami prawnymi serwis,  
w którym publikowane były dokumenty związane  
z działalnością samorządu, 

 inwestycje.miastoturek.pl – mapa inwestycyjna Turku,  
która pozwalała w łatwy i wygodny sposób dowiedzieć się 
tego co, gdzie i kiedy zostało wykonane, oraz gdzie 
aktualnie trwały przedsięwzięcia inwestycyjne, 

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

 inkubator.turek.pl – strona zawierała 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. 

b) Kształtowanie 
wizerunku miasta  
w mediach 

Promocja gminy, informowanie o bieżących wydarzeniach oraz 
dialog z mieszkańcami prowadzone były poprzez: 

 portale społecznościowe: Facebook, Instagram i YouTube 

 publikacje w prasie i na niezależnych portalach 
internetowych, 

 audycje telewizyjne i radiowe w TV Wielkopolska, Radio 
Poznań, 

 usługa streamingu poprzez kamerę  online. 

c) Prowadzenie spraw 

związanych z 

opracowywaniem  

i upowszechnianiem 

informacji dotyczących 

miasta 

i funkcjonowania 

urzędu  

 

 utrzymywano bieżące kontakty z dziennikarzami prasy, 
radia, telewizji i mediów internetowych oraz udzielano im 
pomocy w dostępie do informacji o działalności urzędu  
i organów miasta,  

 przygotowywano materiały informacyjne o programach, 
zamierzeniach oraz wynikach pracy i bieżącej działalności 
burmistrza i urzędu,  

 organizowano konferencje i briefingi prasowe,  

 prowadzono dokumentację prasową, fotograficzną oraz 
audiowizualną z działalności urzędu i organów miasta. 

d) Prowadzenie działań 

w zakresie promocji 

inwestycyjnej  

i gospodarczej miasta 

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

 zamieszczone zostało ogłoszenie o wolnych terenach  
w TSI w publikacji „Investment Areas Info Magazine” 
dystrybuowanej na targach EXPOREAL w Monachium  
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w dniach 8-10 października 2018 roku, 

 w dniach od 18 do 20 października 2018 roku Gmina 
Miejska wzięła udział w Międzynarodowym Forum 
Inteligentnego Rozwoju. Wydarzenie odbyło  
się w Uniejowie i skupiło liderów rozwoju i inwestycji, 
którzy nadają kierunek polskiej gospodarce innowacyjnej. 
Na zaproszenie organizatorów Burmistrz Miasta wziął 
udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym „Liderzy 
Inteligentnego Rozwoju”, podczas którego wspólnie  
z innymi zaproszonymi gośćmi poruszył kwestie wyzwań 
samorządów w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych i ekologicznych oraz 
polityki senioralnej. 
Podczas trwającego Forum, Miasto Turek zostało 
wyróżnione Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2018, 
w kategorii „Samorząd przyjazny mieszkańcowi 
i inwestorowi”. Jest to nagroda pod patronatem Prezes 
Urzędu Patentowego RP. Miasto Turek zostało laureatem 
za realizację projektów wzmacniających inwestycyjny 
potencjał Gminy Miejskiej Turek oraz za zwiększenie 
komfortu życia mieszkańców. Jest to już druga nagroda dla 
Turku w kategorii dedykowanej samorządom.  
W 2017 roku Forum odbywającego się w Rzeszowie, 
kapituła konkursu przyznała naszemu miastu wyróżnienie  
w kategorii „Miasto przyjazne inwestorowi”, 

 Miasto wzięło udział również w wydarzeniu towarzyszącym, 
jakim są targi „Uznane Marki”. Uczestnicy  mogli odwiedzić 
stoisko Miasta Turek, uzyskać informację o mieście, 
dostępnych terenach inwestycyjnych i realizowanych 
projektach. 

 Od 23 do 24 maja 2018 roku miasto miało swoje stoisko na 
2. Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji 
Real Connect 2018. Na stoisku prezentowana była oferta 
inwestycja Gminy Miejskiej Turek. 

e) Współpraca z 

miastami partnerskimi 

 

Aktywna współpraca prowadzona była głównie  
z partnerskim miastem Wiesmoor.  
Wiesmoor to miasto Turystyczne leżące w Dolnej Saksonii 
w powiecie Aurich, słynne w całych Niemczech  
z organizowanego co roku „Święta Pąka Kwiatowego". 
Oficjalny akt nawiązania kontaktów partnerskich  
z Wiesmoor podpisano 29 czerwca 2002 roku. Akt ten dotyczy 
między innymi wymiany młodzieży, współpracy kulturalnej  
i sportowej, a także gospodarczej.  
Działania w roku 2018: 

 8-14 kwietnia – spotkanie integracyjne uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 5 i nr 1 w Turku z niemiecką grupą  
z Wiesmoor. W programie odbył się wspólny wyjazd  
do Kołobrzegu oraz trzydniowy pobyt w Turku, 

 10-13 maja – wycieczka mieszkańców Wiesmooru do Turku 
„Bürgerfahrt”. Przyjazd mieszkańców miasta partnerskiego 
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odbywa się cyklicznie co dwa lata (w tym roku udział wzięło 
45 osób), 

 10-13 sierpnia – wystawa dotycząca twórczości Józefa 
Mehoffera w Turku. Otwarcie wystawy odbyło się 12 
sierpnia w prywatnej galerii Nordbrücke prowadzonej przez 
artystę Horsta-Richarda Schlössera. Wystawa trwała do 
końca września br. 

 30 sierpnia – 3 września – udział delegacji  
w organizowanym 67. Święcie Pąka Kwiatowego.  
31 sierpnia odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim 
Wiesmooru, gdzie jak co roku omówiono plany współpracy 
na rok 2019, 

 23-29 września - grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 
i Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku po raz kolejny brała 
udział w wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą KGS 
Wiesmoor/Niemcy (spotkanie w Wiesmoorze), 

 16-18 grudnia -udział delegacji w uroczystościach 
pogrzebowych małżonki Burmistrza Miasta Wiesmoor. 

W 2018 roku podjęto działania w celu nawiązania współpracy 
partnerskiej z miastem Brandýs nad Labem-StaráBoleslav. 
Brandýs nad Labem-StaráBoleslav to miasto w środkowych 
Czechach, 6 km na północny wschód od granic Pragi, nad rzeką 
Łabą. Zarówno Turek jak i Brandýs posiadają wspólnego 
partnera zagranicznego, Dunajowce na Ukrainie. 

 26 kwietnia odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Turek  
z Wiceburmistrzem Miasta Brandýs nad Labem-
StaráBoleslav Panem Petrem Kváča dotyczące nawiązania 
współpracy.  

 7 czerwca nastąpiło przekazanie listu intencyjnego 
podpisanego przez Burmistrza Miasta Turek z propozycją 
współpracy ze szczególnym uwzględnieniem działań: 
popularyzacja informacji o mieście Brandýs nad Labem – 
StaráBoleslav w Polsce i mieście Turek w Czechach, 
wzajemne informowanie o wydarzeniach społecznych  
i politycznych miast Turek i Brandýs nad Labem – 
StaráBoleslav, o życiu ich mieszkańców, jak również  
o działalności miejscowych instytucji i organizacji, 
wspieranie wzajemnych działań kulturalnych, sportowych i 
gospodarczych, współpraca między szkołami, współpraca 
samorządów.  

 W grudniu podjęta została uchwała w sprawie nawiązania 
kontaktów partnerskich. Podpisanie umowy partnerskiej 
zaplanowano w 2019 roku. 

f) Organizacja imprez 

miejskich 

 

 W dniach 16-18 marca 2018 roku w Hali Widowiskowo-
Sportowej przy ul. Parkowej Miasto Turek było 
współorganizatorem VII rundy HIRO Quersus Puchar Polski 
oraz LG Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie. Turek SUPER 
GAME e-sport gościł drugi raz z rzędu. W evencie, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego 
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miasta, pojawiły się również drużyny oraz reprezentacje 
szkół  
z całej Polski. Najważniejsze turnieje to: HIRO Quersus 
Puchar Polski w E-sporcie oraz LG Mistrzostwa Polski Szkół 
w E-sporcie, które odbywały się w grze Counter Strike 
Global Offensive. Z dobrej strony mogła się pokazać 
również płeć piękna w turnieju SUPER GIRLS  
e-sport. Poza nimi zostały również rozegrane turnieje 
indywidualne w: FIFA 19, League of Legends czy 
QuakeChampions.  
Dla odwiedzających przygotowano dużo atrakcji, takich jak 
strefa free to play czy możliwość rywalizacji  
na symulatorze samochodowym Gran Turismo Sport,  
w którym do wygrania był gamingowy fotel marki Quersus. 
Firma HIRO zapewniała superszybkie, gamingowe 
komputery, które mógł przetestować każdy uczestnik 
wydarzenia, natomiast firma LG dostarczyła monitory, 
dzięki którym można było obejrzeć niezwykle płynną grę 
dzięki technologii 144 lub 240 Hz.  

 W dniach od 1 do 3 czerwca 2018 roku w ramach promocji 
Miasta zorganizowane zostały Dni Turku  
i Gminy Turek połączone z Dniem Dziecka i Rodziny.  
Na scenie muzycznej dla mieszkańców zagrali  
m.in. Margaret, Dżem, Afromental oraz Wanda i Banda. 
Impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, odbyła się  
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Armii 
Krajowej. Trzydniowa impreza obfitowała w szereg atrakcji 
dla młodszych i starszych mieszkańców tj. rajd rowerowy, 
Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży o Puchar 
Burmistrza Miasta Turku, dwudniowe Mistrzostwa 
Województwa Wielkopolskiego w Siatkówce Plażowej 
Juniorów, Turniej Dzikich Drużyn w pikę nożną, rozegrany 
został mecz towarzyski w Bumper Ball Przyjaciele kontra 
Samorządowcy. Oprócz zmagań sportowych zorganizowana 
została akcja poboru krwi z Klubem SHDK RP „Górnik”, 
festyn rodzinny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych, Piknik 
Budżetu Obywatelskiego oraz wręczenie stypendiów 
Burmistrza Turku i Wójta Gminy Turek. Bardzo dużym 
zainteresowaniem przez dwa dni imprezy cieszyło się 
stoisko Miasta Turek, gdzie można było m.in. pomalować 
swoją ekologiczną torbę na zakupy, albo sprawdzić się  
w segregacji odpadów.  

 W ramach promocji Miasta razem z Miejskim Domem 
Kultury Wydział współorganizował również letni festyn 
dedykowany młodszym i starszym turowianom, który odbył 
się 15 sierpnia w Parku Miejskim im. Żerminy 
Składkowskiej. Podczas imprezy młodzi mieszkańcy mogli 
obejrzeć przedstawienie w wykonaniu The Clouwn Circus 
Show „Ruphert and Rico”, przygotowano dla nich też szereg 
innych zabaw. Starszym mieszkańcom czas umilała 
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mieszkańcom Kapela Zza Roga. W trakcie festynu miłośnicy 
aktywnego wypoczynku brali udział w III Biegu Cursus 
Turcovistez okazji uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Celem biegu było pokonanie 1.000 
km, łącznie wszystkim uczestnikom udało się przebiec 2.193 
km. Festyn zakończył się pokazem fitness, losowaniem 
nagród dla uczestników biegu i zabawą taneczną. 

 13 października 2018 roku w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej 
Miasto współorganizowało również eRobocze Show czyli 
pokazy sprzętu i maszyn roboczych. Na 17 placach 
manewrowych profesjonalni operatorzy prezentowali 
swoje umiejętności. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość 
obejrzenia i przetestowania koparek, ładowarek i innych 
maszyn. Podczas eRobocze Show odbywały się min. 
konkursy tj.: Mistrzowski Chwyt, Szybko i Sprawnie oraz 
konkurs Polskiej Ligii Operatorów (PLO).  

 11 listopada 2018 roku zorganizowane zostało uroczyste 
wydarzenie - wspólnie poniesiona przez mieszkańców 
Turku i okolic oraz wolontariuszy została 100-metrowa 
biało-czerwona flaga jako symbol turkowskich obchodów 
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Biało-
czerwony przemarsz zakończył się przed popiersiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W wystąpieniach 
okolicznościowych podkreślano bohaterski udział turkowian 
i mieszkańców okolic Turku w walach o niepodległość, na 
przestrzeni 123 lat niewoli. Zebrani usłyszeli o udziale 
swoich przodków w powstaniach listopadowym  
i styczniowym, w rewolucji 1905 i w ostatnich dniach pod 
zaborami.  

 Od 14 do 16 grudnia 2018 roku współorganizowano 
imprezę pn. „Magia Świąt w Turku”. Mieszkańcy  
w świątecznym nastroju mieli możliwość udziału  
w koncertach, spotkaniach z Mikołajem, kiermaszu, 
korowodzie, kolędowaniu, ubieraniu choinki i wielu innych 
atrakcjach.  

 

12. Kultura i sport 

Działalność kulturalna i sportowa na poziomie samorządu terytorialnego polegała 

na organizowaniu i prowadzeniu szeregu działań, które miały na celu realizowanie potrzeb 

społecznych w tym zakresie.  

W Turku jednostki kultury to Miejski Dom Kultury, Muzeum Miasta Turku im. Józefa 

Mehoffera oraz Miejska Bibliotek Publiczna im. W. Pietrzaka. Jednostka, która zajmuje  

się działalnością sportową to Ośrodek Sportu i Rekreacji. Każda z wymienionych jednostek 

organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek prowadzi działalność w innym aspekcie, realizuje 

autorskie projekty i programy za pomocą środków własnych i środków zewnętrznych. Poza 

finansowaniem ww. jednostek miasto wspiera także, różnego rodzaju stowarzyszenia 
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prowadzące działalność kulturalną i sportową. Poniżej, przedstawione zostały zadania 

zrealizowane przez ww.  jednostki organizacyjne w 2018 roku.  

a) Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 

Muzeum prowadzi działalność w zakresie: 

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

polską i światową, 

 upowszechniania wiedzy o dziejach miasta Turku i regionu oraz dzieła Józefa Mehoffera, 

historii zgromadzonych zbiorów jak i ich konserwacji, restauracji i rewitalizacji, 

 zachowania, udostępniania i badania naukowego dziedzictwa kulturowego, jakimi  

są dzieła Józefa Mehoffera wraz z ich historyczną kolekcją oraz wspierania działań 

służących poszanowaniu tradycji i kultury polskiej. 

Zadania realizowane przez Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w 2018 roku. 

Tabela 34 Zadania realizowane przez Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w 2018 roku 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 
a) Bieżąca działalność  gromadzono zabytki i zbiory, 

 sporządzano i publikowano katalog oraz opracowania 
naukowe zgromadzonych zbiorów, materiałów 
ikonograficznych i dokumentacyjnych, 

 inwentaryzowano i ewidencjonowano zbiory wchodzące 
w skład muzeum, 

 przechowywano zgromadzone zabytki i zbiory,  
w warunkach zapewniających im właściwy stan 
zachowania i bezpieczeństwo, 

 zabezpieczano i konserwowano zabytki i zbiory, 

 wzbogacano zbiory w drodze zakupów, wypożyczeń, 
darowizn oraz wymiany, 

 użyczano i przyjmowano w depozyt dzieła i zbiory, 

 udostępniano zbiory i materiały dokumentacyjne 
do celów naukowo-badawczych i popularyzatorskich, 

 organizowano wystawy stałe i wystawy czasowe, 

 prowadzono działalność naukowo-badawczą i edukacyjną, 

 organizowano praktyki dla studentów i uczniów szkół 
ponadpodstawowych w zakresie muzealnictwa, 

 wydawano przewodniki i inne publikacje, 

 zapewniano właściwe warunki zwiedzania oraz 
korzystania ze zbiorów muzeum, 

 prowadzono działalność artystyczną i upowszechniającą 
kulturę, 

 prowadzono współpracę z polskimi i zagranicznymi 
instytucjami kultury, organami administracji rządowej  
i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, 
a także innymi podmiotami działającymi w zakresie 
statutowych zadań muzeum. 
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b) Gromadzenie 
zbiorów 

Gromadzono zbiory według następujących zakresów:  

 historyczny: dokumenty, fotografie, dyplomy itp., 

 archeologiczny: ceramika, broń, ozdoby itp., 

 etnograficzny: warsztaty tkackie, tkaniny żakardowe, 
przedmioty codziennego użytku, stroje itp., 

 artystyczny: plakaty, rzeźby, obrazy olejne, ryciny, szkice, 
projekty malarskie – ze szczególnym uwzględnieniem dzieł 
Józefa Mehoffera itp., 

 przyrodniczy: kości zwierząt trzecio - i czwartorzędu, 
skamieniałości zwierząt i roślin itp., 

 numizmatyczny: monety, banknoty, medale itp. 
c) Pozyskiwanie 

nowych 
eksponatów 

W 2018 roku Muzeum pozyskało nowe eksponaty, wśród 
których były obiekty historyczne, etnograficzne czy 
artystyczne, najciekawsze to: 

 sztandar klubu piłkarskiego Tur Turek,  

 zabytki archeologiczne związane z historią miasta,  

 fotografie przedwojennego teatru amatorskiego, 

 eksponaty etnograficzne i historyczne. 
d) Organizacja wystaw Zorganizowano wystawy stałe: 

 Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera, 

 Tradycje rzemieślnicze i tkackie w Turku i okolicy, 

 Kości zwierząt czwartorzędowych, 

 Wykopaliska z cmentarzyska ciałopalnego okresu 
kultury łużyckiej. 

Zorganizowani 13 wystaw czasowych: 

 „500 lat reformacji i 180 lat parafii ewangelickiej w Turku” 
– ze zbiorów parafii i MMT i parafii ewangelickiej w Turku, 

 „Turek w starym dokumencie – cz. II” – ze zbiorów 
Archiwum Państwowego w Poznaniu, 

 „Matematyczny pociąg” – Wystawa ze zbiorów Centrum 
Hewellianum, 

 „Lalki teatralne” -  ze zbiorów teatru lalek Zaczarowany 
Świat z Torunia, 

  „W barwnym ogrodzie smoka. Sztuka i rzemiosło Chin” – 
ze zbiorów Muzeum Etnograficznego i Archeologicznego 
w Łodzi, 

 „Żakard i tkaniny artystyczne” ze zbiorów własnych 
Muzeum w Turku, 

 „Czerwonym tramwajem do przystanku niepodległość”  
w 100 rocznicę odzyskania niepodległości – wystawa 
autorska Piotra Wdowiaka, 

 „Świat malowany w akwareli” – autorska wystawa 
Tomasza Olszewskiego, 

 „Ptaki drapieżne turkowskich lasów” – autorska wystawa 
Karola Fornalczyka, 

 „Rapa Nui wyspa posągów” – autorska wystawa Marka 
Fidlera, 
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 „Od fotografii do fotomontażu komputerowego” – 
Wystawa prac Zdzisława Beksińskiego, 

 Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera – Kűnstlervereinigung 
– Nordbrűcke – Wiesmoor, 

 „Żołnierze wyklęci” – ze zbiorów muzeum w Turku. 
e) Organizacja imprez  Zrealizowano przedsięwzięcia o następującej tematyce: 

Noc Muzeów, odczyty, prelekcje, spotkania, seanse 
filmowe, koncerty, spektakle, konkursy, warsztaty, 
imprezy plenerowe, wycieczki muzealne i questy, lekcje 
muzealne, seminaria, rajdy, rekonstrukcje historyczne, 
kiermasze rękodzielnicze. 

 Brano udział w organizowanych obchodach i rocznicach, 
jak i imprezach plenerowych: Dni Turku, Dzień Dziecka, 
Sztuka na ulicy, Magia świąt, Festyn rodzinny i inne. 

f) Współpraca  
z organizacjami 

Przy muzeum działały: 

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

 Zgromadzenie Wojów i Rycerzy Grodu Turek,  

 Koło Terenowe Związku Sybiraków, 

 PTTK oddział Turek, 

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

 koła rękodzielnicze 50+. 
W sumie w organizowanych przez muzeum imprezach 
uczestniczyło: 17.204 osoby. 

g) Najważniejsze 
osiągnięcia 

 w maju 2018 w pałacu w Rogalinie, Muzeum Miasta Turku 
im. Józefa Mehoffera otrzymało drugi rok z rzędu 
Nagrodę Główną – Grand Prix Statuetkę „Izabella”  
za prace konserwatorskie etap III „Konserwacja kolekcji 
turkowskiego misterium Józefa Mehoffera”. "Izabella"  
to jedyny tak prestiżowy konkurs wielkopolskiego 
środowiska muzealniczego organizowany od 2002 roku, 

 przy Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera działał 
Punkt Informacji Turystycznej, który był jedynym takim 
punktem na terenie powiatu. Świadczył usługi w zakresie 
obsługi ruchu turystycznego i udzielania informacji 
turystycznej dotyczącej miasta. W swojej krótkiej 
działalności otrzymał po raz trzeci certyfikat jakości, 

 zorganizowano wystawę tematyczną w mieście 
partnerskim w Wiesmoor w Niemczech - Turkowskie 
dzieło Józefa Mehoffera – Kűnstlervereinigung – 
Nordbrűcke – Wiesmoor, 

 wydano książkę poświęconą sybiraczce pani Helenie 
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Strojwąs-Tomczyk, 

 przygotowano wydarzenia związane z obchodami 100-
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, do których 
należały: stworzenie scenariusza spektaklu podczas 
uroczystości miejskich w dniu 15 sierpnia 2018 roku, 
zawieszenie flagi narodowej na ratuszu, zorganizowanie  
i przygotowanie scenariusza rekonstrukcji historycznej: 
śmierć Stanisława Kączkowskiego”, organizacja  
wystawy pt.: „Czerwonym tramwajem do przystanku 
niepodległość”, opracowanie okolicznościowej lekcji 
muzealnej „Turkowian droga do niepodległości” w oparciu 
m.in. o dotąd nieznane materiały archiwalne, konkursy: 
„Odzyskanie niepodległości w Turku” – konkurs 
multimedialny oraz 100 lat niepodległej. „Odzyskanie 
niepodległości na ziemi tureckie” – konkurs 
międzyszkolny, 

 zorganizowano warsztaty etnograficzne wielkanocne  
i bożonarodzeniowe wraz z dwudniowym kiermaszem 
ozdób podczas imprezy plenerowej Magia Świąt, 

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

 zorganizowano szereg wystaw, prelekcji, kursów, 
pokazów i warsztatów w szkołach na terenie miasta  
i Powiatu Tureckiego, 

 w muzeum gościli m.in.: Elżbieta Dzikowska, Marek 
Tomalik, Emil Witt, Jan Czarnek i inni, 

 internetową stronę muzeum, w roku w 2018 odwiedziło 
łącznie 26.140osób z Polski i zagranicy, 

 w okresie letnim dzięki współpracy z Turkowskim 
oddziałem PTTK, muzeum zorganizowało także rajdy  
o tematyce historycznej i integracyjnej. 

Zestawienie tabelaryczne frekwencji w Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera (MMT) 
w 2018 roku. 

Tabela 35 Zestawienie tabelaryczne frekwencji w Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w 2018 roku 

Lp. Rodzaj działań 
Liczba 

wydarzeń 
Liczba 

uczestników 
Organizator 

1. Wystawy 13 6334 MMT 

2. 
Noc 

Muzeów 
1 350 MMT 

3. Odczyty/ prelekcje/spotkania 8 366 MMT 

4. Seanse 
filmowe 

31 760 MMT 

5. Koncerty - - - 
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6. Spektakle 2 500 - 

7. Konkursy 4 160 MMT 

8. Warsztaty 306 3134 MMT 

9. Imprezy plenerowe 7 1305 - 

10. Wycieczki muzealne i Questy 92 886 MMT 

11. Lekcje muzealne 31 1227 MMT 

12. Sesje i seminaria popularno-
naukowe/sympozja 

- - - 

13.  Biblioteka muzealna - 15 MMT 

14. Obsługa turysty przez PIT - 662 MMT 

15. Rajdy historyczne i 
rekonstrukcje 

3 969 MMT 

16 Kiermasze 1 536 MMT 

 

b) Miejski Dom Kultury 

Działalność Miejskiego Domu Kultury w 2018 roku realizowana była 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. Oferta programowa adresowana była do wszystkich grup 

wiekowych.            

 Zasadnicze kierunki działań obejmowały zróżnicowaną gamę przedsięwzięć 

kulturalnych, artystycznych i animacyjnych realizowanych w stałych, cyklicznych i doraźnych 

formach zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.    

 W 2018 roku Miejski Dom Kultury zorganizował 218 imprez tj. konkursy, przeglądy, 

festiwale, wystawy, spektakle, koncerty, festyny, warsztaty artystyczne, spotkania, zajęcia 

animacyjne. Szacunkowa liczba osób w nich uczestniczących ok. 42.700 osób. 

 Zadania realizowane przez Miejski Dom Kultury w 2018 roku: 

Tabela 36 Zadania realizowane przez Miejski Dom Kultury w 2018 roku: 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Bieżąca działalność  organizowano zespoły artystyczne, sekcje i koła 
zainteresowań – wokalne, muzyczno-wokalne, taneczne, 
teatralne, recytatorskie, plastyczne, edukacji kulturalnej  
i artystycznej m.in. w dziedzinie teatru, filmu, plastyki, 
muzyki, tańca, 

 organizowano specjalistyczne kursy, warsztaty artystyczne 
 i konsultacje, 

 organizowano aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego 
w okresie ferii zimowych i wakacji, 

 organizowano i współorganizowano plenerowe imprezy 
artystyczno-rozrywkowe (festyny) dla tzw. „odbiorcy 
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masowego”, 

 organizowano działania skierowane szczególnie  
do seniorów i osób niepełnosprawnych, 

 współpracowano i angażowano się w przedsięwzięcia 
kulturalne tworzone we współpracy z instytucjami  
i jednostkami samorządu lokalnego, organizacjami 
pozarządowymi, osobami fizycznymi,  

 programowano działalność Kina TUR, 

 prowadzono działalność informacyjno-promocyjną  
o wszelkich inicjatywach podejmowanych przez Dom 
Kultury. 

b) Sekcje 
zainteresowań i 
zespoły artystyczne 

Prowadzone były nw. sekcje i zespoły: 

 zespół wokalny „Turkowianki” (seniorzy, osoby 
niepełnosprawne), 

 zespół taneczny „Mikso” (dzieci, młodzież), 

 dziecięcy teatr „Baśń”, 

 studio piosenki (dzieci, młodzież), 

 grupa tancerzy ognia i szczudlarzy „Shadows of Fire” 
(młodzież), 

 BIG BAND Miasta Turku (dorośli), 

 zespół muzyczny „Ray” (dorośli), 

 sekcja tańca współczesnego (dzieci, młodzież), 

 sekcja tańca hip-hop (dzieci, młodzież), 

 sekcja baletu (dzieci), 

 pracownia plastyczna (dzieci, młodzież), 

 Klub Recytatora „Słowo” (dzieci, młodzież), 

 kurs języka angielskiego dla seniorów, 

 zajęcia Jogi dla seniorów, 

 Klub Seniora „Relaks”, 

 Zgromadzenie Wojów i Rycerzy Grodu Tura (spotkania  
w sezonie jesienno-zimowym). 

c) Warsztaty Prowadzono warsztaty: 

 teatralne, 

 recytatorskie, 

 arteterapii, 

 taneczne – tańca współczesnego, hip-hop, inspirowane 
tańcem Afro, 

 plastyczne (m.in. wielkanocne i bożonarodzeniowe), 

 florystyczne, 

 szczudlarskie,  

 żonglerki i clowningu, 

 fireshow, 

 choreografii, 

 jogi, 

 wokalne. 
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d) Organizacja imprez W 2018 roku Miejski Dom Kultury był organizatorem imprez 
ogólnopolskich, między powiatowych, lokalnych, plenerowych  
i w sali. Najwięcej propozycji ze swojej oferty programowej  
skierowano do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym  
i przedszkolnym. Były to m.in. konkursy, przeglądy, festiwale, 
spektakle, tematyczne warsztaty artystyczne i kulturotwórcze, 
wystawy. Najważniejsze z nich to: 

 Turniej Recytatorski pt. „Słowo za Słowo”, 

 26. Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych  
pt. „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”, 

 10. Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
pt. „Mikrofon, Scena i Ty”, 

 eliminacje wstępne do Finału 23. Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu, 

 19. Festiwal Szkolny „Plama”, 

 6. Powiatowy Festiwal Zespołów Tanecznych 
Przedszkolaków pt. „Tańczące Brzdące” 
(współorganizatorem była Szkoła Podstawowa w Żukach), 

 Eliminacje powiatowe do 23. Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków  DO-RE-MI w Czerwonaku, 

 14. Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej, 

 46. Przegląd Dorobku Artystycznego Przedszkoli pt. „Wielka 
Draka Przedszkolaka”, 

 Prezentacje Teatrów Dziecięcych „Turkolandia”, 

 Konkurs Recytatorski i Plastyczny dla Przedszkolaków  
pt. „Zamieszkaj w Bajce”, 

 Festiwal Talentów pt. „Na patriotyczną nutę” (współorg. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy”, 

 Konkurs Profilaktyczny „Turek Lab – żyj, nie ulegaj, walcz”, 

 konkursy plastyczne: „Najpiękniejsza Pisanka 
Wielkanocna”, projekt okolicznościowej pocztówki  
pt. „1918-2018. Sto lat Niepodległej Polski”, „Wieczór 
wigilijny”, 

 warsztaty plastyczne: wielkanocne, bożonarodzeniowe, 
wykonywania polskich symboli narodowych pt. „Biało-
Czerwona-Niepodległa”, 

 wystawy plastyczne: wystawy pokonkursowe oraz „Wielka 
Draka Przedszkolaka”, „Tacy Sami”,  

 wystawy fotograficzne: „Stylizacje”, „Sami o Sobie”, 

 „Twórczy Maluch” – zajęcia kreatywne dla przedszkolaków 
z przedszkoli samorządowych Miasta Turku, 

 „Mikołajkowe niespodzianki” – impreza rozrywkowo-
edukacyjna, 

 cykl imprez w czasie ferii i wakacji, m.in.: 

 zajęcia kreatywno-rozwojowe: taneczne, teatralne, 
wokalne, plastyczne, rekreacyjne, 

 poranki filmowe w Kinie TUR, 
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 15. Turkowskie Lato z Filmem – Kino Gatunków, 

 Festiwal Ognia i Żonglerki, 

 Rodzinny Festyn Wakacyjny. 
Największe imprezy kulturalne i artystyczne zorganizowane 
przez Miejski Dom Kultury w 2018 roku: 

 „Babski Weekend” – miejskie obchody Dnia Kobiet.  
W programie: 

 „Kobiecy wieczór filmowy” w Kinie TUR, 

 V Performace fryzjerski pt. „PreetyWoman”, 
połączony z wernisażem fotografii „Stylizacje” 
(współorganizator Zespół Szkół Technicznych), 

 Strefa relaksu – zajęcia Jogi z Czesławem Beerem, 
legendą polskiej jogi. 

 koncert pt. „Dla Pań” w wykonaniu lokalnych 
wokalistów. 

 „Powiedział Bartek, że dziś Tłusty Czwartek”, koncert  
w wykonaniu zespołów ludowych, degustacja pączków, 

 26. Turkowskie Prezentacje Teatrów Ulicznych 
TURKOSTRADA, 

 Miejsko-Gminny Dzień Dziecka i Rodziny - opracowanie 
programu scenicznego, poprowadzenie imprezy  
i zorganizowanie firmowego stoiska animacyjnego, 

 Koncert „Dla Mamy i Taty” w wykonaniu uczestników 
zespołów i sekcji Miejskiego Domu Kultury, 

 Festyn „Sobótkowe Wianki”, 

 Dożynki gminno-miejsko-parafialne w Słodkowie. Dom 
Kultury był jednym z organizatorów tego wydarzenia, 

 „Sztuka na Ulicy. Doroczny festyn promujący działalność 
twórczą i artystyczną, 

 XIII Przegląd Kapel Rockowych „Rock’n’TUR”. W programie 
koncert grupy LAMBARD, 

 XV Biesiada Piosenki „Z myszką”, 

 „Sylwester – Powitanie Nowego Roku 2019” - pokaz 
fajerwerków, koncert Szymona Chodynieckiego, 

 „Niehandlowe niedziele” – rodzinne animacje artystyczne, 
spektakle teatralne, seanse filmowe w Kinie TUR,imprezy 
plenerowe, 

 prowadzone były działania prospołeczne i prozdrowotne 
dla seniorów: 

 opieka merytoryczna nad zespołem śpiewaczym 
seniorek Turkowianki (próby, koncerty, przeglądy, 
imprezy integracyjne), 

 bezpłatny kurs języka angielskiego dla 
początkujących (ukończyło go 27 osób), 

 Klub Seniora „Relaks” (liczebność Klubu 40 osób). 
Zajęcia w Klubie nakierowane były m.in. na kulturę, 
rekreację, naukę, problemy życia społecznego 
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seniorów. Tematyka spotkań: warsztaty plastyczne, 
profilaktyka słuchu, bezpieczny Senior, prawo 
konsumenta, spotkania autorskie, wycieczki, seanse 
filmowe w Kinie TUR, zajęcia Jogi, zajęcia z języka 
angielskiego. 

 Prowadzone były działania profilaktyczno-edukacyjne: 

 koncert z okazji Dnia Matki w ramach 
prozdrowotnej Kampanii „Ciąża bez alkoholu” 
(współorganizacja z Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych), 

 „Stop AIDS” – we współpracy z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczna. 

 Prowadzona działalność charytatywna: 

 „Dla Julianka” (współorganizacja), 

 na rzecz schroniska opieki nad zwierzętami 
(współorganizacja), 

 festyn „Ratujmy dzieła Józefa Mehoffera w Kościele 
p.w. NSPJ w Turku (współorganizacja), 

 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zebrana kwota: 130.887,89 zł. 

e) Kino TUR  projekcje kina repertuarowego,  

 tematyczne maratony filmowe: „Walentynkowy wieczór 
filmowy”, „Kobiecy wieczór filmowy”, „Noc grozy”, 
„Zimowe poranki z Kinem TUR”, „Wakacyjne czwartki z 
Kinem TUR”. 

W Kinie odbyło się 413 seansów, w których uczestniczyło 
26.746 widzów. 

f) Najważniejsze 
osiągnięcia 

Studio Piosenki: 

 Amelia Janas – pierwsza nagroda w Powiatowym 
Przeglądzie Kapel i Pastorałek we Władysławowie,  

 Dominika Grzebielucha – pierwsza nagroda w Powiatowym 
Przeglądzie Kapel i Pastorałek we Władysławowie, druga 
nagroda w X Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej  
i Młodzieżowej „Mikrofon, Scena i Ty”, 

 Michalina Kurek – druga nagroda XVI Festiwalu Piosenki  
o Puchar Prezydenta Kalisza, w X Powiatowym Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon, Scena i Ty”, 
wyróżnienie w eliminacjach Regionalnych Konkursu 
Piosenki „Wygraj Sukces” Tarnobrzeg 2018 w Ostrowie 
Wielkopolskim, wyróżnienie w 31. Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej w Koninie, 

 Martyna Radosz i Aleksandra Winiarska – trzecia nagroda 
w X Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej  
i Młodzieżowej „Mikrofon, Scena i Ty”, 

 Klaudia Gardzielik – pierwsza nagroda w X Powiatowym 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Mikrofon, 
Scena i Ty”, druga nagroda w Wielkopolskim Festiwalu 
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Piosenki w Raszkowie, nominacja do Finału Konkursu 
Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu podczas 
eliminacji Regionalnych w Ostrowie Wielkopolskim, 

 Antonina Zommer - nominacja do Finału Konkursu Piosenki 
„Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu podczas eliminacji 
Regionalnych w Ostrowie Wielkopolskim, 

 Weronika Janiak – wyróżnienie w XIV Międzypowiatowym 
Festiwalu Piosenki Europejskiej w Turku. 

Klub Recytatora „Słowo”: 

 Michał Zieliński – nagroda w Turnieju Recytatorskim 
”Słowo za Słowo” i nominacja do Finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego w Trzciance, 

 Mikołaj Zieliński – nagroda w Finale 26. Konkursu 
Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych „Czerwieńcie, 
zieleńcie się słowa” w Strzałkowie. 

Dziecięcy Teatr „Baśń”: 

 Tatiana Smak, Tymoteusz Smak, Martyna Rębisz, Maja 
Skolimowska – nagroda w Finale 26. Konkursu 
Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych „Czerwieńcie, 
zieleńcie się słowa” w Strzałkowie. 

c) Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Pietrzaka 

Podstawowym zadaniem jednostki była organizacja czytelnictwa, rozwijanie i zaspo-

kajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu oraz 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotek publicznych na terenie jej działania. 

Sukcesywnie aktualizowane i uzupełniane zbiory, wprowadzanie nowych technologii, lokal  

i odpowiednie wyposażenie to wizerunek biblioteki efektywnej, sprawnej i nowoczesnej.

 Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Pietrzaka w 2018 roku: 

Tabela 37 Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Pietrzaka w 2018 roku 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Gromadzenie, 
opracowanie  
i udostępnianie 
zbiorów: 
 

Zakupiono zbiory biblioteczne i prenumeratę czasopism:  

 nowości wydawnicze: ogółem 1.919 vol. (z budżetu organizatora – 
1.362 vol.), z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych 
dla bibliotek publicznych” - 556 vol.), 

 zbiory multimedialne: 200 jedn.,  

 prenumerata czasopism: 28 tytułów, w tym: 6 dla dzieci 
i młodzieży. 

b) Udostępnianie 
zbiorów 
 

 liczba wypożyczeń księgozbioru - 93.439, 

 liczba udostępnień na miejscu - 3.473, 

 liczba czytelników aktywnie wypożyczających - 3.401, 

 liczba odwiedzin - 91.682, 

 liczba użytkowników - 3.896. 

c) Spotkania 
autorskie 
 

Zorganizowano spotkania autorskie: 

 z pisarką i dziennikarką - Teresą Moniką Rudzką  
dla uczestników Programu 50+ - 1 spotkanie,  
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 „Jak osiągnąć mistrzostwo osobiste - pasja na dobrej drodze do 
celu” - spotkania autorskie z Jackiem Łapińskim - autorem książki 
„Jak być lepszym” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 - oddziały 
gimnazjalne - 3 spotkania, 

 „Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku. Jak być lepszym  
- praktyczne inspiracje” - spotkanie z Jackiem Łapińskim - autorem 
książki „Jak być lepszym” dla uczestników Programu 50+  
- 1 spotkanie, 

 z Jackiem Łapińskim dla Czytelników Filii nr 4 - 1 spotkanie, 

 z pisarką - Ałbeną Grabowską - 1 spotkanie, 

 z Alicją Bogdan, autorką książki „Piękna każdego dnia. 365 
wskazówek stylistki”, połączone z warsztatami stylu  
dla uczestników Programu 50+ -1 spotkanie, 

 z Robertem Czerniakiem, autorem książki „Podróże do granic”, dla 
uczestników Programu 50+ - 1 spotkanie, 

 z lokalnym pisarzem - Jarosławem Klonowskim  
dla uczestników Programu 50+ - 1 spotkanie, 

 z pisarzem Przemysławem Wechterowiczem. 
d) Spotkania z 

książką 
 

Zorganizowano:  

 Dyskusyjny Klub Książki - 8 spotkań, 

 Cały Turek Czyta Dzieciom - 35 spotkań, 

 XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - 10 spotkań, 

 Cała Polska Czyta Dzieciom - 25 spotkań, 

 czytanie opowieści wigilijnych połączone ze wspólnym 
kolędowaniem - 4 spotkania, 

 głośne czytanie książek wydanych przez wydawnictwo 
psychologiczne - dyskusje nad tematem – 29 spotkań. 

e) Konkursy 
literackie 
 

Przeprowadzono: 

 XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. W. Pietrzaka pn. „Dążenie 
do wolności jest wielką siłą człowieka”, 

 XX edycja Konkursu „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”, 

 Konkurs literacki Filii nr 2 „Dziewczęca postać literacka”  

 „Rusz głową”, 

 „Piszemy dalsze losy bohaterów baśni H. Andersena”, 

 „Czy znasz tę książkę”, (Filia nr 4), 

 „Najpiękniejsze życzenia dla babci i dziadka” (Filia nr 4) 

 „Czy znasz trudne wyrazy” (Filia nr 4), 

 „Konkurs literacki o zimie” (Filia nr 4). 

f) Konkursy 
czytelnicze 

Przeprowadzono konkursy czytelnicze Filii nr 2 „W krainie bajek  
i  baśni”. 

g) Konkursy 
plastyczne 
 

Zorganizowano: 

 powiatowy konkurs plastyczny „Miś świętuje odzyskanie 
niepodległości”, 

 konkurs plastyczny „Piłsudski na plakaty”, 

 konkursy plastyczne Filii Nr 2: „Moje wakacje z rodziną”, 
„Niezapomniane wakacje”, „Tak Cię widzimy Pani Zimo”, 
„Najciekawszy prezent pod choinkę” (4 konkursy), 

 „Mój najlepszy przyjaciel” (Filia nr 4, 2 konkursy), 
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 „Laurka dla dziadka i babci” (Filia nr 4), 

 „Rysujemy i ubieramy choinkę” (Filia nr 4, 2 konkursy), 

 „Poznajemy Afrykę” (Filia nr 4), 

 „Laurka z okazji Dnia Matki” (Filia nr 4, 2 konkursy) 

 „Ażurowe motyle” (Filia nr 4), 

 „Rysujemy swojego psa” (Filia nr 4), 

 „Największy bajkowy przyjaciel” (Filia nr 4). 

h) konkursy 
multimedialne 

Zorganizowano konkurs multimedialny na najciekawszą prezentację 
pn. „Sławne turkowianki (1918-2018)”. 

i) Inne konkursy 
 

Zorganizowano: 

 konkurs fotograficzny pod hasłem „Ubrani w książkę”  
dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych 
i szkół średnich miasta Turek i Powiatu Tureckiego, 

 konkurs „Wypożyczaj - wygrywaj” , 

 konkurs „Wypożyczaj - wygrywaj” (Filia nr 4). 
j) Projekcje filmów 

i bajek 
 

Zorganizowano: 

 projekcje filmów - 5 projekcji, 

 projekcje filmów w ramach Wakacyjnego Kina - Nocny Maraton 
Filmowy. Kino gatunków: Noc horrorów i Kino oscarowe. 

k) Imprezy 
czytelniczo-
medialne 
 
 

Zorganizowano: 

 Narodowe Czytanie” - akcja wspólnego czytania klasyki literatury, 

 Finał Konkursu „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”, 

 Ogólnopolska Noc Bibliotek (Warsztaty dla dzieci „Czytanie 
dotykiem” z Kingą Trzmielewską, stoiska z eksperymentami  
i robotyką), 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

l) Imprezy 
artystyczno-
literackie 
 

Zorganizowano: 

 poetycko-muzyczny wieczór z okazji Dnia Kobiet z udziałem 
turkowskich poetów - Jadwigi Marioli Jankowskiej i Lecha Lamenta 
dla uczestników Programu 50+ , 

 „Śpiewana historia Polski” - koncert Kuby Michalskiego  
na rok obchodów stulecia niepodległości dla uczestników 
Programu 50+, 

 Galę Poetycką - podsumowanie XIX Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka, 

 pn. „Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka”, 

 Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego „Miś 
świętuje odzyskanie niepodległości”, 

 „Noc w Bibliotece”: Szalone wynalazki – całonocna impreza dla 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 

m) Imprezy 
plenerowe 
 

Przygotowano stoisko jednostki na nw. imprezy: 

 Dzień Dziecka, 

 Dni Turku, 

 Piknik Rodzinny, 

 „Sieciaki na wakacjach”: piknik edukacyjny dla dzieci dotyczący 
bezpiecznego korzystania z Internetu, 

 „Sztuka na Ulicy”, 

 „Magia Świąt”. 



79 
 

n) Inne imprezy 
 

Zorganizowano: 

 spotkanie świąteczno-noworoczne dla uczestników Programu 50+, 

 spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla Czytelniczek Filii nr 4. 
o) Inne szkolenia 

 i zajęcia 
edukacyjne 
organizowane 
przez bibliotekę 
 

W 2018 roku zorganizowano prelekcje, odczyty i pogadanki nt.: 

 „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych  
z Turku i powiatu tureckiego” (cz. 1) - prezentacja uczniów  
 Liceum Ogólnokształcącego w Turku dla uczestników Programu 
50+ – 33 uczestników, 

 „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych  
z Turku i powiatu tureckiego” (cz. 2) - prezentacja uczniów  
I Liceum Ogólnokształcącego w Turku dla uczestników Programu 
50+ - 26 uczestników, 

 „Symbolika Świąt Wielkanocnych” - spotkanie  
z przedstawicielem Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 
dla uczestników Programu 50+ - 27 uczestników, 

 „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych  
z Turku i powiatu tureckiego” (cz. 3) - prezentacja uczniów  
I Liceum Ogólnokształcącego w Turku dla uczestników Programu 
50+ - 24 uczestników, 

 Spotkanie z Beatą i Maciejem Krysztoforskimi z Biura Podróży My 
Travel dla uczestników Programu 50+ - 19 uczestników, 

 Spotkanie z fotografem, miłośnikiem fotografii przyrodniczej  
- Karolem Fornalczykiem dla uczestników Programu 50 - 28 
uczestników, 

 „Żywa lekcja historii” - spotkanie z Panią Danutą Chmielewską dla 
uczestników Programu 50+ - 21 uczestników, 

 Rozstrzygnięcie Konkursu na najciekawszą prezentację 
multimedialną pod hasłem „Sławne turkowianki (1918-2018)” oraz 
Konkursu „Piłsudski na plakaty” połączone  
z prelekcją dyrektora Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera 
dla uczestników Programu 50+. 

W zakresie warsztatów, kursów i innych wydarzeń zorganizowano: 

 warsztaty rękodzieła artystycznego - 41 spotkań, 

 kurs języka ,angielskiego - 33 spotkania, 

 Biblioteczny Klub Filmowy - 9 spotkań, 

 kurs komputerowy dla Seniorów - 17 spotkań, 

 kursy komputerowe dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

 słuchowiska dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 

 lekcje biblioteczne, 

 Program Przedszkolaki w Bibliotece, 

 warsztaty - zajęcia komputerowe i plastyczne dla dzieci, 

 plastykoterapię, 

 robotykę, 

 półkolonie w Bibliotece z  Centrum Kreatywnego Rozwoju, 

 gry i zabawy umysłowe dla dzieci, gry i zabawy literackie, 

 eksperymenty, 

 warsztaty kryptografii, 

 Europejski Tydzień Kodowania, 

 wycieczki, 
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 Bibliosmyki, 

 zajęcia szachowe dla dzieci, 

 bajki, 

 przedstawienia teatralne, 

 zajęcia z tablicą interaktywną, 

 Kamishibai, 

 gry i zabawy świetlicowe, 

 Tydzień z Internetem, 

 zajęcia warsztatowe „Mandala na weekend, czyli wolny czas bez 
stresu”, prowadzone przez Dariusza Walaszka, 

 warsztaty pisarskie pod hasłem „Bajka dla Julka” prowadzone 
przez Jarosława Klonowskiego, 

 „5,5 miliona. Wdzięczni Ameryce”, 

 zajęcia z elementami biblioterapii w Filii Nr 2, 

 rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Ubrani  
w książkę”, połączone z prelekcją Filipa Bolińskiego na temat 
fotografii, 

 Noc Bibliotek 2017 „RZECZPOSPOCZYTA”: spotkanie  
z Jackiem Fedorowiczem, monodram Zbigniewa Walerysia, 
Biblioteczny Escape Room, 

 Promocja książki z serii Bibliotheca Turcoviana – „Życiorysy 
lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych z Turku  
i powiatu tureckiego”, 

  4 kiermasze. 

p) Wystawy W 2018 roku zorganizowano 9 wystaw, w których uczestniczyło 36.448 
osób: 

 George Gordon Byron w 230. rocznicę urodzin: styczeń-luty, 

 „Życiorysy lokalne” - wystawa towarzysząca projektowi uczniów  
I LO w Turku „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów 
lokalnych z Turku i powiatu tureckiego”:  luty-maj, 

 Gabriel Garcia Marquez w 90. rocznicę urodzin: marzec-kwiecień, 

 wystawa pokonkursowa „Ubrani w książkę”: maj-listopad, 

 Aleksander Fredro w 225. rocznicę urodzin: maj-czerwiec, 

 „Zapach kobiety” - wystawa w ramach Objazdowej Galerii 
Wielkopolskiej Fotografii: czerwiec-sierpień, 

 Ekslibrisy – małe formy graficzne: lipiec-sierpień, 

 Halina Poświatowska w 50. rocznicę śmierci: wrzesień-październik, 

 pokonkursowa wystawa prac plastycznych pn. „Miś świętuje 
odzyskanie niepodległości”: listopad-grudzień. 

r) Wystawki Zorganizowano 63 wystawki, m.in.:  

 Rocznice literackie, 

 „Przygoda z reniferem”, 

 „Wielkanocne kurczaki”, 

 „W karnawale czas na bale”, 

 „Bajkowe spotkanie z wiewiórem”, 

 „Owce w sieci”. 

s) Działalność 
wydawnicza 

Wydano nw. pozycje: 

 „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych  
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 z Turku i powiatu tureckiego” w ramach serii Bibliotheca 
Turcoviana, przy współpracy z Liceum Ogólnokształcącym  
im. Tadeusza Kościuszki w Turku, 

 Mariusz Kaszyński „Brudzew – dobra ziemskie, miasto, gmina”  
przy współpracy z Gminą Brudzew, 

 „Literatura jazzem barwiona”- antologia pokonkursowa przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Przystań, 

 Lech Lament „Biały motyl”. 

 

Razem na działalność kulturalno-edukacyjną biblioteki składa się 1.212 form pracy  

i 51.672 uczestników. Do najważniejszych osiągnięć biblioteki należy awans ze 138 miejsca  

na 51 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek (3 miejsce wśród bibliotek  

w Województwie Wielkopolskim) oraz wzrost poziomu czytelnictwa – wzrost wszystkich 

wskaźników – ilości czytelników, wypożyczeni i odwiedzin. 

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. 

Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2018 roku. 

 
Tabela 38 Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2018 roku 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Utrzymanie  
i rozwój bazy 
sportowej 

 przebudowano ciąg pieszo-jezdny na obiekcie OSiR przy  
ul. Armii Krajowej, 

 wyremontowano wjazd wraz z wymianą bramy na obiekcie 
OSiR przy ul. Armii Krajowej, 

 wybudowano i wyposażono wodny plac zabaw przy ulicy 
Armii Krajowej, 

 wybudowano plac zabaw na przy ulicy Armii Krajowej, 

 wyremontowano szatnie w budynku Hali Widowiskowo - 
Sportowej przy ul. Parkowej, 

 zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw  
na osiedlu Zdrojki Lewe, 

 w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. 
„Przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Plac 
Zawiszy w Turku”. 

b) Organizacja 
imprez i wydarzeń 
sportowych 

Na Stadionie 1000-lecia przeprowadzono: 

 rozgrywki piłki nożnej w ramach Konińskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, 

 Regionalny Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych,  
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 w ramach tygodnia sportu: bicie rekordu polski w aerobiku 
grupowym. 

Na Hali Sportowej przy ul. Parkowej przeprowadzono: 

 rozgrywki w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej 
w różnych kategoriach wiekowych,  

 HiroQuersus Puchar Polski w E-Sporcie, LG Mistrzostwa Polski 
Szkół w E-Sporcie oraz Turnieje Indywidualne, 

 koncert Big Band z Braćmi Cugowskimi,  

 Kolędowanie z Big Bandem, 

 Amatorska Liga Tenisa Stołowego. 
Na ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 
przeprowadzono: 

 Dni Turku i Gminy Turek,  

 Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Siatkówce 
Plażowej Juniorów, 

 Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Oldboyów, 

 zawody konne w powożeniu i Sparing Skokowy oraz pokazy 
ogierów, premiowanie źrebiąt. 

c) Inicjatywy 
rekreacyjno 
sportowe 
organizowane  
we współpracy 
z organizacjami  
i stowarzyszeniami 
 

Współorganizowano: 

 Europejski Tydzień Sportu oraz ustanowienie rekordu Polski 
w aerobiku grupowym 

 Alternatywna Lekcja W-F z Moniką Pyrek, 

 III Nocny Maraton Pływacki 

 Turniej Charytatywny  ,,Gramy dla Arka” 

 II Integracyjnego Biegu Turmageddon 

 I Mistrzostw Przedszkoli Miasta Turku w Wielobojach 
Sportowo-Rekreacyjnych „Zdrowo–Sportowo-Odlotowo” 

 IV Mistrzostwa Miasta Turku w Pływaniu Szkół 
Podstawowych. 

II. Realizowane strategie, programy i projekty 

1. Strategie 

a) Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego na lata  

2015-2025 

Strategia powstała w ramach projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju 

gospodarczego gmin powiatu tureckiego” finansowanego z funduszy EOG. Projekt 

realizowany był przez Gminę Miejską Turek, która była liderem w partnerstwie z gminą 

Brudzew, miastem i gminą Dobra, gminą Kawęczyn, gminą Malanów, gminą Przykona, 

miastem i gminą Tuliszków, gminą Turek, gminą Władysławów, Powiatem Tureckim, 

Turecką Izbą Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. Celem 

projektu była poprawa sytuacji gospodarczej na terenie Powiatu Tureckiego poprzez 

zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, związanych 
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z ożywieniem gospodarczym obszaru. Strategia określiła potencjał i perspektywy rozwoju 

dla Powiatu Tureckiego, jak i dla każdej z gmin. Na tej podstawie możliwe było 

podejmowanie konkretnych kroków, w celu doprowadzenia do poprawy sytuacji 

gospodarczej na terenie obszaru objętego Strategią. Strategia obejmuje lata 2015–2025 

czyli okres zbieżny z ramami czasowymi unijnej perspektywy finansowej 2014–2020, dlatego 

też w oparciu o jej zapisy przygotowywana była większość aplikacji o środki unijne.  

 Centrum Obsługi Inwestora realizowało strategię w zakresie komponentu 

gospodarczego. Cele strategiczne tego komponentu są wyznacznikami kierunków działania 

ww. komórki organizacyjnej. Szczególny nacisk kładziony był na realizację „Celu 

strategicznego II – rozwój gospodarczy obszaru funkcjonalnego przez pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości i aktywną politykę proinwestycyjną”. Wspieranie sektora MŚP 

realizowane było głównie w ramach działalności Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 

ale również poprzez inne działania związane z obsługą inwestorów. Centrum Obsługi 

Inwestora obsługuje klientów lokalnych, krajowych i zagranicznych.   

 W zakresie komponentu Kultura i Turystyka niniejszą strategię realizowało Muzeum 

Miasta Turku im Józefa Mehoffera. m.in. w oparciu o ww. dokument powstał muzealny 

Punkt Informacji Turystycznej, który jest jednym z 16 punktów informacji turystycznej  

w Wielkopolsce, posiadającym certyfikację Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. 

Muzeum opracowuje swoje ścieżki edukacyjne oraz szlaki miejskie współpracuje  

z samorządami, stowarzyszeniami i nadleśnictwem w celu opracowania tras turystycznych 

pod katem obiektów zabytkowych oraz miejsc pamięci. Współpracuje także  

z rękodzielnikami celem zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

b) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Turek na lata  

2016-2025 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należało opracowanie 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które wynikaz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 

12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Działania określone w strategii determinują 

ograniczaniei przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i problemom społecznych, 

gwarantując harmonijny rozwój mieszańcom Turku. Dokument ten pozwalał 

na racjonalizację lokalnej polityki społeczneji wskazał obszary, które powinny stać  

się przedmiotemszczególnej troski władz samorządowych. Strategia zawiera cele 

strategiczne czyli kierunki dla miasta. Są to:  

 Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz 

zapobieganie ich skutkom. 

 Cel strategiczny 2: Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci  

i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i zaspokajanie potrzeb mieszkańców  

w zakresie ochrony zdrowia. 

 Cel strategiczny 3: Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych  

w środowisku zamieszkania oraz zapewnienie im udziału w życiu społecznym. 

 Cel strategiczny 4: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w mieście. 
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 Cel strategiczny 5: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

Strategia była realizowana m.in. przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, które w 2018 roku realizowały wyżej zapisane cele poprzez:  

 integrację społeczną osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych 

intelektualnie, 

 aktywizację społeczną ww. osób, 

 zapewnienie oparcia społecznego osobom niepełnosprawnym, 

 podniesienie poziomu samodzielności uczestników zajęć w ŚDS, 

 poradnictwo i terapię dla osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

c) Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 

Strategię realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku. Zakres działania 

jednostki był zgodny z Priorytetem I: Wielkopolska Równych Szans i Możliwości w zakresie 

Celu 22: Eliminowanie/redukowanie czynników  prowadzących do ubóstwa, izolacji, 

marginalizacji i wykluczenia społecznego jednostek i grup i był formą realizacji Zadania  

C: Premiowanie/wspieranie programów organizacji i instytucji ułatwiających włączenie osób 

z deficytami zdrowotnymi, intelektualnymi i/ lub socjalnymi w główny nurt życia zbiorowości.

 Formy pracy realizowane przez dom były zgodne z Priorytetem IV: Wielkopolska 

Obywatelska w zakresie Celu 3: Podnoszenie aktywności obywatelskiej i udział osób 

niepełnosprawnych w życiu społeczności, w ramach realizacji Zadania C: Wspieranie 

przedsięwzięć mających na celu poszerzenie udziału osób z ograniczeniem sprawności  

w życiu zbiorowym i umacnianie ich roli jako pełnoprawnych obywateli. 

d) Strategia Marki i Produktu Turystycznego dla Obszaru Powiatu Tureckiego 

Strategię Marki i Produktu Turystycznego dla Obszaru Powiatu Tureckiego 

realizowało Muzeum Miasta Turku w zakresie: 

 2.1 Turystyki muzealnej 

Potencjał muzealny obszaru opiera się na istniejącym już Muzeum Miasta Turku  

im. Józefa Mehoffera oraz możliwości stworzenia nowych obiektów o charakterze 

muzealnym wykorzystujących np. tradycje rękodzielnicze powiatu (tkactwo, rzeźbiarstwo, 

itp.). Ważną rekomendację stanowi dążenie do zastosowania rozwiązań wystawienniczych  

o charakterze hands-on-museum, czyli opierających się na doświadczeniu 

multisensorycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wzbogacających tradycyjną 

narrację muzealną bazującą na zgromadzonych eksponatach. 

 2.2 Turystyki etnicznej 

Turystyka etniczna związana jest z kulturą, wartościami i tradycjami ludności rdzennej, 

oferując lokalnej społeczności możliwość kontroli nad kreowaniem wizerunku tożsamości 

kulturowej i identyfikacji z ziemią. W kontekście walorów Powiatu Tureckiego wykorzystuje 

się przede wszystkim tradycje tkackie, górnicze. 
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 2.3 Turystyki biograficznej 

Turystyka biograficzna pozwala turystom poznać przeszłość (tło epoki, wydarzenia 

historyczne, specyfikę kultury) w kontekście narracji o życiu jednostki. Turystyka biograficzna 

pozwala na duży rozwój, dzięki nowoczesnym formom przedstawienniczym (multimedia) 

oraz organizowaniu dodatkowych eventów. Bezsprzecznie, ważnym walorem turystycznym 

Powiatu Tureckiego jest aktywność Józefa Mehoffera w Turku. Jego bogata biografia,  

jak również wybitna twórczość oraz interesująca epoka, w której tworzył otwierają szerokie 

możliwości kreowania produktów turystycznych, jak również rozwoju oferty kulturalnej 

dla ludności lokalnej. 

Ponadto strategia realizowana była przez działalność Punktu Informacji Turystycznej, 

jedynego tego rodzaju punktu obsługi turysty na terenie powiatu. Muzeum realizowało  

za pomocą swoich pracowni produkty turystyczne, czyli: nieodpłatne  

i częściowo odpłatne publikacje, mapy, pamiątki znajdujące się w Punkcie Informacji 

Turystycznej. Usługi jednak miały ograniczony charakter i zasięg:  

nie we wszystkich gminach była dostępna ta forma produktu turystycznego.  

2. Projekty i programy 

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

Program rewitalizacji był 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 roku 

o samorządzie terytorialnym. Kluczowe do opracowania Programu Rewitalizacji było 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W tym celu przeprowadzona została 

diagnoza wewnątrzgminna, która pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów na terenie miasta 

charakteryzujących się najtrudniejszą sytuacją przede wszystkim w sferze społecznej, a także 

w minimum jednej z pozostałych sfer. Działania wyznaczone w „Programie Rewitalizacji dla 

Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2023” są spójne z celami, kierunkami i działaniami 

gminnych dokumentów programowych, tj. „Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Miejskiej Turek na lata 2016-2025”, „Zmianą Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turek” oraz „Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek”. Ponadto niniejszy dokument wykazuje  

się komplementarnością z zapisami dokumentów na szczeblu powiatowym tj. „Zintegrowaną 

strategią rozwoju gospodarczego gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025”.  

 Cele rewitalizacji określone w dokumencie były realizowane poprzez projekty 

rewitalizacyjne. W ramach Programu Rewitalizacji zaplanowano projekty zarówno w sferze 

społecznej, jak i wpływające na pozostałe sfery tj. gospodarczą, techniczną, środowiskową  

oraz przestrzenno-funkcjonalną, które przyczynią się do wyprowadzenia ze stanu 

kryzysowego obszar rewitalizacji. W oparciu o zapisy Programu Rewitalizacji 

przygotowywana była większość aplikacji o środki unijne. 
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b) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

Celem głównym programu było określenie zasad, zakresu, form i obszarów 

współpracy organów samorządu miasta z organizacjami w zakresie realizacji zadań 

publicznych w roku 2018, zmierzające do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań 

publicznych, poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych 

mieszkańców, budowania i umacniania partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami, 

promowania społeczeństwa obywatelskiego, budowania pozytywnego wizerunku miasta, 

otwarcia na innowacyjność, konkurencyjność, tworzenia warunków do wzmacniania rozwoju 

istniejących oraz powstawania nowych organizacji.      

 Współpraca Samorządu Miasta Turku z organizacjami pozarządowymi odbywa  

się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku poz. 668) oraz w oparciu roczny program 

współpracy. Program współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został 

przyjęty Uchwałą Nr XXXV/307/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 listopada 2017 roku 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

 Celem głównym programu było określenie zasad, zakresu, form i obszarów 

współpracy organów samorządu miasta z organizacjami w zakresie realizacji zadań 

publicznych w roku 2018, zmierzające do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań 

publicznych, poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych 

mieszkańców, budowania i umacniania partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami, 

promowania społeczeństwa obywatelskiego, budowania pozytywnego wizerunku miasta, 

otwarcia na innowacyjność, konkurencyjność, tworzenia warunków do wzmacniania rozwoju 

istniejących oraz powstawania nowych organizacji.  

Współpraca z sektorem pozarządowym oparta była na zasadach: 

 pomocniczości, w myśl której współpraca miasta z organizacjami oparta była  

na obopólnej chęci wzajemnych działań, w dążeniu do jak najlepszych efektów  

w realizacji zadań publicznych w celu realizacji ich w sposób ekonomiczny, profesjonalny 

 i terminowy, 

 suwerenności stron, w myśl której miasto respektowało prawo do niezależności  

i odrębności  zorganizowanych wspólnot obywateli, 

 partnerstwa, według której miasto traktowało organizacje jako równoprawnych 

partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów  

ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych, przez co oczekiwało od organizacji 

aktywnego uczestnictwa w realizacji form wynikających ze współpracy, 

 efektywności, w myśl której miasto dokonywało wyboru najbardziej efektywnego 

sposobu realizacji zadań publicznych przez organizacje, oczekując od organizacji 

sporządzania ofert zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w specyfikacji zadania, 
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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 2018 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. 

Program nie obejmował zadań własnych z zakresu pomocy społecznej tj. usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zleconych na lata 2016-2018. 

Samorząd miasta Turku w roku 2018 współpracował z organizacjami w ustawowo 

określonych formach. Jedną z nich była forma pozafinansowa obejmująca sfery: 

informacyjną, organizacyjną oraz zadania pozostałe. 

Sfera informacyjna obejmowała konsultowanie z organizacjami, odpowiednio  

do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych, a w szczególności aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W  roku 

2018 konsultacji zostały poddane: 
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 projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019, 

 projekt Uchwały XXXVIII/328/18 Rady Miejskiej Turku w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejska Turek oraz 

określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, 

 projekt Uchwały Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 marca 2018 roku 

w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Turku. 

Pozostałe zadania wchodzące w skład sfery informacyjnej to: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania dotyczących realizacji 

zadań publicznych oraz dostępnych środków finansowych przeznaczonych na realizację 

tych zadań, indywidualne doradztwo przez pracowników Wydziału Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego w Turku, 

 udzielanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań publicznych z innych 

źródeł, 

 zamieszczanie na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Turku ogłoszeń 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  

4 organizacje posiadające odrębny status organizacji pożytku publicznego (Ochotnicza 

Straż Pożarna w Turku, Stowarzyszenie ,,Przyjaźni Dzieciom”, Stowarzyszenie ,,Przystań”, 

Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP ,,Górnik” przy KWB ,,Adamów” S.A.). 

Stowarzyszenia te podejmowały 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 2018 współpracowała w formie finansowej jak  

i pozafinansowej z około 42 organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca odbywała  

się w następujących sferach: 

 w sferze turystyki: 1 towarzyszenie realizowało zadanie publiczne: Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Turku, 

 w sferze oświaty i wychowania: 6 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne: 

Stowarzyszenie „Przystań”, Stowarzyszenie Automobil Klub Turek, Turkowski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Świetlic 

Profilaktyczno-Wychowawczych „Azyl”, 
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 w sferze ochrony zdrowia: 16 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne: 

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”, 

Miejski 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: 5 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne:  

Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, Stowarzyszenie ,,Przystań”, Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci  

i Młodzieży, Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

 w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 

1 stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne: Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego im. Wincentego Orłowskiego, 

 w sferze kultury: 4 stowarzyszenia realizowały zadania publiczne: Stowarzyszenie 

,,Przystań”, Turkowskie Towarzystwo Chóralne, Stowarzyszenie ,,Big Band Miasta  

i Powiatu Tureckiego”, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, 

 w sferze kultury fizycznej: 13 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne:  

Miejski 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”. 

Sfera organizacyjna obejmowała udostępnianie pomieszczeń komunalnych  

w budynkach użyteczności publicznej na realizację zadań na rzecz mieszkańców miasta: 

 bezpłatne użyczenia sali w Centrum Wolontariatu i Organizacji 

Pozarządowych w Turku– w roku 2018 z tej formy współpracy skorzystało 

5 organizacji: Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje”, Klub 

Biegacza ,,Maraton”, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział  

w Turku, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Turkowski Klub Abstynenta Kroku, 

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 
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organizacje raz w roku realizacji zadania publicznego; z tej formy współpracy skorzystały 

następujące organizacje: Stowarzyszenie ,,Big Band Miasta i Powiatu Tureckiego”, 

Turkowski Klub Karate, Klub Sportów i Sztuk Walk, Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka”, 

Międzyszkolny Klub Sportowy przy MOS, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, 

Stowarzyszenie ,,SIATKARZ TUREK” 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 

Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Turek), 

 finansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Turku dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy w Turku  

do realizacji zadań na rzecz najuboższych mieszkańców miasta. 

Pozostałe zadania wchodzące w skład strefy organizacyjnej to: 

 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. 

Zadania pozostałe dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku 

obejmowały: 

 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 2018 roku dwie organizacje pozarządowe zgłosiły swoich przedstawicieli do prac  

w komisjach konkursowych, 

 inicjowanie lub współorganizowanie – w miarę zgłaszanych potrzeb pracownicy 

Wydziału Spraw Społecznych udzielali wskazówek i służyli doradztwem w zakresie 

realizacji  procedur określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy 

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania, 
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 udzielanie rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych 

źródeł – w roku 2018 organizacje ubiegały się o wydanie rekomendacji, które załączano  

do dokumentacji konkursowej na realizację zadań publicznych, 

 udzielanie pomocy w promowaniu działalności organizacji pozarządowych poprzez 

udostępnianie stron internetowych Urzędu Miejskiego w Turku celem informowania  

o bieżącej działalności organizacji oraz podejmowanych przez nich działaniach 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 2018 ogłosił 5 konkursów 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 72 oferty: 

 2 oferty na zadanie z zakresu turystyki, 

 5 ofert na zadania z zakresu oświaty i wychowania, 

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

 19 ofert za zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

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

 11 ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, 

 1 ofertę na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, 

 4 ofert na zadania z zakresu kultury, 

 25 ofert na zadania z kultury fizycznej i sportu. 

Ponadto na wniosek organizacji pozarządowych, w trybie art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozpatrzono 3 oferty, które otrzymały 

dofinansowanie na realizację zgłoszonych zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz kultury.  

Łącznie pozytywnie rozpatrzono 73 oferty tj. 70 w trybie otwartego konkursu ofert  

i 3 w trybie poza konkursowym. Z uwagi na fakt, iż żadna organizacja nie wystąpiła  

z ofertą realizacji takich zadań jak: ,,Prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych  

w zakresie ochrony i promocji zdrowia” i ,,Prowadzenie działań w zakresie rozwoju  

i promocji przedsiębiorczości” kwota rozdysponowanych środków to 780.000 zł. W roku 

2017 deklarację realizacji w/w zadań zgłaszali: Turecka Izba Gospodarcza i Fundacja ,,Złota 

Godzina”. W roku 2018 wszystkie organizacje, które dokonały wszystkich formalności  

w zakresie aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadań łącznie zrealizowało 68 

zadań na rzecz mieszkańców Miasta Turku i tym samym Burmistrz Miasta Turku 

współfinansował te zadania na łączną  na kwotę 771.467,69 zł.  
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c) 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 36.000 zł. Realizatorzy szczepień: 

 Spółka Partnerska Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów ,,MEDICUS", 

 RODAMED Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów Sp. z o.o. Poradnia 

lekarza POZ, 

 Przychodnia Lekarza Rodzinnego ,,MEDYK". 

 

d) Turkowska Karta Dużej Rodziny 

W ramach programu w 2018 r wydano 43 karty. Wprowadzenie ,,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. 

Ponadto Miasto Turek wydawało również karty dla rodzin wielodzietnych w ramach 

Programu ,,Wielkopolska Karta Dużej Rodzinny” oraz Programu ,,Ogólnopolska Karta Dużej 

Rodziny”. Poniżej dane dotyczące rodzin z terenu miasta Turku, które były uprawnione 

do korzystania z ulg i zwolnień w ramach poszczególnych programów w roku 2018: 

 Turkowska Karta Dużej Rodziny - 369 rodzin, 

 Wielkopolska Karta Dużej Rodziny - 81 rodzin, 

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny - 220 rodzin. 

e) Turkowski Klub „Senior+” funkcjonujący w 2018 roku w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 

Celem Programu była poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego 

starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program miał za zadanie przyczyniać  

się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych,  

aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważnym elementem  

było uwzględnienie w działaniu ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które 

narażone mogą być osoby starsze. 

Od stycznia 2018 w Miejskim Domu Kultury, gdzie lokalizację znalazł Turkowski Klub 

Senior, odbywały się stałe spotkania seniorów z naszego miasta. Zajęcia  

dla seniorów prowadził doświadczony magister rehabilitacji i zarazem dietetyk. Zajęcia 

obejmowały m.in. „Apteka Natury”, czyli porady z zakresu ziołolecznictwa, wspólne 

śpiewanie, gotowanie czy zajęcia manualne. W zajęciach mogło uczestniczyć około 150 osób,  

maksymalnie 30 osób dziennie. Popularność przedsięwzięcia tłumaczy fakt, że turkowscy 

seniorzy byli zainteresowani wszelkiego rodzaju aktywnościami organizowanymi dla swojej 

grupy wiekowej. Dotychczas aktywnie działali w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w ramach 

programu „50+”, w Klubie „Promyk”, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Miasto Turek 
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w roku 2018 pozyskało na działalność klubu dofinansowanie w wysokości około 24.828 zł.  

a 24.743,80 zł. wydatkowało ze środków własnych. Środki te zostały przeznaczone na takie 

działania, jak np. zakup biletów do kina, na krytą pływalnię i groty solnej, naukę  języka 

anielskiego, przeprowadzenie kursu komputerowego oraz kursu samoobrony i refleksologia 

dłoni.  

f) Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług 

wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim 

Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2017 roku - do marca 2019 roku  

w partnerstwie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie Turek. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi 

społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  

i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku w ramach 

w/w projektu realizował dwa zadania:  

 zadanie nr 1: rozwój usług opiekuńczychświadczonych w miejscu zamieszkania 

uczestników projektu. 

Bazując na informacjach pozyskanych od pracowników socjalnych oraz na raporcie  

pt. „Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz  

z rekomendacjami” wykonanym przez ROPS w Poznaniu należało podjąć działania 

dostosowujące świadczenie usług opiekuńczych do indywidualnych potrzeb czasowych 

usługobiorcy, szczególnie w godzinach południowych oraz w weekendy. Termin rozpoczęcia 

tego zadania zaplanowany był na maj 2017 roku. Pracownicy socjalni dokonując analizy 

zapotrzebowania na usługi opiekuńcze wytypowali osoby potrzebujące takiego wsparcia,  

z czego wybranych zostało 21 osób, dla których zatrudniono 7 opiekunek. Usługi opiekuńcze 

na terenie Miasta Turku świadczone były w okresie od maja 2017 do lutego 2019,  

w godzinach popołudniowych i weekendy w ciągu 22 m-cy dla 21 osób. Pracownicy 

świadczący usługi opiekuńcze posiadający odpowiednie przeszkolenie zostali zatrudnieni  

na umowę-zlecenie z terenu miasta.  

 zadanie nr 2: rozwój usług asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania 

uczestników projektu. 

W ramach tego zadania zaplanowano zatrudnienie jednego asystenta osoby 

niepełnosprawnej, który swoim działaniem objął dwoje dzieci niepełnosprawnych. Asystent 

osoby niepełnosprawnej był zatrudniony na cały etat do pomocy osobom niepełnosprawnym 

zamieszkującym miasto Turek w okresie od maja 2017 roku do lutego 2019 roku 

w ramach projektu. Koszt projektu w roku 2018 wyniósł 181.549 zł. a środki własne 

przeznaczone na jego realizację stanowiły kwotę 8.962 zł. 
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g) Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018  

dla Gminy Miejskiej Turek został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/316/17 Rady Miejskiej Turku  

z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Miejskiej Turek.  

 Podstawowe zadania programu obejmowały: zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom,  

w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,  

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń  

i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; ograniczanie 

dostępności do alkoholu. Cele te były realizowane poprzez zadania wyznaczone przez art. 41 

ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizatorami 

programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku Urząd Miejski w Turku oraz 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Koszt programu – 687.922,63 zł. 

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

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie 

narkomanii należy do zadań własnych gminy. Zadania terealizuje się poprzez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej,gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej,  

na którą składa sięmiędzy 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 problemównarkomanii; wspomaganie działań instytucji, organizacji 

pozarządowych i osóbfizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz 

pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Program jest realizowany przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku a współrealizatorami są m.in. Urząd Miejski  

w Turku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa 

Policji w Turku, Sąd Rejonowy w Turku, Prokuratura Rejonowa w Turku, poradnie leczenia 

uzależnień, placówki oświatowe. Koszt programu w roku 2018 to 13.970 zł. 

i) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2014-2019 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie do zadań własnych gminy należy: 
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 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku posiada specjalistyczny dział Ośrodek 

Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień, który realizował zadania z zakresu udzielania 

pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zadanie to było 

realizowane poprzez: 

 udzielanie konsultacji indywidualnych osobom współuzależnionym oraz osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie, rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska 

przemocy domowej, kierowanie ofiary przemocy do pracownika socjalnego celem 

udzielenia wsparcia w złej sytuacji materialnej, 

 prowadzenie przez pracowników socjalnych w ramach grup roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego procedury „Niebieskiej Karty” w stosunku do 66 rodzin z terenu 

miasta, 

 zorganizowanie treningów umiejętności dla osób współuzależnionych, przez Specjalistę 

Psychoterapii Uzależnień w celu kontynuacji terapii współuzależnienia.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził konsultacje indywidualne w dziale 

Ośrodek Wsparcia oraz udostępniał miejsca dla spotkań grupy samopomocowej Al-anon 

„Nowa Droga” (dla osób współuzależnionych czyli członków rodzin osób uzależnionych) przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, mityng – w poniedziałki  godzina 17.00 - 

20.00. 

Do zadań realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

należało: 

 organizacja szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych  

do prowadzenia rekomendowanych programów zawierających treści dotyczące 

profilaktyki przemocy domowej.  

 współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie na terenie 

Powiatu Tureckiego, 

 współpraca dotycząca realizowanych projektów, kampanii społecznych oraz współpraca 

międzyinstytucjonalna w związku z pracami Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Koszt programu w roku 2018 to 2.000 zł. 

j) Program Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Turek na lata 2017-2019 

Zgodnie z art. 176 Ustawy na samorząd gminny nałożono następujące zadania: 

 opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

 tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 
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 tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

- wychowawczych przez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia  

i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku w ramach realizacji tego zadania  w roku 

2018 zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem łącznie 41 rodzin. Asystenturą 

rodzinną w pierwszej kolejności objęto rodziny, przejawiające największe trudności  

w prawidłowej opiece i wychowaniu dzieci, a tym samym zagrożone umieszczeniem dzieci  

w pieczy zastępczej. 4 rodziny zostały zobowiązane do współpracy  z asystentem na mocy 

postanowienia sądowego. Łączna liczba dzieci to 73; w tym w wieku przedszkolnym  

23 a wieku szkolnym 50. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej prowadzona 

była praca z rodzinami biologicznymi, mająca na celu powrót dzieci do rodziny. W celu 

zmniejszenia kosztów realizacji zadania braliśmy udział w konkursie MPiPS „Asystent 

Rodziny”, który rokrocznie uzyskuje akceptację.  

Koszt dofinansowania programu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej  w 2018 roku wyniósł 60.556 zł a środki własne przeznaczone na jego realizację 

stanowiły kwotę 190.062 zł. 

k) 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. 

Muzeum Miasta Turku odgrywało rolę integracyjną, dzięki współpracy z odbiorcami, 

ożywionej współpracy z innymi instytucjami kultury w mieście oraz współpracy i wymianie 

międzynarodowej z placówkami podobnej rangi w innych krajach Europy. Dla mieszkańców 

miasta i odwiedzających go turystów muzeum przygotowało szeroką ofertę edukacyjną, 

którą systematycznie uzupełnia, w zależności od możliwości muzeum i zapotrzebowania  

na większą różnorodność form. 

Program edukacyjny Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera dostosowany  

został do szerokiego forum odbiorców: od przedszkolaków, po młodzież szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe. Został opracowany 

zgodnie z następującymi dokumentami, w oparciu o które Muzeum Miasta Turku prowadzi 

swoją działalność: 

 Statut Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera, 

 Ustawa o muzeach, 

 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Ponieważ głównymi odbiorcami treści programowych były dzieci i młodzież, autorzy 

programu zadbali, by był on spójny z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, dotyczącymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 
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Cele programu: 

 ukazanie historii i kultury lokalnej, wskazywanie na jej związki z historią oraz z kulturą 
polską i światową, 

 upowszechnianie wiedzy o dziejach miasta Turku i regionu oraz zabytkach w regionie, 

 ukazanie historii zgromadzonych zbiorów i ich znaczenia dla kultury regionu, 

 udostępnianie dziedzictwa kulturowego, jakimi są dzieła Józefa Mehoffera wraz  
z ich historyczną kolekcją, 

 upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności J. Mehoffera, zwłaszcza dotyczącej pobytu 
artysty w Turku, 

 popularyzacja działań służących poszanowaniu tradycji i kultury polskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem tradycji regionu, 

 rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty 
lokalnej, 

 kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności artystycznych, 

 uczenie samodzielności w poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin nauki i sztuki, 

 stymulowanie intelektualnego i emocjonalnego rozwoju przez różnorodne formy 
aktywności artystycznej, 

 nabycie umiejętności interpretowania i wartościowania zjawisk z dziedziny historii 
 i sztuki, 

 pobudzanie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw twórczych, 

 kształcenie sprawności manualnych w połączeniu z wyobraźnią artystyczną, 

 rozwijanie wrażliwości na piękno i ochronę krajobrazu kulturowego, 

 wykształcenie potrzeby bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki i aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, 

 przygotowanie do dojrzałego życia w strukturach regionalnych, narodowych, 
państwowych i europejskich, 

 rozwijanie szacunku wobec innych wspólnot regionalnych, religijnych i narodowych, 

 rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z praktyczną działalnością na rzecz 
upowszechniania kultury, 

 rozbudzenie szeroko pojętego patriotyzmu lokalnego, przyczyniającego się do promocji 
miasta. 

Program w 2018 roku obejmował następujące stałe działania edukacyjne i zgromadził 
następującą liczbę uczestników: 

 lekcje muzealne – 1.227 uczestników 

 wycieczki po mieście opracowanymi szlakami i Questy - 886 uczestników, 

 zajęcia warsztatowe – 3.134 uczestników. 
Łącznie w 2018 roku z tych działań skorzystało 5.247 osób. 
 

Program nie obejmował działań ruchomych takich jak działalność wystawiennicza, 
odczyty i prelekcje oraz działania plenerowe jak noc muzeów, noce filmowe, kiermasze 
rekonstrukcje, spektakle, konkursy itp. 
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l) Projekt cyklicznych zajęć socjoterapeutycznych 

W listopadzie i grudniu 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku 

realizował projekt cyklicznych zajęć socjoterapeutycznych. Projekt realizowany  

był we współpracy z Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i obejmował przygotowanie i realizację 

przez studentów kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność Socjoterapia scenariuszy cyklu 

zajęć socjoterapeutycznych kształtujących umiejętności społeczne, deficytowe  

u uczestników. 

m) „Klub Otwarty Świat” 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Środowiskowy Dom Samopomocy  

we współpracy ze Stowarzyszenie „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 

konkursowej oraz  w drodze realizacji zadania zgłoszonego z własnej inicjatywy Gminie 

Miejskiej Turek przez organizację pozarządową- Stowarzyszenie „Tu i Teraz”. Działania Klubu 

Otwarty Świat obejmowały: 

 prowadzenie rehabilitacji społecznej przez organizację i realizację spotkań integracyjnych 

umożliwiających nawiązywanie i budowanie kontaktów społecznych przez uczestników 

spotkań klubu, 

 prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie treningów umiejętności społecznych,  

w szczególności treningów komunikacji interpersonalnej i treningów kulinarnych, 

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

 prowadzenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych przez zajęcia kulturalne 

obejmujące korzystanie z oferty Miejskiego Domu Kultury w Turku, Kina Tur oraz 

korzystanie z oferty Krytej Pływalni w Turku, 

 wewnątrzgrupowe zajęcia integracyjne w formie wspólnych obchodów świat 

okolicznościowych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, imieniny i urodziny uczestników zajęć 

 uczestnictwo w koncercie Elżbiety Adamiak w Miejskim Domu Kultury w Turku, 

 uczestnictwo w koncercie Braci Cugowskich i Big Bandu Turek, 

 wyjazdy na grzybobrania umożliwiające uczestnikom spotkań klubu korzystanie z form 

aktywności ruchowej, 

 organizację wyjazdów plenerowych w okresie letnim połączonych z grami i zabawami 

rekreacyjnymi. 

n) Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tureckim 

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku wpisuje się w założenia  

i realizację Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tureckim 

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

z założenia mi programu:  
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 podnoszenie świadomości społecznej z zakresu praw osób niepełnosprawnych przez 

prowadzenie poradnictwa socjalnego i realizację treningów umiejętności społecznych, 

 rozwijanie form rehabilitacji społecznej przez prowadzenie terapii zajęciowej 

 i organizację spotkań integracyjnych, 

 rozwijanie form rehabilitacji zawodowej przez realizację treningów informatycznych  

i interpersonalnych oraz umożliwienie swobodnego dostępu do ofert lokalnego rynku 

pracy, 

 integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym przez organizację 

projektów socjalnych, spotkań integracyjnych i Drzwi Otwartych w Środowiskowym 

Domu Samopomocy, 

 rozwój opieki i poprawienie standardów świadczeń realizowanych przez ŚDS Turek 

zrealizowanych przez przeniesienie siedziby domu do obiektu spełniającego standardy, 

przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz uruchomienie i działanie 

nowych pracowni terapeutycznych i form rehabilitacji fizycznej. 

W okresie od września do października 2018 roku ŚDS uczestniczył w realizacji 

projektu Dni Kultury bez Barier prowadzonego przez Miejski Dom Kultury w Turku.  

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

 realizację warsztatów fotograficznych dla uczestników ŚDS Turek, 

 udział w projekcji filmowej IMAGINE w kinie Tur, 

 realizację Drzwi Otwartych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Turku połączoną  

z prezentacja budynku i jego wyposażenia, prac uczestników oraz prelekcją i prezentacją 

multimedialną na temat historii i działalności domu, 

 przygotowanie i prezentacja przez uczestników ŚDS Turek programu słowno- 

muzycznego w ramach prezentacji twórczości artystycznej osób sprawnych inaczej – Tacy 

Sami w Miejskim Domu Kultury w Turku. 

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

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” był adresowany do uczniów 

szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakładał systematyczny i powszechny udział 

dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.  

Główne cele programu:          

 upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, 

 nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,       

 profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,      

 zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów 

ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych, 

 efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej,       

 wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie 

programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których 

nie ma pływalni,      

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

nie było w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni  

ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających 

zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci były pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia 

sportowe. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania  

to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość 

rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynęło także  

na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego  

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: miasta Turek, Gminy Turek, Gminy 

Dobra i Tuliszków. 

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

Rocznie w programie udział bierze około 120 dzieci z terenu miasta Turku. Program 

skierowany do dzieci 5, 6-cio letnich. Cykl trwa około 5 tygodni tj. 10 spotkań 2 x w tygodniu.  

Pierwotnie rodzice sami zapisywali dzieci w kasie pływalni, z czasem, program zaczęły 

realizować przedszkola miejskie.  

Główną przesłanką programu była nauka pływania wśród najmłodszych turkowian. 

Dzieci miały możliwość oswojenia się z wodą a następnie wejście w etap samodzielnego 

pływania. 

q) Mała książka wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla trzylatków – projekt Instytutu 

Książki 

Pilotażowy projekt dla trzylatków realizowany był w ramach ogólnopolskiej kampanii 

„Mała książka - wielki człowiek”, przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Pietrzaka  

w Turku, rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. Akcja miała zachęcić rodziców  

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

do biblioteki biorącej udział w projekcie, mógł otrzymać w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 

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

w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 

Mały Czytelnik mógł otrzymać naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostać uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce 

znaleźć mogli 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 

poznało ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 

pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 

W ramach projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku w roku 2018 rozdało:  

70 wyprawek czytelniczych oraz zyskało 63 nowych czytelników. 
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r) Dyskusyjny Klub Książki – spotkania czytelnicze – projekt Instytut Książki 

Strategicznymi celami projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

im. W. Pietrzaka w Turku były: 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 była również popularyzacja idei Dyskusyjnego Klubu Książki w środowiskach do tej 

pory niezaangażowanych w ruch. 

W ramach projektu w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku odbywały  

się comiesięczne spotkania, w których uczestniczyło 8 osób. W roku 2018 odbyło  

się 8 spotkań. 

s) Przedszkolaki w bibliotece 

„Przedszkolaki w bibliotece” to autorski projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej  

im. W. Pietrzaka w Turku dotyczący współpracy z przedszkolami samorządowymi. Celem 

projektu było promowanie czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców, zakładając ścisłą 

współpracę pomiędzy przedszkolem a biblioteką. W ramach współpracy biblioteka 

oferowała: 

 przygotowanie kart zobowiązań czytelniczych i zakładanie darmowych kart czytelnika, 

 oficjalne pasowanie na czytelnika, 

 opracowanie szczegółowego planu współpracy, 

 zakup wartościowej literatury dziecięcej do zbiorów biblioteki, 

 organizacja form pracy skierowanych dla podopiecznych przedszkola, 

 organizacja kół zainteresowań dla dzieci, 

 organizacja warsztatów dla rodziców, 

 organizacja wycieczek i zajęć bibliotecznych – 1 raz w miesiącu dla każdej grup 4-6latków, 

 nagradzanie i wyróżnianie aktywnych przedszkolaków. 

W ramach projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Turku zorganizowała 125 różnych 

form pracy. 

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

„Bibliosmyki” to autorski projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Pietrzaka  

w Turku. W ramach projektu odbywały się cotygodniowe spotkania dla najmłodszych 

miłośników książek (3-6 lat) wraz z opiekunami. Cykliczne zajęcia były niecodzienną formą 

animacji czytelniczej, których celem jest także integracja środowiska lokalnego.   

 W 2018 roku odbyły się 33 spotkania (cotygodniowe spotkania dla dwóch grup),  

w których udział wzięło 20 rodzin.  
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u) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych 

Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa jest  uchwalonym  przez  Radę  Ministrów  

programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został 

Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych  do  bibliotek  publicznych, którego celem jest 

wzmocnienie  aktywności czytelniczej w  bibliotekach  publicznych  poprzez  kreowanie  

wzrostu  liczby  wypożyczanych  publikacji  oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek 

publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych 

poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania  

(aktualizacja  zasobów),  a  w  konsekwencji  zwiększenie  oferty  czytelniczej   

dla użytkowników bibliotek. W ramach Priorytetu corocznie będą ogłaszane nabory 

wniosków na zadanie związane  z  zakupem  nowości  wydawniczych  do  bibliotek  

publicznych.  Dofinansowanie przekazywane jest  w ramach pomocy finansowej budżetu 

państwa w formie dotacji celowej. 

W ramach programu Miejska Biblioteka Publiczna w Turku zakupiła 5.56 vol.  

na kwotę 12.345 zł. Dzięki programowi liczba czytelników na 100 mieszkańców w roku 2018  

zwiększyła się i wyniosła 14,5 (rok 2017 – 13,9), również zwiększyła się  liczba wypożyczeń 

ogółem na 100 mieszkańców i wyniosła 343,3 (rok 2017 - 335,4). 

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

Głównym celem programu byłą poprawa i uatrakcyjnienie życia Seniorów. Spotkania 

miały  charakter cykliczny. W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca odbywały się wykłady 

oraz spotkania z pisarzami, lekarzami czy innymi ciekawymi ludźmi. Bibliotekarz pracujący  

w Pracowni Komputerowej i Wypożyczalni Zbiorów Multimedialnych Miejskiej Biblioteki 

Publicznej im. W. Pietrzaka w Turku prowadził kursy komputerowe o różnym stopniu 

zaawansowania. Podczas zajęć na indywidualnych stanowiskach Seniorzy uczyli się obsługi 

różnych programów i korzystania z Internetu. Ponadto Seniorzy uczestniczyli 

w cotygodniowych Warsztatach rękodzieła, a także mieli możliwość nauki języka 

angielskiego. 

W ramach ww. programu prowadzonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

im. W. Pietrzaka w Turku  w 2018 roku odbyło się: 16 spotkań i wykładów, 17 spotkań kursu 

komputerowego, 41 spotkań warsztatów rękodzieła, 33 lekcje języka angielskiego. 

w) 16. Dni Kultury bez Barier 

Projekt realizowany był przez Miejski Dom Kultury w Turku. Współfinansowany przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowany w kwocie 30.000 złotych.  

Na projekt składał się cykl działań i wydarzeń: 

 projekcja w Kinie TUR filmu pt. „Imagine”, 

 warsztaty fotograficzne „Sami o Sobie”, jako forma arteterapii, prowadzone przez 

fotografika Piotra Chlipalskiego z Gliwic w Środowiskowym Domu Samopomocy, 
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Stowarzyszeniu na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej „Sintur”, Zespole Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych, Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Środowiskowy Dom Samopomocy, 

 wystawa powarsztatowa „Sami o Sobie”, 

 droga osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej – „drzwi otwarte”  

w Środowiskowym Domu Samopomocy, 

 koncert Elżbiety Adamiak i mini recital wokalistki niepełnosprawnej ruchowo z Poznania, 

 XXV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących  

o Nagrodę Burmistrza Miasta Turku, 

 recital Laury Łącz, aktorki filmowej i teatralnej, 

 „Tacy Sami” – prezentacja umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych  

ze stowarzyszeń oraz klas i przedszkolnych oddziałów integracyjnych z terenu miasta 

Turku (wokaliści, tancerze, recytatorzy). 

x) XXV Ogólnopolskie Spotkania Teatralne Młodych „Czwarta Ściana” 

Projekt realizowany był przez Miejski Dom Kultury w Turku. Współfinansowany przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowany w kwocie 30.000 złotych. 

Projekt miał charakter edukacyjno-artystyczny i składał się z kilku działań i wydarzeń: 

 warsztaty teatralne w cyklu pięciu spotkań z uczestnikami Stowarzyszenia na Rzecz 

Warsztatów Terapii Zajęciowej „Sintur”, prowadzone przez aktorów Teatru Akademia 

Wyobraźni z Wrocławia, 

 happening Grupy Tancerzy Ognia Shadows of Fire promujący projekt, 

 powarsztatowa etiuda teatralna pt. „Przybieżeli do Betlejem”, 

 spektakl pt. „Strategia” w wykonaniu Teatru Dada Von Bzdulov Leszka Bzdyla, 

 pokazy 12 grup teatralnych zakwalifikowanych do konkursu, 

 warsztaty teatralne dla uczestników Spotkań z Przemysławem Wasilkowskim i Leszkiem 

Bzdylem, 

 recital słowno-muzyczny w wykonaniu Karoliny Nolbrzak i Włodzimierza Matuszaka. 

y) Kino Przedszkole 

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej organizowany był przez 

Miejski Dom Kultury przy współpracy z Fundacją Rozwoju Kompetencji Medialnych  

i Społecznych w Tychach. Comiesięczne bezpłatne zajęcia w Kinie TUR, przeznaczone były dla 

dzieci powyżej 4 roku życia z przedszkoli samorządowych miasta Turku i prowadzone  

w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana była z treścią wyświetlanych 

filmów. 

z) „Czysta Energia” 

Centrum Obsługi Inwestora działające w strukturach Urzędu Miejskiego w Turku 

koordynowało i wzięło udział w pracach związanych z powołaniem Turkowskiego Klastra 
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Energii „Czysta Energia” zawiązanego przez 22 podmioty. Partnerami w przedmiotowym 

przedsięwzięciu były jednostki samorządu terytorialnego (wszystkie gminy z powiatu 

tureckiego) oraz przedsiębiorcy, którzy wystąpili tu w roli zarówno odbiorców,  

jak i wytwórców energii elektrycznej. Partnerem technicznym przedsięwzięcia została Energa 

Obrót, która wspólnie z innymi podmiotami w Grupie Energa współpracuje przy tworzeniu  

i rozwoju turkowskiego klastra.  

Koncepcja klastrów energii wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz  

ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych  źródłach energii pojęcia klastrów energii. 

Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej 

poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji 

efektywności ekonomicznej. Klastry energii realizują swoje cele w sposób przyjazny 

środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych  

i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu 

miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. 

Misją Turkowskiego Klastra Energii „CZYSTA ENERGIA” jest zwiększenie udziału 

odnawialnych źródeł energii w ogólnym miksie energetycznym na terenie Powiatu 

Tureckiego oraz zadbanie o środowisko przyrodnicze poprzez ograniczenie niskiej emisji. 

Współpraca między partnerami porozumienia obejmie transfer wiedzy, wdrażanie 

innowacyjnych, przyjaznych środowisku technologii oraz wzajemne wsparcie pomiędzy 

przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej, oświaty i sfery badawczo-

rozwojowej, a także instytucjami otoczenia biznesu. W długiej perspektywie jednym z celów 

jest osiągniecie samowystarczalności energetycznej wszystkich gmin Powiatu Tureckiego. 

aa) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek 

Centrum Obsługi Inwestora nadzorowało realizację zapisów zawartych w „Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek”, zgodnie z wyznaczonymi  

w przedmiotowym dokumencie celami:  

 Cel strategiczny: na terenie Gminy Miejskiej Turek przeprowadzona zostanie 

transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, poprzez ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania energii  

ze źródeł odnawialnych i poprawę jakości powietrza,  

 Cel szczegółowy 1: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku, 

 Cel strategiczny 2: zmniejszenie zużycia energii do 2020 roku, 

 Cel szczegółowy 3: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 

roku. 

Wymienione cele realizowane były przez działania inwestycyjne i nieinwestycyjne na terenie 

Turku: 

 termomodernizacja budynków wielorodzinnych, 

 odwiert poszukiwawczo-rozpoznawczy wód geotermalnych, przy ul. Korytkowskiej  

w Turku. 9 maja 2017 roku podpisana została umowa na przygotowanie projektu 

odwiertu i wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej. W sierpniu tego samego roku Marszałek Województwa 

Wielkopolskiego zatwierdził projekt robót geologicznych, związanych z odwiertem  

w Turku, a w następnym miesiącu Miasto złożyło w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wniosek o dofinansowanie inwestycji. 

NFOŚiGW przyznał na turkowski odwiert sumę 14.040.000 zł. Umowa o dofinansowanie 

została podpisana 12 lipca 2018 roku. Wówczas przeprowadzony został przetarg na 

wybór wykonawcy, a 20 grudnia 2018 roku można było podpisać umowę z wybraną 

firmą, tj. z G-DRILLING SA z Warszawy, 

 montaż instalacji OZE. Do projektu przystąpili właściciele 321 domów jednorodzinnych 

 z Turku. W ich imieniu Gmina Miejska Turek wnioskowała o dofinansowanie do montażu 

304 instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 15 kW, oraz 86 instalacji solarnych  

o mocy 3,658 kWt dla gospodarstwa domowego do 4 osób i o mocy 5,487 kWt 

dla gospodarstwa domowego powyżej 4 osób. Mieszkańcy pokryją koszt 15% kosztów 

netto każdej instalacji oraz cały podatek VAT. Pozostała kwota inwestycji sfinansowana 

zostanie ze środków unijnych pozyskanych przez miasto, 

 budowa i remont dróg. 

bb) „Program opieki  nad zabytkami dla Gminy Miejskiej Turek na lata  2017 – 2020” 

Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) w zakresie zadań własnych realizowała sprawy dotyczące 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust 1 pkt. 9). 

Obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami nakłada  

na gminę art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece  

nad zabytkami   (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 z późn. zm.), który stanowi: „Zarząd 

województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat 

odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami”. Zgodnie  

z zapisem art. 87 ust 2 program ten ma na celu w szczególności: 

 włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających 

z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

 uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego  

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody  

i równowagi ekologicznej, 

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu  

ich zachowania, 

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego, 

 podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami, 

 określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków. 
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cc) Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Miasta Turku 

Konieczność opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizacji wynika z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 755 z późn. zm.). 

W roku 2018 sporządzono „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku, która zawiera: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, 

 propozycję przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej 

i paliw gazowych, 

 ocenę możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw 

i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach 

odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych  

w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, 

  propozycje możliwych do zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, 

 analizę zakresu współpracy z innymi gminami. 

 

dd) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2018 roku 

 

 W ramach programu na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, 

elektroniczne znakowanie psów oraz sterylizację suk i kotek, których posiadacze są 

mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek wydatkowanych zostało: 343.559,60 zł.  

 W ramach, finansowanych przez gminę elektronicznych znakowań psów 

oraz  zabiegów sterylizacji wykonane zostały: implantacje mikroczipów, sterylizacje małych 

suk, sterylizacje dużych suk oraz kotek. 

 

ee) Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

 

W ramach programu w roku 2018 roku złożonych zostało 27 wniosków o utylizację 

wyrobów zawierających azbest a zrealizowano 22 wnioski. Zdemontowanych  

i unieszkodliwionych zostało 7,422 Mg wyrobów zawierających azbest a unieszkodliwionych 

35,294 Mg tych wyrobów. Program realizowany był przy udziale środków gminy, Powiatu 

Tureckiego oraz dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dofinansowanie wyniosło 94,88%. Z budżetu gminy 

wydano 324,88 zł.  
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III. Uchwały Rady Miejskiej Turku 

Obsługą administracyjną Rady Miejskiej Turku zajmowało się Biuro Rady Miejskiej 

będące w strukturach Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. Do kompetencji 

biura należała 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. 

 

Rok 2018 obejmował działalność dwóch kadencji Rady Miejskiej Turku, które pracowały  

w niżej wymienionych komisjach: 

 
Tabela 39 Liczba posiedzeń Rady Miejskiej Turku w 2018 roku 

VII kadencja (01.01.2018 - 19.11.2018) VIII kadencja (19.11.2018 - 31.12.2018) 

Nazwa komisji 
Liczba 

posiedzeń 
Nazwa komisji 

Liczba 
posiedzeń 

Budżetowa 7 Budżetowa 1 

Działalności Gospodarczej i 
Rozwoju Miasta 

8 Komunalna i Rozwoju Miasta 1 

Komunalna 9 Zdrowia i Pomocy Społecznej 1 

Zdrowia i Pomocy Społecznej 8 Oświaty, Kultury i Sportu 1 

Oświaty, Kultury i Sportu 7 
Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska 

1 

Porządku Publicznego i Ochrony 
Środowiska 

8 Rewizyjna 1 

Rewizyjna 7 Skarg, Wniosków i Petycji 0 

Statutowa 8 ------------------------------------- --------------- 
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Łącznie Rada Miejska obradowała 14 razy: 11 -  w VII kadencji, 3  - w VIII kadencji, 

 w tym: 4 razy na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (sesja nadzwyczajna), jeden raz na wspólnej Uroczystej Sesji Połączonych Rad 

Samorządów Powiatu Tureckiego dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Na 14 sesjach podjęte zostały 93 uchwały w tym: 61 w VII kadencji, 32 w VIII kadencji. 

Ponadto w VII kadencji podjęty został 1 apel w sprawie podjęcia działań 

wspierających gminy wielkopolskie dotknięte zakończeniem funkcjonowania sektora 

paliwowo-energetycznego oraz przygotowania przez Rząd RP programu Gospodarczo-

Kompensacyjnego dla regionu konińsko - tureckiego. Na sesji nadzwyczajnej w dniu  

9 listopada 2018 roku Rada Miejska rozpatrzyła jedną skargę na działalność Burmistrza. 

Skarga została uznana za bezzasadną. 

Większość przyjętych przez radę uchwał miało charakter finansowy i organizacyjny. 

Pozostałe uchwały dotyczyły spraw społecznych, gospodarowania mieniem komunalnym 

oraz kwestii związanych z inżynierią miejską. 

Tabela, uwzględniająca wszystkie uchwały podjęte w 2018 roku, z informacją  

o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i opisach realizacji, 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 
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IV. Budżet obywatelski 

Budżet obywatelski (zwany także partycypacyjnym) od kilku lat stosowany jest przez 

coraz większą ilość samorządów. Ta metoda, z każdym rokiem coraz bardziej popularna, jest 

jednym z wielu sposobów aktywnego angażowania mieszkańców w procesy zachodzące  

w lokalnej społeczności. Głównym celem - jaki przyświeca idei budżetu obywatelskiego, jest 

włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o sprawach lokalnych, a także 

pobudzenie świadomości postaw obywatelskich i tworzenie więzi wśród lokalnych 

społeczności. 

1. Założenia i harmonogram 

Budżet obywatelski miasta Turek to część budżetu publicznego przeznaczona  

na realizację zadań inwestycyjnych lub inicjatyw obywatelskich zgłoszonych i wybranych 

bezpośrednio przez mieszkańców. To program skierowany do mieszkańców miasta, którzy 

ukończyli 16 rok życia i posiadają własny pomysł na projekt lub chcieliby poprzeć inicjatywę 

innych mieszkańców np. jako współpomysłodawców.      

 W 2018 roku mieszkańcy Turku po raz drugi mieli szansę na realizację własnych 

pomysłów. Na realizację projektów, które zostały najwyżej ocenione w publicznym 

głosowaniu, miasto przeznaczyło w budżecie miejskim 500.000 złotych. Koszt realizacji 

jednego zadania nie mógł być wyższy niż 30% środków finansowych przeznaczonych  

na realizację budżetu obywatelskiego oraz być niższy niż jeden tysiąc złotych. Przy czym koszt 

całości, czy części zadania, w wyniku realizacji których nie powstają składniki majątkowe  

nie mógł być wyższy niż 50.000 tys. złotych.       

 W celu realizacji idei budżetu obywatelskiego edycja 2018/2019, przygotowane 

zostały następujące Zarządzenia Burmistrza Miasta Turku: 

 Zarządzenie 31 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji 

budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek na rok 2019, 

 Zarządzenie 44 z dnia 1 marca 2018 roku. w sprawie powołania Zespołu do spraw 

realizacji budżetu obywatelskiego i koordynatora, 

 Zarządzenie nr 63/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2018. 

Zarządzenia te były konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Miejską Turku - 

Uchwała Nr XXXVII/320/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej 

Turek na rok 2019.         

 Wyżej wymienione akty prawa miejscowego dostępne są na stronie internetowej 

www.budzet.turek.pl w zakładce pliki do pobrania.    

 Równocześnie z przygotowaniem aktów prawa miejscowego trwały prace  

nad przygotowaniem części informatycznej i informacyjnej (wersja papierowa broszur  

i ulotek) – o budżecie obywatelskim. 

https://budzet.turek.pl/-zarzadzenie-038-z-dnia-1-marca-2017-r-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-realizacji-budzetu-obywatelskiego-gminy-miejskiej-turek-na-rok-2018-10
https://budzet.turek.pl/-zarzadzenie-038-z-dnia-1-marca-2017-r-w-sprawie-ustalenia-harmonogramu-realizacji-budzetu-obywatelskiego-gminy-miejskiej-turek-na-rok-2018-10
https://budzet.turek.pl/zarzadzenie-040-z-dnia-1-marca-2017-r-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-realizacji-budzetu-obywatelskiego-koordynatora-12
https://budzet.turek.pl/zarzadzenie-040-z-dnia-1-marca-2017-r-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-realizacji-budzetu-obywatelskiego-koordynatora-12
https://budzet.turek.pl/pliki/additional_field2_ac18285f1fe97dcd986568c9bcce9197702652.pdf
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Strona internetowa www.budzet.turek.pl, na której zarówno wnioskodawcy  

jak i osoby biorące udział w głosowaniu mogą znaleźć wszystkie informacje została 

uzupełniona o nowe informacje. Równolegle Zarządzeniem nr 31 Burmistrza Miasta Turku w 

dniu 16 lutego 2018 roku, opublikowany został harmonogram realizacji budżetu 

obywatelskiego w roku 2018.        

 Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w roku 2018. 
Tabela 40 Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w roku 2018 

Termin Etap/ zadania Odpowiedzialny 

od 19 lutego 2018 r. przez 
cały okres trwania 
zadania 

Kampania informacyjno-edukacyjna wraz ze 
spotkaniami konsultacyjnymi z mieszkańcami 

Sekretarz Miasta 
BSS 

od 5 marca 2018 r.  
do 6 kwietnia 2018 r. 

Zgłaszanie propozycji zadań Sekretarz Miasta, SO  

od 5 marca 2018 r.  
do 7 maja 2018 r. 

Weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych 
propozycji zadań 

Zespół do spraw realizacji 
budżetu obywatelskiego  

16 maja 2018 r. ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do 
głosowania i listy projektów odrzuconych, 
losowanie numerów projektu 

Burmistrz 
Sekretarz Miasta 
 

od 16 maja 2018 r. 
do 19 czerwca 2018 r. 

Kampania promocyjna złożonych projektów 
w tym spotkania z mieszkańcami 

Sekretarz Miasta 
BSS 

3 czerwca 2018 r. Piknik informacyjny Sekretarz Miasta  
BSS 

od 3 czerwca 2018 r. do 
19 czerwca 2018 r. 

głosowanie w celu wyłonienia projektów 
realizowanych w ramach budżetu 
obywatelskiego 

Sekretarz Miasta  
SO 

20 czerwca 2018 r. Ogłoszenie wyników głosowania i podanie 
nazw projektów, które będą realizowane w 
ramach budżetu obywatelskiego 

Burmistrz 
Sekretarz Miasta  
 

I etap do 31 grudnia 
2018 r.  
II etap do 31 grudnia 
2019 r. 

Ewaluacja procesu Burmistrz 
Sekretarz Miasta  

 

2. Kampania informacyjna 

 

Po zakończeniu prac formalnych rozpoczęto kampanię informacyjną, która miała 

zapoznać mieszkańców z ideą budżetu, sposobem zgłaszania projektów i metodą 

głosowania. Kampania podzielona była na kilka etapów.     

 Pierwszym z ww. etapów były spotkania z mieszkańcami. Ich współorganizatorami 

byli m.in. radni miejscy i przedstawiciele zarządów samorządów osiedli. Podczas spotkań 

tłumaczona i opisywana była idea budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zgłaszali swoje 
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uwagi, ale też pojawiały się konkretne pomysły, które w wielu wypadkach stały  

się projektami do budżetu.        

 Kolejnym z etapem było rozdysponowanie materiałów informacyjnych. Na potrzeby 

realizacji budżetu wydrukowano:  

 100 sztuk plakatów, 

 15.000 sztuk ulotek, 

 500 sztuk broszur informacyjnych zawierających zasady budżetu obywatelskiego, 

 1000 sztuk broszur zawierających zgłoszone projekty. 
Plakaty rozwieszono na słupach i tablicach ogłoszeniowych. Pozostałe materiały zostały 
doręczone do domów mieszkańców miasta, przedszkoli, szkół, jednostek organizacyjnych 
Gminy Miejskiej Turek i spółdzielni mieszkaniowych. Część ww. materiałów była 
przekazywana przy udziale radnych i przewodniczących samorządów osiedlowych. 
Dodatkowo za pośrednictwem wszystkich turkowskich szkół - poprzez portal informacyjny 
LIBRUS informacja w wersji elektronicznej została przekazana do uczniów i ich rodziców. 

Trzecim etapem kampanii informacyjnej były publikacje w mediach. Ogłoszenia 
ukazały się na portalu miejskim, lokalnych portalach informacyjnych oraz mediach 
społecznościowych. 

Ostatnim punktem rozpowszechnienia informacji był piknik obywatelski. Piknik odbył  
się 3 czerwca 2018 roku. Autorzy zgłoszonych projektów mieli szansę zachęcić mieszkańców  
do głosowania na swoje pomysły. Podczas pikniku pracownicy Urzędu Miejskiego objaśniali 
wszystkie procedury związane z budżetem, przekazywali materiały promocyjne  
oraz wyjaśniali zasady głosowania. 

3. Zgłaszanie projektów i ich weryfikacja 

Zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego w okresie od 5 marca 
2018 roku do 6 kwietnia 2018 roku pomysłodawcy mogli zgłaszać propozycje zadań do 
realizacji. Zgłaszanie możliwe było zarówno w formie papierowej – poprzez wypełnienie 
odpowiedniego formularza jak i w wersji elektronicznej na stronie www.budzet.turek.pl.
 Formularz papierowy dostępny był w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi 
Klienta (BOK). Można go było również pobrać ze strony internetowej www.budzet.turek.pl. – 
po pobraniu należało go dostarczyć do BOK. Wypełniony formularz musiał zawierać załącznik 
w postaci listy poparcia co najmniej 15 mieszkańców Turku.   
 System nawigujący formularzem elektronicznym, dostępnym na stronie 
www.budzet.turek.pl, w sposób intuicyjny prowadził wnioskodawcę przez kolejne etapy 
wypełnianego wniosku, przypominając ewentualnie o polach niewypełnionych. Po 
wypełnieniu formularza wnioskodawca otrzymywał potwierdzenie na swoją skrzynkę e-mail.
 Łącznie zostało zgłoszonych 26 wniosków. 13 formularzy zostało zgłoszonych 
elektronicznie i 13 w formie papierowej (lista wniosków na stronie www.budzet.turek.pl 
w zakładce aktualności plik – wykaz wszystkich zgłoszonych projektów). Z wszystkich 
złożonych projektów, 4 zostały odrzucone na podstawie zapisów o weryfikacji projektów. 
Dwukrotnie - za zgodą wnioskodawców – skorzystano z możliwości połączenia projektów 
obejmujących ten sam zakres lub zbliżone do siebie pomysły.        
 W wyniku weryfikacji złożonych projektów – dokonywanych na posiedzeniach 
Zespołu ds. realizacji budżetu obywatelskiego do głosowania zostało dopuszczonych  
20 projektów (9 projektów złożonych elektronicznie i 11 złożonych papierowo). Numery 
poszczególnych zadań zostały nadane w sposób losowy.  
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4. Głosowanie 

Zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego, głosowanie w celu 

wyłonienia projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego odbywało  

się w dniach od 3 czerwca 2018 roku do 19 czerwca 2018 roku. Zasady głosowania zostały 

szczegółowo opisane w Uchwale Nr XXXVII/320/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 lutego 2018 

roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego 

Gminy Miejskiej Turek na rok 2019.       

 Możliwe było głosowanie na karcie w tradycyjnej formie papierowej poprzez 

wrzucenie wypełnionej karty do specjalnie przygotowanej i wystawionej w Urzędzie 

Miejskim urny jak i w głosowaniu elektronicznym poprzez wypełnienie odpowiednich pól 

przygotowanego interaktywnego formularza. Głos oddawało się poprzez wpisanie numerów 

zadań przypisując odpowiednio trzy, dwa bądź jeden punkt. Karty do głosowania były 

weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Karty do głosowania, które były 

wypełnione niewłaściwie (niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na 

przetwarzanie danych osobowych) uznawane byłyby za nieważne.    

 Dokumentem potwierdzającym wybór projektów do realizacji w ramach budżetu 

obywatelskiego jest protokół z głosowania w ramach pierwszej edycji budżetu 

obywatelskiego Miasta Turek (www.budzet.turek.pl) zakładka - do pobrania, plik - Protokół  

z głosowania).           

 Oddano łącznie 1.979 głosów, z czego w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie 

formularza w Internecie - 1.958 głosy, a w formie papierowej poprzez wypełnienie 

formularza papierowego - 21 głosy (5 głosów oddanych papierowo było nieważnych).  

Nie stwierdzono głosów nieważnych w całej procedurze głosowania.    

5. Projekty wybrane do realizacji 

Do realizacji wybrali do realizacji 8 projektów przedstawionych poniżej: 

 Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym mieście, 

 Przebudowa zadaszenia trybun i budowa ciągów komunikacyjnych na Stadionie  

1000-lecia, 

 Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej Fitness na terenie Stadionu, 

 Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, 

 Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego 2, 

 Zielone płuca dla miasta, 

 Posprzątaj po swoim psie, 

 Rajd rowerowy i nordicwalking Turek i okolice.     

 Wszystkie projekty zostały włączone do projektu budżetu Gminy Miejskiej Turek 

przyjętego uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019. 
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Załącznik nr 1 do Raportu o Stanie Gminy Miejskiej Turek 

 

Wykaz Zarządzeń z 2018 roku 

 

Nr Nazwa zarządzenia Data 

1 w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Turku 2 stycznia 

2 

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli 

4 stycznia 

3 w sprawie ogłoszenia naboru uczestników do „Turkowskiego Klubu „Senior +” 5 stycznia 

4 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

9 stycznia 

5 
w sprawie opracowania na 2018 rok planu finansowego zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Turek 
ustawami oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań 

9 stycznia 

6 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 9 stycznia 

7 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Turku 10 stycznia 

8 w sprawie ustalenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Turku 10 stycznia 

9 

w sprawie upoważnienia Zastępców Burmistrza Miasta Turku do podejmowania 
czynności zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin 
Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Turku i uchwały Rady Miejskiej Turku oraz 
podejmowania czynności Kierownika Urzędu Miejskiego w Turku 

10 stycznia 

10 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

11 stycznia 

11 
zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

12 stycznia 

12 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

12 stycznia 

13 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania 
usługi pn.: „Wykonanie w latach 2018-2021 usługi polegającej na utrzymaniu 
zieleni w obrębie skwerów wraz z omiataniem ciągów pieszych usytuowanych w 
obrębie skwerów oraz utrzymaniem fontanny miejskiej.” 

12 stycznia 

14 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminy 
składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Turek 

23 stycznia 

15 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia 
03.01.2011 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
prowadzenia rachunkowości 

23 stycznia 
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16 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie pomocy społecznej w roku 2018 

25 stycznia 

17 
w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w Turku 

29 stycznia 

18 
w sprawie określenia wysokości kwoty dotacji na jednego wychowanka w 
niepublicznym przedszkolu w 2018 roku 

29 stycznia 

19 
w sprawie określenia wysokości kwoty dotacji na jednego ucznia w szkole 
niepublicznej w 2018 roku 

29 stycznia 

20 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Turku do przeprowadzenia procedury zlecenia realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej 

30 stycznia 

21 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie kultury w roku 2018 

30 stycznia 

22 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do 
zaciągania zobowiązań 

31 stycznia 

23 
zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

31 stycznia 

24 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

31 stycznia 

25 
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola 
Samorządowego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Turku im. Krasnala 
Hałabały 

31 stycznia 

26 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym przetargu 2 lutego 

27 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenie 
składu komisji przetargowej 

5 lutego 

28 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnych nieograniczonych  
czasie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Turek, położonych w Turku – pasy drogowe dróg wewnętrznych: ul. 
Oliwkowa i ul. Perłowa, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

6 lutego 

29 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia – zwalczania narkomani, 
przeciwdziałania alkoholizmowi i promocji zdrowia w roku 2018 

6 lutego 

30 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2011 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 
stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania wartości 
garaży o zabudowie stałej i innych lokali użytkowych o zabudowie stałej 
położonych na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek 

8 lutego 

31 
w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu obywatelskiego Gminy 
Miejskiej Turek na rok 2019 

16 lutego 

32 
w sprawie wyznaczenia punktu na terenie Gminy Miejskiej Turek do składania 
wniosków w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek na rok 
2019 oraz określenia wzorów dokumentów 

16 lutego 
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33 
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 19/2018 Burmistrza Miasta 
Turku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości kwoty dotacji 
na jednego ucznia w szkole niepublicznej w 2018 roku 

20 lutego 

34 
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2018 Burmistrza Miasta 
Turku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości kwoty dotacji 
na jednego wychowanka w niepublicznym przedszkolu w 2018 roku 

20 lutego 

35 
zmieniające Uchwałę NR XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28.12.2017 
r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

22 lutego 

36 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 rok 

22 lutego 

37 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Turek oraz określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. 

26 lutego 

38 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku 

26 lutego 

39 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Turku 

26 lutego 

40 
w sprawie zaakceptowania sprawozdań z zakresu spraw społecznych 
dotowanych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w roku 2017 

26 lutego 

41 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola 
Samorządowego Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Krasnala Hałabały” w 
Turku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 

28 lutego 

42 
zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

28 lutego 

43 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 rok 

28 lutego 

44 
w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji budżetu obywatelskiego 
Gminy Miejskiej Turek na rok 2019 i koordynatora 

1 marca 

45 

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 ENERGA-
OPERATOR S.A. 

2 marca 

46 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Turek, położonej w Turku w rejonie Al. Jana Pawła II, na rzecz ENERGA-
OPERATOR S.A. 

2 marca 

47 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej 8 marca 

48 

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. Kard. S. Wyszyńskiego , na rzecz 
ENERGA-OPERATOR S.A. 

19 marca 
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49 
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie 
konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 8 z 
Oddziałami Integracyjnymi im. „Krasnala Hałabały” w Turku 

19 marca 

50 
w sprawie ustalenia zasad i założeń do przygotowania arkusza organizacji szkół i 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek na rok 2018/2019 

22 marca 

51 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Turku 

22 marca 

52 
zmieniające uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

26 marca 

53 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r.  

26 marca 

54 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

28 marca 

55 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola 
Samorządowego nr 8 z Oddziałem Integracyjnym im. Krasnala Hałabały w Turku, 
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 

28 marca 

56 

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku 
za  2017 r., informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Turku oraz 
przedstawienia Radzie Miejskiej Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej 
Turku sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za 2017 r. 

29 marca 

57 
w sprawie ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Turku 

3 kwietnia 

58 
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Miejskiej Turek 

3 kwietnia 

59 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych w zakresie ochrony zdrowia, turystyki, pomocy społecznej, 
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w roku 2018 

5 kwietnia 

60 
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli 
finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku 

9 kwietnia 

61 
zmieniające uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

9 kwietnia 

62 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 
marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia 
naboru 

10 kwietnia 
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63 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 1 
marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji budżetu 
obywatelskiego Gminy Miejskiej Turek na rok 2019 i koordynatora 

10 kwietnia 

64 w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej 11 kwietnia 

65 
w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań przez jednostki 
organizacyjne Gminy Miejskiej Turek 

13 kwietnia 

66 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Krasnala Hałabały w Turku 

16 kwietnia 

67 

w sprawie upoważnienia dyrektora oraz zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Turku do wydawania decyzji administracyjnych w 
indywidulanych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 
właściwości gminy 

16 kwietnia 

68 
w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Turek udziałów w Spółce z o.o. 
"Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu 

16 kwietnia 

69 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

19 kwietnia 

70 
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 18/2018 Burmistrza Miasta 
Turku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji na 
jednego wychowanka w niepublicznym przedszkolu w 2018 roku 

19 kwietnia 

71 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w 
zakresie wykonania robót budowlanych pn.: "Remont chodników przy ul. gen. 
Mieczysława Smorawińskiego na działkach oznaczonych numerami 
geodezyjnymi: 341/39, 341/40, 341/41, 341/48.341/66, 341/67,341/68, 
341/69, 341/70, 341/71, 341/72, obręb B w Turku oraz przy ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 
505/30 i 503/21 położonymi w Turku w obrębie B" " 

25 kwietnia 

72 
zmieniające uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

27 kwietnia 

73 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

27 kwietnia 

74 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie turystyki w roku 2018 

30 kwietnia 

75 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Turek za 
2017 r. 

9 maja 

76 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym przetargu 10 maja 

77 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenie 
składu komisji przetargowej 

10 maja 
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78 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, działalności wspomagającej 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018 

17 maja 

79 
w sprawie zmiany Instrukcji obiegu dokumentów księgowych i kontroli 
finansowej w Urzędzie Miejskim w Turku 

21 maja 

80 

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrz Miasta Turku za osiągnięcia 
sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i 
studentów mieszkających na stałe na terenie miasta Turku 

21 maja 

81 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnych nieograniczonych w 
czasie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek położonych w Turku w rejonie ul. Legionów Polskich i 
stanowiących pas drogi wewnętrznej w rejonie ul. Zdrojki Prawe i ul. Lucjana 
Żeligowskiego, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

23 maja 

82 
zmieniające uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

25 maja 

83 
w spawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

25 maja 

84 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert  na wybór realizatora Programu 
profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Turku powyżej 65 
roku życia 

25 maja 

85 

w sprawie wyznaczenia punktu na terenie Gminy Miejskiej Turek do głosowania 
w ramach budżetu obywatelskiego gminy Miejskiej Turek na rok 2019 oraz 
określenia wzoru karty do głosowania i upoważnienia do wprowadzenia 
przekazanych danych do głosowania do systemu elektronicznego  

25 maja 

86 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania 
dostawy pn.: Dostawa zapory sieciowej sprzętowej typu UTM wraz ze 
szkoleniem i wdrożeniem w siedzibie zamawiającego 

1 czerwca 

87 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu 
profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turek 
powyżej 65 rok życia 

5 czerwca 

88 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

5 czerwca 

89 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia 
03.01.2011 w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
prowadzenia rachunkowości 

5 czerwca 
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90 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: 
"Sporządzenie dokumentacji technicznej oraz zakup i montaż infrastruktury 
służącej wytwarzaniu energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych oraz energii 
cieplnej z kolektorów słonecznych na potrzeby budynków mieszkalnych". 

5 czerwca 

91 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek, położonych w Turku, w rejonie ulic ul. Komunalnej i Al. Jana 
Pawła II, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

11 czerwca 

92 
w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 82/18 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 maja 
2018 r. zmieniającego Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

13 czerwca 

93 
zmieniające uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

18 czerwca 

94 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

18 czerwca 

95 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Turek 21 czerwca 

96 
w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o przyznanie nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury oraz ich wysokości 

25 czerwca 

97 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 4 
stycznia 2018 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli  

28 czerwca 
2018 

98 
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości 

28 czerwca  

99 
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu po 
ogłoszeniu przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy 
Miejskiej Turek 

28 czerwca 

100 
zmieniające Uchwałę nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

29 czerwca  

101 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

29 czerwca  

102 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku za rok 2017 

2 lipca  

103 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Turku im. 
Józefa Mehoffera za rok 2017 

2 lipca  

104 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury 
w Turku za 2017 

2 lipca  
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105 
w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie 
Miejskim w Turku 

10 lipca 

106 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

11 lipca  

107 
zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

11 lipca  

108 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na rok 2018 

11 lipca  

109 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek – pas drogi wewnętrznej ul. Józefa Chełmońskiego i ul. Leona 
Wyczółkowskiego, na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. 

13 lipca  

110 

zmieniające zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 czerwca 
2018 r. 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. Komunalnej i Al. Jana 
Pawła II, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

13 lipca  

111 
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania na realizację zadania 
publicznego z zakresu kultury w roku 2018 

16 lipca  

112 
w sprawie ustalenia  wysokości dofinansowania na realizację zadania 
publicznego w zakresie ochrony zdrowia – pozostałej działalności  w roku 2018 

16 lipca 

113 
w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt stosowanego w 
Urzędzie Miejskim w Turku 

18 lipca 

114 
w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 
„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Turek GT-1 w celu ujęcia 
wód termalnych w miejscowości Turek” 

18 lipca  

115 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
zakresie wykonania usługi pn.: „Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności 
Zamawiającego” 

25 lipca  

116 
zmieniające Uchwałę Na XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

30 lipca  

117 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 rok 

30 lipca  

118 
w sprawie objęcia przez Gminę Miejską Turek udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością Oświetlenia Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu 

8 sierpnia  

119 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 
nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz 
wyznaczenia składu komisji przetargowej 

9 sierpnia 

120 
w sprawie przyznania Stypendium Miasta Turku dla uzdolnionych uczniów lub 
studentów w roku 2018   

10 sierpnia  
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121 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej  w 
czasie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek, położonych w Turku – pas drogowy wewnętrznej ul. Miłosna, 
na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A  

17 sierpnia  

122 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej  w 
czasie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek, położonych w Turku – pasy dróg wewnętrznych ulic: Makowa, 
Piękna, Plac Kilińskiego, Radosna, Czysta oraz ciągi komunikacji pieszej w 
rejonie rzecz ENERGA-OPERATOR S.A 

17 sierpnia  

123 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej  w 
czasie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek, położonych w Turku – pas drogi wewnętrznej ul. Piwna, na 
rzecz ENERGA-OPERATOR S.A 

17 sierpnia  

124 
zmieniające uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

21 sierpnia  

125 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 rok 

21 sierpnia  

126 

w sprawie przekazania drewna w ilości 23,61 m3 pozyskanego w wyniku wycinki 
drzew rosnących na terenie parku dworskiego, położonego w rejonie ul. 
Górniczej na działce oznaczonej w obrębie „B” ewidencji gruntów m. Turku nr 
geod. 746/2 – związanych z realizacją projektu „Usunięcie suchych drzew i 
krzewów w celu rewaloryzacji zabytkowego parku dworskiego w Gminie 
Miejskiej Turek” 

21 sierpnia  

127 
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń 
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

22 sierpnia 

128 

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 2018 r 

29 sierpnia  

129 
zmieniające uchwałę nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na 2018 rok  

31 sierpnia 

130 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018r. 

31 sierpnia 

131 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

6 września  

132 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 
Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

6 września  

133 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r.  

14 września 

134 
zmieniające zarządzenie Nr22/18 Burmistrz Miasta Turku z dnia 31 stycznia 
2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 
organizacyjnych do zaciągania zobowiązań  

17 września 
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135 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 6 
września 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko 
urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji do 
przeprowadzenia naboru 

18 września 

136 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków oraz ogłoszenia o możliwości 
ubiegania się o pomoc dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w ramach 
Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r, - „Wyprawka szkolna”  

20 września 

137 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugich przetargów 
ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz 
wyznaczenia składu komisji przetargowej 

25 września 

138 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego 
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu 
komisji przetargowej 

26 września 

139 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek – w rejonie – Al. NSZZ Solidarność, obręb B, na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

26 września 

140 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Turek -  w rejonie ul. Kączkowskiego, ul. Mickiewicza obręb B Turek A, 
na rzecz ENERGA-OPERATPR S.A 

26 września 

141 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  odpłatnej nieograniczonej w 
czasie służebności  przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Turek -  w rejonie ul. Władysława Raczkiewicza, obręb B na 
rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

26 września 

142 
zmianujące Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

27 września 

143 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowani planów finansowych na 2018 r. 

27 września 

144 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w realizacji zadania 
publicznego w zakresie pomocy społecznej w roku 2018 

28 września 

145 
w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Burmistrza Miasta Turku przyznawanej 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2018 oraz powołania komisji 
opiniującej wnioski o przyznanie nagrody  

1 października 

146 
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 

147 
w sprawie poziomu szczegółowości sporządzenia projektów planów 
finansowych   

10 
października 

148 
w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Turku 
upoważnionych do wystawiania i podpisywania faktur 

10 
października 
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149 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 
stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
prowadzenia rachunkowości 

10 
października 

150 
zmianujące Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

15 
października 

151 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność GM Turek, 
położonej w Turku w rejonie ul. Krótkiej, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

16 
października 

152 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowani planów finansowych na 2018 r. 

16 
października 

153 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
czas oznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 
położonej w Turku w rejonie ul. Poduchowne, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

23 
października 

154 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2018 Burmistrza miasta Turku z dnia 25 
września 2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugich 
przetargów ustnych nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości 
gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej. 

26 
października 

155 w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego 
29 
października 

156 
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla 
placówek wychowania przedszkolnego mających siedzibę na terenie Miasta. 

30 
października 

157 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
czas oznaczony na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 
położonej w Turku w rejonie ul. Muchlińskiej, na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

31 
października 

158 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) 
w Urzędzie Miejskim w Turku 

31 
października 

159 
zmianujące Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

31 
października 

160 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

31 
października 

161 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2018  

5 listopada 

162 w sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł „Wolontariusza roku 2018” 5 listopada 

163 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 26 
września 2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu 
ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia 
składu komisji przetargowej 

5 listopada 

164 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
zakresie wykonania dostawy pn.: „Dostawa wyposażenia ścieżki edukacji 
ekologicznej oraz eko-stoiska w ramach projektu „jest fantastycznie żyć 
ekologicznie , czyli zielono nam!” – edukacja ekologiczna mieszkańców  

5 listopada 
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165 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie pomocy społecznej w roku 2018 

7 listopada 

166 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie 
uchwalenia programu współpracy gminy Miejskiej Turek z organizacjami 
pozarządowymi w podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2019 

7 listopada 

167 
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2019-2032  

14 listopada 

168 
w sprawie uchwalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Turku na 2019 r.  

14 listopada 

169 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Turku  do przeprowadzenia procedury zlecenia realizacji zadania z zakresu 
pomocy społecznej 

15 listopada 

170 zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku na rok 2018  16 listopada 

171 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

16 listopada 

173 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 
czerwca 2018 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobrane przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli 

16 listopada 

174 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania projektów ich planów finansowych na 2019 r.  

19 listopada 

175 
w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Turek udziałów w Spółce z 
ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w 
Kaliszu    

20 listopada 

176 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 
nieograniczonych na wynajem lokalu użytkowego  i garaży oraz wyznaczenia 
składu komisji przetargowej 

26 listopada 

177 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie kultury fizycznej w roku 2018 

27 listopada 

178 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania 
usług pn.: „Prowadzenie w 2019 r. schroniska dla bezdomnych zwierząt z terenu 
Gminy Miejskiej Turek” 

28 listopada 

179 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na sprzedaż drewna opałowego w ilości 41,78 m3 oraz 
ustalenia ceny wywoławczej i wyznaczenia składu komisji przetargowej 

28 listopada 

180 
w sprawie powołania Komisji Weryfikacyjnej w Tureckim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości  

28 listopada 

181 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0-152/01/11 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 
stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
prowadzenia rachunkowości  

28 listopada 
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182 
zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018  

29 listopada 

183 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

29 listopada 

184 
w sprawie wdrożenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w 
Urzędzie Miejskim w Turku 

29 listopada 

185 
w sprawie wyznaczenia Pana Jerzego Kurzawy – Pierwszego Zastępcy 
Burmistrza Miasta Turku do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec Burmistrza Miasta Turku  

29 listopada 

186 
w sprawie ustalenia wysokości nagrody pieniężnej dla laureata konkursu o tytuł 
„Wolontariusza Roku” 

3 grudnia 

187 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonej w 
Turku w rejonie ul. Żwirki i Wigury, na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A 

4 grudnia 

188 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
zakresie wykonania usługi pn.: PROWADZENIE NIESTRZEŻONEJ STREFY 
PŁATNEGO PARKOWANIA POJAZDÓ1) W CIĄGU ULIC GMINNYCH NA TERENIE 
MIASTA TURKU: PL. WOJSKA POLSKIEGO, PL. HENRYKA SIENKIEWICZA, UL. 
KOLSKA, UL. KALISKA, UL. SZEROKA I UL. BROWARNA 

4 grudnia 

189 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2018  

5 grudnia 

190 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

5 grudnia 

191 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 157/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 
października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własności Gminy 
Miejskiej Turek, położonej w Turku w rejonie ul. Muchlińskiej, na rzecz ENERGA 
– OPERATOR S.A. 

6 grudnia 

192 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych w zakresie nauki, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia – 
przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019 

7 grudnia 

193 
w sprawie ustalenia planu inwentaryzacji za rok 2018 w Urzędzie Miejskim w 
Turku. 

13 grudnia 

194 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych w zakresie kultury i kultury fizycznej w roku 2019 

17 grudnia 

195 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 
listopada 2018 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018 oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli  

18 grudnia 
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196 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2018 

20 grudnia 

197 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

20 grudnia  

198 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugiego przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż drewna, opałowego w ilości 41,78 m3 

oraz ustalenia ceny wywoławczej i wyznaczenia składu komisji przetargowej 
28 grudnia 

199 
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Turku  

31 grudnia 

200 
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 

31 grudnia  

201 
w sprawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych w celu 
opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019 

31 grudnia 

202 
Zmieniające Uchwałę Nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018 

31 grudnia 

203 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych do 
opracowania planów finansowych na 2018 r. 

31 grudnia 
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Załącznik nr 2 do Raportu o Stanie Gminy Miejskiej Turek  

Wykaz uchwał zrealizowanych w 2018 roku 

L.p. Nr uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie 
Data wejścia w 

życie 
Ogłoszona w Dz. Urz. Opis realizacji uchwały 

1 XXXVII/317/18 08.02.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia  28 
grudnia 2017 r.  w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

z dn. podjęcia i 
podlega ogłosz. 
W DZ.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z  2018 r. poz. 
1453z dn. 13.02.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku (w 
toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

2 XXXVII/318/18 08.02.2018 zmieniająca Uchwałę Nr 
IV/23/15 Rady Miejskiej 
Turku z dnia 12 lutego 
2015 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu 
umarzania, odraczania 
terminu spłaty oraz 
rozkładania na raty 
należności pieniężnych 
mające charakter 
cywilnoprawny 
przypadające Gminie 
Miejskiej Turek lub jej 
jednostkom 
organizacyjnym 

14 dni od 
ogłosz. w 
Dz.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj.z 2018 r.poz. 
1455 z dn. 13.02.2018 r. 

Uchwała umożliwia udzielanie ulg w spłacie, należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej 
Turek lub jej jednostkom organizacyjnym  - określając zasady, sposób i tryb ich udzielania. W roku 2018: 24 
osobom udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych,  3 zmarłym dłużnikom umorzono zaległości.    

3 XXXVII/319/18 08.02.2018 dopuszczenia zapłaty 
podatków stanowiących 
dochody budżetu Gminy 
Miejskiej Turek za 
pomocą innego 
instrumentu płatniczego 

14 dni od 
ogłosz. w 
Dz.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
1456 z dn. 13.02.2018 r. 

Uchwała umożliwiła przystąpienie w roku 2019  do Programu  Polska Bezgotówkowa czego konsekwencją 
będzie  zainstalowanie w Urzędzie  terminali płatniczych. 

4 XXXVII/320/18 08.02.2018 ustalenia szczegółowych 
zasad i trybu 
realizowania budżetu 
obywatelskiego Gminy 
Miejskiej Turek na rok 
2019 

z dn. podjęcia   Realizacja budżetu obywatelskiego w 2018 roku składała się z etapów: kampania informacyjno-promocyjna, 
zgłaszanie propozycji zadań, weryfikacja formalno-prawna zgłoszonych propozycji zadań, kampania promocyjna 
złożonych projektów oraz głosowanie. 2019 rok to realizacja wyłonionych projektów w 2018 roku. 
 

5 XXXVII/321/18 08.02.2018 nadania nazwy ulicy w 
Turku 

z dn. podjęcia   Ulica Piotra Michałowskiego została wprowadzona do ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie 
teleinformatycznym internetowy Manager Punktów Adresowych (iMPA). 

6 XXXVII/322/18 08.02.2018 zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Turku na 
rok 2018 

z dn. podjęcia   Zatwierdzony plan pracy zrealizowany przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej Turku w 2018 roku. Komisja 
Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę na dany rok kalendarzowy. 
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7 XXXVII/323/18 08.02.2018 wyznaczenia 
przedstawiciela Gminy 
Miejskiej Turek do składu 
Zgromadzenia Związku 
Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta 
Gmina” 

z dn. podjęcia   Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  w skład zgromadzenia związku 
wchodzą wójtowie (burmistrzowie) gmin uczestniczących w związku. Na wniosek wójta (burmistrza) zgodnie z 
art. 70 ust. 2 powyższej ustawy rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy 
burmistrza bądź radnemu. Na wniosek Burmistrza Miasta Turku reprezentowanie Gminy Miejskiej Turek 
powierzone zostało - Zastępcy Burmistrza Miasta Turku. 

8 XXXVIII/324/18 22.03.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia  28 
grudnia 2017 r.  w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

z dn. Podjęcia i 
podlega ogłosz. 
w DZ.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r.poz. 
2623 z dn. 28.03.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku (w 
toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

9 XXXVIII/325/18 22.03.2018 zmieniająca Uchwałę nr 
XXXVI/312/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Turku 
na lata 2018-2032 

z dn. podjęcia   Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian budżetowych oraz wprowadzono nowe 
przedsięwzięcia wieloletnie: Jest fantastycznie żyć ekologicznie, opracowanie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego "Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej", "Pomysłowa. Atrakcyjna. 
Różnorodna. Kompleksowa. rewitalizacja Parku Miejskiego narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców 
Turku". 

10 XXXVIII/326/18 22.03.2018 ustanowienia pomnika 
przyrody 

14 dni od 
ogłosz. w 
Dz.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
2635 z dn. 28.03.2018 r. 

Pomnikiem przyrody ustanowiono drzewo z gatunku dąb szypułkowy rosnący przy ul. Górniczej w Turku. 
Drzewo nadano nazwę ,,Dąb Wojciech".  

11 XXXVIII/327/18 22.03.2018 przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz 
zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miejskiej 
Turek w 2018 roku” 

14 dni od 
ogłosz. w 
Dz.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
2637 z dn. 28.03.2018 r. 

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy corocznie określa program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program obejmuje między innymi zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku oraz plan sterylizacji zwierząt "właścicielskich" oraz plan 
znakowania zwierząt. W ramach realizacji uchwały wydatkowano 279 948,00 na wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt oraz ich utrzymanie w schronisku oraz 59 635,00 na sterylizację suk i kotek oraz znakowanie psów. 

12 XXXVIII/328/18 22.03.2018 zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych i 
ustalenia ich przebiegu 

14 dni od 
ogłosz. w 
Dz.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
2667 z dn. 28.03.2018 r. 

Rejon ul. Sportowej, Kączkowskiego, Składkowskiego: odcinek drogi  z wjazdami od ulicy Kączkowskiego  oraz  
odcinek drogi z  wjazdem od ul. Składkowskiego   został zaliczony do kategorii dróg gminnych. 

13 XXXVIII/329/18 22.03.2018 nadania nazwy ulicy w 
Turku 

14 dni od 
ogłosz. w 
Dz.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
2666 z dn. 28.03.2018 r. 

Ulica Inwestycyjna została wprowadzona do ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie 
teleinformatycznym internetowy Manager Punktów Adresowych (iMPA).  

14 XXXVIII/330/18 22.03.2018 podziału Miasta Turek na 
okręgi wyborcze, 
określenia ich granic i 
numerów oraz ustalenia 
liczby radnych 
wybieranych w okręgach 
wyborczych 

z dn. Podjęcia i 
podlega ogłosz. 
w DZ.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
2638 z dn. 28.03.2018 r. 

Rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze do rady gminy .Miasto Turek zostało podzielone na 4 okręgi, 
liczba radnych wybieranych w okręgach 21, zgodnie z podstawowymi kryteriami  tj. integralności terytorialnej 
i normy przedstawicielskiej. 
 

15 XXXVIII/331/18 22.03.2018 programu wspierania 
edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży Miasta 
Turku 

14 dni od 
ogłosz. w 
Dz.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r.poz. 
2664 z dn. 28.03.2018 r. 

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 kwietnia 2018 r. stwierdzono nieważność uchwały 
XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 marca 2018 roku " w sprawie programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Turku" ze względu na to, że uchwała została podjęta na podstawie 
dwóch delegacji  ustawowych, przewidzianych dla podjęcia dwóch odrębnych aktów prawnych. 
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16 XXXVIII/332/18 22.03.2018 określenia wysokości 
opłat za korzystanie z 
wychowania 
przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem 
przedszkolnym w 
przedszkolach 
prowadzonych przez 
Gminę Miejska Turek 
oraz określenia 
warunków częściowego 
lub całkowitego 
zwolnienia z tych opłat 

14 dni od 
ogłosz. w 
Dz.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
2665 z dn. 28.03.2018 r. 

Na podstawie art. 52 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. 
U. z 2017 r., poz. 2203) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Niniejsza uchwałą uwzględnia 
zmieniony stan prawny zachowując jednocześnie dotychczas obowiązującą wysokość opłat, zwolnień i dzienny 
wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Turek.Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa ust.1 i 2 ustala się opłatę w wysokości 1 zł za 
godzinę zajęć. 
Częściowo zwalnia się z opłaty,  
1) o 25% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny na  
podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., 
poz.1952ze zm.) 
2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko: 
a) niepełnosprawne objęte wychowaniem i kształceniem specjalnym, 
b) będące drugim dzieckiem z tej samej rodziny. 
Całkowicie zwalnia się z opłaty rodziny wielodzietne, którym przyznano  ,,Turkowską Kartę Dużej Rodziny" 
określoną odrębną uchwałą Rady Miejskiej Turku. 

17 XXXVIII/333/18 22.03.2018 wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe oddanie 
w dzierżawę 
nieruchomości 
gruntowych położonych 
w Turku przy ul. Kaliskiej 
oraz ul. Żeromskiego. 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwiła zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów  w  drodze bezprzetargowej i na czas 
nieoznaczony. 

18 XXXVIII/334/18 22.03.2018 odstąpienia od 
obowiązku 
wydzierżawienia 
nieruchomości gminnej 
w drodze przetargu 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwia podpisanie kolejnej  umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na wydzierżawienie  
gruntu będącego własnością Gminy Miejskiej Turek. 

19 XXXVIII/335/18 22.03.2018 wyrażenia zgody na 
wniesienie przez Gminę 
Miejską Turek wkładów 
niepieniężnych w postaci 
wybudowanych urządzeń 
elektroenergetycznych 
do Spółki Oświetlenia 
Ulicznego i Drogowego 
Spółka z o.o. z siedzibą w 
Kaliszu 

z dn. podjęcia   W dniu 5 grudnia 2018 r Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.  
podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w przedmiotowej sprawie. W dniu 
28.02.2019 r  dokonano wpisu w KRS dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
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20 XXXVIII/336/18 22.03.2018 udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu 
Gminy Miejskiej Turek 
dla Powiatu Tureckiego 
na dofinansowanie 
realizacji zadania 
usuwania 
i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających 
azbest 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwiła przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w zakresie 
usuwania i unieszkodliwiani azbestu. Na podstawie uchwały zawarto umowę z Powiatem Tureckim, przekazano 
i rozliczono dotację w wysokości 15.000,- zł. 

21 XXXVIII/337/18 22.03.2018 o zmianie Uchwały Nr 
XII/143/99 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 19-
X-1999 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na 
przekazanie na rzecz 
Powiatu Tureckiego 
prawa własności 
nieruchomości w formie 
darowizny 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwia  Powiatowi Tureckiemu przeznaczyć przekazaną w drodze darowizny nieruchomość na cele 
budowy i utrzymania szkoły publicznej oraz obiektów sportowych. 

22 XXXIX/338/18 19.04.2018 utworzenia stałych 
obwodów głosowania 
oraz ustalenia ich 
numerów i granic oraz 
wyznaczenia siedzib 
obwodowych komisji 
wyborczych na terenie 
Miasta Turku 

z dn. podjęcia i 
podlega ogłosz. 
W DZ.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
3663 z dn. 25.04.2018 r 

Rada Miejska Turku dokonała podziału miasta na 13 stałych obwodów do glosowania oraz ustaliła ich numery, 
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. 
 

23 XXXIX/339/18 19.04.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia  28 
grudnia 2017 r.  w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

z dn. podjęcia i 
podlega ogłosz. 
W DZ.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
3682 z dn. 25.04.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku (w 
toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

24 XL/340/18 17.05. 2018 zmieniającej Uchwałę nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

z dn. podjęcia i 
podlega ogłosz. 
W DZ.U.W.W. 

Dz.Urz.Woj. z 2018 r. poz. 
4341 z dn. 28.05.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku (w 
toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 
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25 XL/341/18 17.05. 2018 zmieniającej Uchwałę Nr 
XXXVI/312/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Turku 
na lata 2018 – 2032 

z dn. podjęcia   Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian budżetowych oraz zwiększono nakłady na 
przedsięwzięcie wieloletnie: Jest fantastycznie żyć ekologicznie. 
 
 
 
 
  

26 XL/342/18 17.05. 2018 emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad 
ich zbywania i wykupu 

z dn. podjęcia   W 2018 r. przeprowadzono procedurę wyboru banku obsługującego emisję obligacji  i zawarto umowę 
emisyjną z PKO BP S.A. W m-cu grudniu została przeprowadzona emisja obligacji na kwotę 2.200.00 zł. Emisja 
pozostałej kwoty 5.500.000 zł została przesunięta na rok 2019 ( zmiana uchwały nastąpiła w dniu 7 lutego 
2019 r.) 

27 XL/343/18 17.05. 2018 programu wspierania 
edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży Miasta 
Turku 

z dn. podjęcia   Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) umożliwia wspieranie 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów. Ustawodawca w pierwszej kolejności 
zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do przyjęcia programu będącego aktem o charakterze 
wewnętrznym wyznaczającym cel, adresatów, działania objęte programem oraz formy jego realizacji. Przyjęcie 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Turku stanowi podstawę do podjęcia 
kolejnych działań m.in. określenia szczegółowych warunków. 

28 XL/344/18 17.05. 2018 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 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
4339 z dn. 25.05.2018 r. 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) umożliwia wspieranie 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów. Zgodnie z art.. 90 t ust. 4 w/w ustawy 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 
postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier 
edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym 
obszarze. Określenia tych warunków organ stanowiący dokonuje po uprzednim przyjęciu Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Turku. Niniejsza uchwała zawiera uregulowania w oparciu  o 
obowiązujące przepisy prawa i ich interpretację. Środki finansowe przeznaczone na realizację uchwały 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Turku są każdorazowo określane w 
uchwale budżetowej Miasta Turku. Łączny  koszt przyznanych stypendiów  za naukę w roku szkolnym 
2018/2019 wynosi 330 600,00 zł, z czego wydatkowanie kwoty  w wysokości 132 240,00 zł  przypada na rok 
budżetowy 2018. 

29 XL/345/18 17.05. 2018 wyrażenia zgody na 
wniesienie przez Gminę 
Miejską Turek wkładów 
niepieniężnych w postaci 
wybudowanych urządzeń 
elektroenergetycznych 
do Spółki Oświetlenia 
Ulicznego i Drogowego 
Spółka z o.o. z siedzibą w 
Kaliszu 

z dn. podjęcia   W dniu 5 grudnia 2018 r Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.  
podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w przedmiotowej sprawie. W dniu 
28.02.2019 r  dokonano wpisu w KRS dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

30 XL/346/18 17.05. 2018 wyrażenia zgody na 
wynajęcie w drodze 
bezprzetargowej garażu 
na czas nieoznaczony 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwiła zawarcie z dotychczasowym najemcą garażu umowy w drodze bezprzetargowej i na czas 
nieoznaczony. 

31 XL/347/18 17.05. 2018 wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w 
drodze bezprzetargowej 
nieruchomości gruntowej 
na czas nieoznaczony 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwia podpisanie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na wydzierżawienie  gruntu 
będącego własnością Gminy Miejskiej Turek. 
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32 XL/348/18 17.05. 2018 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 

z dn. podjęcia   Zwiększono majątek PGKiMSp z o.o. o wybudowane elementy kanalizacji deszczowej. 

33 XL/349/18 17.05. 2018 powołania doraźnej 
Komisji Statutowej Rady 
Miejskiej, ustalenia 
przedmiotu jej działania i 
określenia składu 
osobowego 

z dn. podjęcia   Zrealizowana przez Komisje doraźną Rady. 
 

34 XLI/350/18 28.06.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia  28 
grudnia 2017 r.  w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

z dn. podjęcia i 
podlega ogłosz. 
W DZ.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
6025 z dn. 19.07.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku (w 
toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

35 XLI/351/18 28.06.2018 zmieniającej Uchwałę Nr 
XXXVI/312/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Turku 
na lata 2018 – 2032 

z dn. podjęcia   Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian budżetowych oraz wprowadzono nowe 
przedsięwzięcie wieloletnie: Ubezpieczenia majątkowe, OC i NNW dla Gminy Miejskiej Turek i jej jednostek 
organizacyjnych. 

36 XLI/352/18 28.06.2018 zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w 
drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasenta 
oraz określenia 
wysokości 
wynagrodzenia za 
inkaso. 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
6029 z dn. 19.07.2018 r. 

Powiat Turecki został wyznaczony inkasentem opłaty skarbowej, dla której organem podatkowym jest 
Burmistrz Miasta Turku. Uiszczanie tej opłaty można dokonywać bezpośrednio w budynku Starostwa 
Powiatowego w Turku przy ulicy Łąkowej 4a, gdzie załatwiana jest sprawa. 

37 XLI/353/18 28.06.2018 o zmianie uchwały nr 
XXX/263/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 27 
kwietnia 2017 r. w 
sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na 
terenie miasta Turku, 
wprowadzenia opłat za 
parkowanie pojazdów 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W za 
wyjątkiem § 1 
ust. 1 pkt 2, 
który wchodzi w 
życie z dniem 1 
stycznia 2019 r. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
6028 z dn. 19.07.2018 r. 

Uchwałą wprowadzono stawkę zerową dla honorowych dawców krwi. Stawka zerowa weszła w życie z dniem 
01.01.2019r. Od tej pory wydawane są Karty Bezpłatnego Parkowania dla Honorowych Dawców Krwi, którzy są 
mieszkańcami miasta Turek, a także oddali: 18 l krwi w przypadku mężczyzn, oraz 15l krwi w przypadku kobiet.  
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samochodowych w 
strefie płatnego 
parkowania, określenia 
wysokości opłaty 
dodatkowej i sposobu jej 
pobierania 

38 XLI/354/18 28.06.2018 zaliczenia części drogi do 
dróg publicznych 
kategorii gminnej i 
ustalenia jej przebiegu 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
6067 z dn. 25.07.2018 r. 

Odcinek Al. NSZZ Solidarność na odcinku od Ronda Zesłańców Syberyjskich  do ul. Ignacego  Mościckiego  został 
zaliczony do kategorii dróg gminnych. 

39 XLI/355/18 28.06.2018 przekazania do organu 
regulacyjnego projektu 
regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania 
ścieków na terenie 
Gminy Miejskiej Turek 

z dn. podjęcia   Zgodnie z art. 19 ust. 1 znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków,  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  przygotowano projekt wspomnianego wyżej regulaminu oraz przekazano go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu.  

40 XLI/356/18 28.06.2018 zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych i 
ustalenia jej przebiegu. 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
6067 z dn. 25.07.2018 r. 

Południowy bieg ul. 650-lecia został zaliczony do  kategorii dróg gminnych. 

41 XLI/357/18 28.06.2018 zatwierdzenia 
sprawozdania 
finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Gminy Miejskiej Turek za 
2017 rok 

z dn. podjęcia   Organ stanowiący - Rada Miejska Turku dokonała zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Turku za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Turek za 2017 rok, obejmującego 
sporządzony na dzień 31.12.2017 r.: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny 
rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.  

42 XLI/358/18 28.06.2018 udzielenia Burmistrzowi 
Miasta Turku 
absolutorium za rok 2017 

z dn. podjęcia   Zrealizowana. 
 

43 XLI/359/18 28.06.2018 przekazania do jednostek 
pomocniczych projektu 
uchwały w sprawie 
ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 

z dn. podjęcia   Uchwała realizowana przez Biuro Rady Miejskiej. 

44 XLI/360/18 28.06.2018 ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Turku. 

z dniem podp. z 
mocą obow. od 
1 lipca 2018 r. 

  Wynagrodzenie wypłacane od 1 lipca 2018 roku do końca kadencji. 
 

45 XLII/361/18 11.07.2018 zmieniającej Uchwałę Nr 
XXXVI/312/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Turku 
na lata 2018 – 2032 

z dn. podjęcia   Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian budżetowych oraz wprowadzono nowe 
przedsięwzięcie wieloletnie: Wykonanie odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego TUREK GT-1 w celu ujęcia 
wód termalnych w miejscowości Turek na kwotę 17.290.000,- zł na rok 2019. W roku 2019 zwiększono poziom 
prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów o kwoty umożliwiające realizację  nowo wprowadzonego 
zadania 
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46 XLIII/362/18 21.08.2018 ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów 
alkoholowych, zasad 
usytuowania na terenie 
Gminy Miejskiej Turek 
miejsc sprzedaży i 
podawania napojów 
alkoholowych oraz 
ograniczenia w godzinach 
nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
6475 z dn. 24.08.2018 r. 

Od 8 września 2018 r. na terenie miasta Turku obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 23:00 do 6:00 oraz wprowadzono nowe 
zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Ponadto ustalono maksymalną liczbę zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 

47 XLIV/363/18 13.09.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia  28 
grudnia 2017 r.  w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

z dn. Podjęcia i 
podlega ogłosz. 
w DZ.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
7205 z dn. 24.09.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku (w 
toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

48 XLIV/364/18 13.09.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXXVI/312/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Turku 
na lata 2018-2032 

z dn. podjęcia   Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian budżetowych oraz wprowadzono nowe 
przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zadań bieżących realizowanych w terminach wykraczających poza rok 
budżetowy (stypendia, strefa płatnego parkowania, iluminacje świąteczne, utrzymanie schroniska dla zwierząt, 
usługi opiekuńcze). W zakresie zadań majątkowych wprowadzono zadanie: Budowa dróg na Oś. Leśna z 
płatnością na rok 2019 w kwocie 15.000,- zł.  

49 XLIV/365/18 13.09.2018 udzielenia   pomocy   
finansowej  na  rok 2018 
z budżetu Gminy 
Miejskiej Turek dla 
Powiatu Tureckiego  na 
dofinansowanie realizacji 
zadania: „Remont 
chodnika na ul. Chopina 
w Turku” 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwiła przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego na realizację remontu chodnika 
przy ul. Chopina. Na podstawie uchwały zawarto umowę z Powiatem Tureckim, przekazano i rozliczono dotację 
w wysokości 30.000,- zł. 

50 XLIV/366/18 13.09.2018 utworzenia odrębnego 
obwodu głosowania na 
terenie Miasta Turku dla 
przeprowadzenia 
wyborów do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików 
województw oraz 
wyborów wójtów, 
burmistrzów i 
prezydentów miast 
zarządzonych na dzień 21 
października 2018 r. 

z dn. Podjęcia i 
podlega ogłosz. 
w DZ.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
7200 z dn. 24.09.2018 r. 

Głosowanie w wyborach przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. Rada utworzyła 
odrębny obwód głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. 
  

51 XLIV/367/18 13.09.2018 zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych i 
ustalenia jej przebiegu 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
7201 z dn. 24.09.2018 r. 

 Od dnia 1 stycznia 2019 r. ul. Smorawińskiego została zaliczona do kategorii  dróg  gminnych. 
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52 XLIV/368/18 13.09.2018 odstąpienia od 
obowiązku 
wydzierżawienia 
nieruchomości gminnej 
w drodze przetargu 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwia podpisanie kolejnej umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na wydzierżawienie  gruntu 
będącego własnością Gminy Miejskiej Turek. 

53 XLIV/369/18 13.09.2018 wyrażenia zgody na 
wynajęcie w drodze 
bezprzetargowej garaży 
na czas nieoznaczony 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwiła zawarcie z dotychczasowym najemcą garażu umowy w drodze bezprzetargowej i na czas 
nieoznaczony. 

54 XLIV/370/18 13.09.2018 wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe oddanie 
w dzierżawę, na czas 
nieoznaczony 
nieruchomości gruntowej 
położonej w Turku przy 
ul. Armii Krajowej 9 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwiła zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy w drodze bezprzetargowej i na czas 
nieoznaczony. 

55 XLIV/371/18 13.09.2018 aktualności studium 
uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Miejskiej Turek 

z dn. podjęcia   Uchwała podjęta na podstawie art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 r. poz.1945 ze zm.) W celu oceny aktualności studium i planów 
miejscowych. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy. 

56 XLIV/372/18 13.09.2018 przyjęcia Regulaminu 
dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy 
Miejskiej Turek 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
8731 z dn. 08.11.2018 r. 
unieważniona §25 ust. 1, §33 
ust. 1, ust. 12, §34 ust.1 
załącznika do uchwały 

W związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada 
gminy została zobligowana do uchwalenia nowych regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
w trybie określonym w brzmieniu artykułu 19 powołanej wyżej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

57 XLVI/373/18 30.10.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia  28 
grudnia 2017 r.  w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
8717 z dn. 08.11.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku (w 
toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

58 XLVI/374/18 30.10.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXXVI/312/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia 28 
grudnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Turku 
na lata 2018-2032 

z dn. podjęcia   Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian budżetowych oraz wprowadzono nowe 
przedsięwzięcie wieloletnie: Energia słoneczna dla domu - wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych i 
solarnych na potrzeby mieszkańców Gminy Miejskiej Turek na kwotę 6.989.032,- zł na rok 2019. W roku 2019 
zwiększono poziom prognozowanych dochodów i wydatków o kwoty umożliwiające realizację  nowo 
wprowadzonego zadania 

59 XLVI/375/18 30.10.2018 w sprawie Statutu Gminy 
Miejskiej Turek 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
8728 z dn. 08.11.2018 r. 

Unieważniona §18 ust. 1 i ust. 2 w zakr. słów „niż Przewodniczący”,  §25 ust. 4 w zakr. Słowa „proponowanym”, 
§44 ust.3, §75, §76, §100 ust. 2, §124.  
Zaszła konieczność dostosowania zapisów obowiązującego statutu do nowych przepisów ustawy z dnia 11 
stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
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60 XLVI/376/18 30.10.2018 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXIII/242/09 
Rady Miejskiej Turku z 
dnia 12 lutego 2009 r. w 
sprawie ustalenia 
regulaminu 
określającego wysokość i 
szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania 
niektórych składników 
wynagrodzenia dla 
nauczycieli 
zatrudnionych w 
szkołach i 
przedszkolach,dla 
których organem 
prowadzącym jest Gmina 
Miejska Turek 

14 dni po 
ogłoszeniu w 
Dz.U.W.W  z 
mocą obow.  Od 
1 stycznia 
2019 r. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
8718 z dn. 08.11.2018 r. 

Zmiana polega na podwyższeniu wartości dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy 
lub wychowawcy oddziału w przedszkolu z kwoty 60 zł na 100 zł. Zmiany treści regulaminu wynikają z faktu, że 
nauczyciel wychowawca oprócz realizacji procesu dydaktycznego, jest obowiązany sprawować opiekę, dbać o 
potrzeby uczniów, analizować ich osiągnięcia w nauce, wspomagać rodziców w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, a obecny system Edukacji wymaga od wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego 
szeregu działań wykraczających poza ponadstandardowe obowiązki nauczyciela. Wprowadzone zmiany  zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez organizacje związkowe. 

61 XLVII/377/18 09.11.2018 W sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Turku 

z dn. podjęcia   Skarga na działalność Burmistrza Miasta Turku uznana za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 
 

62 I/1/18 19.11.2018 ustalenia regulaminu 
głosowania w wyborach 
przewodniczącego Rady 
Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia   Rada Miejska Turku dokonała wyboru przewodniczącego Rady - Radnej Marioli Kadrzyńskiej-Siwek. 
 

63 I/2/18 19.11.2018 wyboru 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Turku. 

z dn. podjęcia   Rada Miejska Turku dokonała wyboru przewodniczącego Rady - Radnej Marioli Kadrzyńskiej-Siwek. 
 

64 I/3/18 19.11.2018 ustalenia regulaminu 
głosowania w wyborach 
Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia   Rada Miejska Turku dokonała wyboru wiceprzewodniczących Rady. 
 

65 I/4/18 19.11.2018 wyboru 
Wiceprzewodniczących  
Rady Miejskiej Turku. 

z dn. podjęcia   Rada Miejska Turku dokonała wyboru wiceprzewodniczących Rady Radnego Pawła Borowskiego i Radnego 
Dariusza Jasaka. 
 

66 II/5/18 01.12.2018 powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Turku i 
określenia składu 
osobowego 

z dn. podjęcia   Rada Miejska Turku powołała Komisję Rewizyjną w składzie pięciu radnych. 
 

67 II/6/18 01.12.2018 wyboru 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia   Rada Miejska Turku dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . 
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68 II/7/18 01.12.2018 powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej Turkui 
określenia składu 
osobowego 

z dn. podjęcia    Rada Miejska Turku powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, w składzie pięciu radnych. 
 

69 II/8/18 01.12.2018 wyboru 
Przewodniczącego 
Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej 
Turku 

z dn. podjęcia    Rada Miejska Turku wybrała Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 

70 II/9/18 01.12.2018 powołania komisji 
stałych Rady Miejskiej 
Turku oraz określenia 
przedmiotu ich działania 
i maksymalnego składu 
liczbowego tych komisji 

z dn. podjęcia    Rada Miejska Turku powołała stałe komisje i określił a przedmiot ich działania. 
 

71 II/10/18 01.12.2018 powołania składów 
osobowych komisji 
stałych Rady Miejskiej 
Turku 

z dn. podjęcia    Rada Miejska Turku powołała składy osobowe stałych komisji. 
 

72 II/11/18 01.12.2018 wyboru 
Przewodniczących 
komisji stałych Rady 
Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia    Rada Miejska Turku wybrała Przewodniczących Komisji. 
 

73 II/12/18 01.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia  28 
grudnia 2017 r.  w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
9700 z dn. 07.12.2018 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku 
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

74 II/13/18 01.12.2018 określenia wysokości 
stawek podatku od 
środków transportowych 
na 2019 rok 

Z dn. 1 stycznia 
2019 r. i 
podlega 
ogłoszeniu w 
Dz. U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
9565 z dn. 05.12.2018 r. 

Uchwalone stawki podatku od środków transportowych są stosowane w składanych deklaracjach  
i wydawanych decyzjach na  podatek od środków transportowych na rok 2019. 

75 II/14/18 01.12.2018 określenia wysokości 
stawek podatku od 
nieruchomości na 2019 
rok 

Z dn. 1 stycznia 
2019 r. i 
podlega 
ogłoszeniu w 
Dz. U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
9566 z dn. 05.12.2018 r. 

Uchwalone stawki podatku od nieruchomości zostały zastosowane do wymiaru podatku od nieruchomości na 
rok 2019. W roku 2018 wystawiono:  7.043 decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości,  715 decyzji 
wymiarowych na podatek rolny,  357 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązanie pieniężne. 

76 II/15/18 01.12.2018 obniżenia ceny skupu 
żyta, przyjmowanej jako 
podstawa do   obliczania 
podatku rolnego na 2019 
rok 

Z dn. 1 stycznia 
2019 r. i 
podlega 
ogłoszeniu w 
Dz. U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
9567 z dn. 05.12.2018 r. 

Obniżona cena skupu żyta została zastosowana jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019. 

77 II/16/18 01.12.2018 uchwalenia Programu 
współpracy Gminy 
Miejskiej Turek z 

z dn. podjęcia   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 
ze zm.) stanowi, iż organy administracji publicznej współpracują z organizacjami w realizowaniu zadań 
publicznych. Zgodnie z art.5a ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala 
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organizacjami 
pozarządowymi i 
podmiotami 
prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 

roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do tworzenia programu współpracy zostały zaproszone 
organizacje pozarządowe, które zgłaszały propozycje form współpracy i zadań publicznych planowanych do 
realizacji w roku 2019. W programie ujęto zgłoszone przez organizacje formy współpracy oraz priorytetowe na 
rok 2019 zadania publiczne. 

78 II/17/18 01.12.2018 przyjęcia Regulaminu 
„Zieleniaka” – 
Targowiska Miejskiego w 
Turku przy ul. Legionów 
Polskich 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
9697 z dn. 07.12.2018 r 

Regulamin "Zieleniaka" został wprowadzony i obowiązuje, a korzystający zobowiązani są się do niego stosować. 

79 II/18/18 01.12.2018 ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z 
Cmentarza Komunalnego 
położonego na terenie 
miejscowości Słodków 
Kolonia, gm. Turek i 
urządzeń cmentarnych 
położonych na jego 
terenie 

14 dni od 
ogłoszeniawDz.
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj.z 2018 r.poz. 
9698 z dn. 07.12.2018 r. 

Nowe stawki za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Miejscowości Słodków Kolonia zostały wprowadzone 
i są pobierane zgodnie z uchwałą. 

80 II/19/18 01.12.2018 ustalenia wysokości 
opłat za korzystanie z 
Cmentarza Komunalnego 
położonego na terenie 
miasta Turku przy ul. 
Chopina i urządzeń 
cmentarnych położonych 
na jego terenie 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2018 r. poz. 
9699 z dn. 07.12.2018 r. 

Nowe stawki za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miasta Turku przy ul. Chopina 
zostały wprowadzone i są pobierane zgodnie z uchwałą. 

81 II/20/18 01.12.2018 odmowy wyrażenia 
zgody na  odstąpienie od 
żądania zwrotu 
udzielonej bonifikaty 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwia wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wyegzekwowania od dłużnika kwoty 
równej udzielonej bonifikaty przyznanej najemcy przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, zwaloryzowanej przy 
zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości 

82 II/21/18 01.12.2018 ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia 
Burmistrza Miasta Turku 

z dn. 
podpisania, z 
mocą obow. od 
19 listopada 
2018 r. 

   Wynagrodzenie wypłacane od 19 listopada 2018 roku . 
 

83 II/22/18 01.12.2018 przekazania do organu 
regulacyjnego projektu 
regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania 
ścieków na terenie 
Gminy Miejskiej Turek 

z dn. podjęcia   W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego, nastąpiła konieczność  dokonania  
zmian  w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przyjętym uchwałą nr XLIV/372/18 Rady 
Miejskiej w Turku  z dnia 13 września 2018 r. w sprawie  przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek, zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowym 
rozstrzygnięciu nadzorczym. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  sp. z o.o  w Turku 
przedłożyło zmieniony według ww. rozstrzygnięcia nadzorczego projekt  regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków. W związku z powyższym  ponownie przekazano zmieniony Regulamin  do 
zaopiniowania  organowi regulacyjnemu. 

84 III/23/18 28.12.2018 uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej 
Miasta Turku na lata 
2019-2032 

z dn. podjęcia   Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Turku na lata 2019-2032, uchylając jednocześnie 
poprzednio obowiązującą i wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych. Uchwała do 
realizacji w latach 2019-2032. 
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85 III/24/18 28.12.2018 w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2019 

z dn. 1 stycznia 
2019r. i podlega 
ogłoszeniuw Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2019 r. poz. 
579 z dn. 11.01.2019 r. 

W terminie ustawowym uchwalono budżet miasta na rok 2019. Uchwała do realizacji w roku 2019. 

86 III/25/18 28.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr 
XXXVI/313/17 Rady 
Miejskiej Turku z dnia  28 
grudnia 2017 r.  w 
sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Turku na 
rok 2018 

z dn. Podjęcia i 
podlega 
ogłoszeniu w 
Dz. U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 2019 r.poz. 
576 z dn. 11.01.2019 r. 

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2018 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku (w 
toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

87 III/26/18 28.12.2018 ustalenia wykazu 
wydatków budżetu 
gminy, które nie 
wygasają z upływem 
roku budżetowego 2018 

z dn. podjęcia   Do 30 czerwca 2019 r. został wyznaczony termin realizacji wydatków z budżetu roku 2018, na zadania 
planowane w budżecie tego (2018) roku, które nie zostały w całości lub części sfinansowane w roku 2018. 

88 III/27/18 28.12.2018 w sprawie wyznaczenia 
przedstawiciela Gminy 
Miejskiej Turek do składu 
Zgromadzenia Związku 
Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta 
Gmina” 

z dn. podjęcia   Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  w skład zgromadzenia związku 
wchodzą wójtowie (burmistrzowie) gmin uczestniczących w związku. Na wniosek wójta (burmistrza) zgodnie z 
art. 70 ust. 2 powyższej ustawy rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy 
burmistrza bądź radnemu. Na wniosek Burmistrza Miasta Turku reprezentowanie Gminy Miejskiej Turek 
powierzone zostało - Zastępcy Burmistrza Miasta Turku. 

89 III/28/18 28.12.2018 wyznaczania 
dodatkowego 
przedstawiciela Gminy 
Miejskiej Turek w 
Zgromadzeniu Związku 
Komunalnego Gmin 
„Czyste Miasto, Czysta 
Gmina” 

z dn. podjęcia   Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  w skład zgromadzenia związku 
wchodzą wójtowie (burmistrzowie) gmin uczestniczących w związku. W przypadku gdy statut związku przyznaje 
określonym gminom więcej niż jeden głos w zgromadzeniu, dodatkowego przedstawiciela wyznacza 
zainteresowana gmina. Zgodnie z § 6 ust. 2,4 Statutu Związku Komunalnego Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta 
Gmina" ilość osób wyznaczonych przez gminę (łącznie z wójtami, burmistrzami, prezydentami) do 
Zgromadzenia zależy od procentowego udziału gminy w kosztach Zakładu Utylizacji Odpadów: a) do 10% - 
jeden przedstawiciel gminy, b) za każde następne rozpoczęte 10% - plus jeden przedstawiciel gminy. Udział 
Gminy Miejskiej Turek wynosi 10,2% co daje podstawę do posiadania dwóch przedstawicieli w Zgromadzeniu. 
Dodatkowego przedstawiciela zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy wyznaczała Rada Miejska Turku w osobie Radnego 
Rady Miejskiej Turku. 

90 III/29/18 28.12.2018 wyznaczenia 
dodatkowego 
przedstawiciela miasta 
Turku do Zgromadzenia 
Związku 
Międzygminnego 
„Związek Gmin Powiatu 
Tureckiego” 

z dn. podjęcia    Rada Miejska Turku wyznaczyła nowego przedstawiciela miasta Turku do Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego Radną Mariolę Kadrzyńską-Siwek. 
 

91 III/30/18 28.12.2018 odstąpienia od 
obowiązku 
wydzierżawienia 
nieruchomości gminnej 
w drodze przetargu 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwia podpisanie kolejnej  umowy dzierżawy z tym samym dzierżawcą na wydzierżawienie  
gruntu będącego własnością Gminy Miejskiej Turek. 

92 III/31/18 28.12.2018 nawiązania kontaktów 
partnerskich pomiędzy 
miastem Brandýs nad 
Labem-StaráBoleslav 
(Republika Czeska) i 

z dn. podjęcia   Uchwała umożliwia nawiązanie kontaktów partnerskich pomiędzy miastem Brandýs nad Labem-StaráBoleslav 
(Republika Czeska) i miastem Turek (Rzeczpospolita Polska). W dniach 20-22 marca 2019 r. odbyła się wizyta 
delegacji czeskiej w mieście Turek w trakcie której omówiono możliwości współpracy i zaprezentowano 
funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Delegacja odwiedziła też miejskie szkoły i muzeum z którymi 
planuje się prowadzenie znacznej ilości działań związanychz partnerstwem. Podpisanie umowy partnerskiej 



142 
 

miastem Turek 
(Rzeczpospolita Polska) 

zaplanowano na jesień 2019 r. 
 

93 III/32/19 28.12.2018 w sprawie uchwalenia 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych na rok 
2019 dla Gminy Miejskiej 
Turek 

    Uchwała Nr XXXVI/316/17 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Miejskiej Turek. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych jest częścią strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalany corocznie przez Radę 
Miejską Turek. 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 istniejące zasoby osobowe, instytucjonalne i organizacyjne. 
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