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Wstęp 
 

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

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), która nakłada 

na organ wykonawczy obowiązek sporządzenia ww. raportu i nakreśla jego ramy. 

Najważniejszym założeniem raportu jest zaprezentowanie możliwie najszerszego zakresu 

działania i funkcjonowania miasta w oparciu o informacje przygotowane przez Urząd Miejski 

w Turku i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Turek.  

Raport, zgodnie z zapisami ustawy nie zawiera danych finansowych, komentarzy  

i analiz. Przedstawia merytoryczne sprawozdania z działalności poszczególnych wydziałów 

Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Turek oraz stanowi 

podsumowanie prac organu wykonawczego za rok 2019. 

Z uwagi na to, iż obowiązek sporządzania raportu nałożony został od 2019 roku,  

jest to drugi raport gminy. Publikacja podzielona jest na cztery bloki tematyczne, które 

dotyczą: zarządzania miastem, realizacji 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 komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego. 

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

należy zapewnienie warunków wykonywania zadań własnych, zleconych i powierzonych  

z zakresu administracji rządowej oraz zadań przyjętych w drodze porozumień z organami 

administracji rządowej i samorządowej. Urząd ma swoją siedzibę przy ulicy Kaliskiej 59,  

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Turku pracowało  

stu dwudziestu trzech pracowników. W 2019 roku przeprowadzono cztery nabory na wolne 

stanowiska urzędnicze w komórkach organizacyjnych urzędu: w Wydziale Inżynierii Miejskiej 

i w Biurze Radców Prawnych.  

Burmistrz Miasta Turek podpisał dwie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Turku (PUP) dotyczące organizacji robót publicznych: 

a) umowę o organizację robót publicznych dla kobiet 50+, w wyniku której zatrudniono  

jedną osobę na czas określony, 

b) umowę o zorganizowanie stażu w ramach programu ,,Praca i Sukces‘’ dla kobiet 50+. 

Staż w okresie sześciu miesięcy odbywała jedna osoba. 

W ramach poszerzania kompetencji sześćdziesięciu jeden pracowników urzędu 

uczestniczyło w czterdziestu szkoleniach pogłębiając i rozszerzając swoją wiedzę, trzydziestu 

czterech pracowników uczestniczyło w szkoleniach w ramach realizacji partnerskiego 

projektu „Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego”. 

Ponadto w związku z wprowadzeniem nowego systemu elektronicznego obiegu 

dokumentów wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie obsługi tego programu. 

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, 

 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 2019 roku wydanych zostało 187 zarządzeń, które poza 

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

miejskiej. Wykaz zarządzeń sporządzonych w 2019 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 

odpowiada za: 

 organizację i funkcjonowanie urzędu, 

 obsługę administracyjną Rady Miejskiej Turku oraz komisji rady, 

 obsługę spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, 

 wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, 

 prowadzenie ewidencji ludności i kontroli ruchu ludności 

 prowadzenie rejestru wyborców, 

 organizację i przeprowadzanie wyborów na terenie miasta. 

 prowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych, 
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 spójne funkcjonowanie informatycznej infrastruktury urzędu, 

 administracyjno-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 2019 roku ww. komórki merytoryczne zrealizowały następujące zadania: 

Tabela 1 Zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Turku w 
2019 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a)  Prowadzenie spraw  

z zakresu rejestracji 

stanu cywilnego 

 sporządzono 605 aktów urodzenia, 173 akty małżeństwa 

oraz 467 aktów zgonu i dokonano stosownych zmian  

w rejestrze PESEL, 

 przyjęto 2.146 wniosków o wydanie odpisów aktów stanu 

cywilnego, załatwiono 375 korespondencji wpływających 

do urzędu od obywateli i instytucji, 

 przyjęto 304 zapewnienia o braku okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa od nupturientów oraz 

50 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (śluby 

cywilne), 

 zmigrowano 4.245 aktów stanu cywilnego do Rejestru 

Stanu Cywilnego, dołączając do nich wzmianki i przypiski 

oraz dokonując stosownych zmian w rejestrze PESEL, 

 przyjęto 200 wniosków, na podstawie których wysyłano 

zlecenia do innych USC o migrację aktów, 

 wydano 5.520 odpisów aktów stanu cywilnego,  

97 zaświadczeń do ślubu konkordatowego, 16 decyzji  

o zmianie imienia/nazwiska, 4 zezwolenia na zawarcie 

małżeństwa przed upływem miesiąca, 5 zaświadczeń  

o stanie cywilnym i 8 zaświadczeń o zdolności prawnej  

do zawarcia małżeństwa za granicą, 

 dokonano 59 transkrypcji aktów sporządzonych  

za granicą, 58 uzupełnień i 18 sprostowań aktów stanu 

cywilnego, 

 przyjęto 286 oświadczeń o uznaniu ojcostwa i wydano  

45 zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa, 

 wydano 555 zaświadczeń o nadaniu numeru PESEL  

i zameldowaniu dziecka, 

 zorganizowano 2 uroczystości wręczenia medali  

„Za długoletnie pożycie  małżeńskie” dla 17 par 

małżeńskich z terenu miasta i gminy Turek, 

 wpisano 83 wyroki sądowe dotyczące rozwodu, separacji, 

zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa, 
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 przesyłano informację o urodzeniach, małżeństwach  

i zgonach do GUS oraz sporządzano miesięczne 

zestawienia czynności USC dla potrzeb Wojewody 

Wielkopolskiego do naliczenia dotacji. 

b)  Wydawanie 

dokumentów 

stwierdzających 

tożsamość  

 wnioski o wydanie dowodu osobistego – 1.749, 

 wydanie  dowodów osobistych – 1.762, 

 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego – 206, 

 nadanie  numerów PESEL – 24, 

 wnioski  o udostępnienie danych – 33, 

 wyjazd do niepełnosprawnego klienta w celu złożenia 

wniosku w miejscu przebywania – 20.  

c)  Prowadzenie ewidencji 

ludności  

i kontroli ruchu 

ludności 

 zameldowanie na pobyt stały, wymeldowanie z pobytu 

stałego, zameldowanie na pobyt czasowy – 1.342, 

 zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały – 830, 

 wnioski  o udostępnienie danych – 1.349, 

 decyzje administracyjne w sprawie wymeldowania  

z pobytu stałego – 30, 

 wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie 

wymeldowania z pobytu stałego – 32,  

 nadanie  numeru PESEL – 216, 

 sporządzanie wykazów do szkół rocznik 2004 – 2015, 

 sporządzenie spisów wyborców w celu przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu  

i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  

 prowadzenie rejestru wyborców. 

d)  Prowadzenie spraw 

kadrowych 

 przeprowadzono nabory na wolne stanowiska 

urzędnicze:  

 kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej,   

 podinspektor w Wydziale Inżynierii Miejskiej   

- stanowisko ds. ochrony środowiska i ochrony przyrody, 

 radca prawny. 

 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku: 

 umowa o organizację robót publicznych dla kobiet 50+  

w wyniku której zatrudniono 1 osobę na czas określony, 

 umowa o zorganizowanie stażu w ramach programu 

 ,,Praca i Sukces‘’ dla kobiet 50+. Staż odbywała 1 osoba 

przez okres 6 miesięcy. 

 obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

e)  Organizacja  

i przeprowadzanie 

wyborów 

 organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu     

Europejskiego – 26 maja 2019 r., 

 organizacja i przeprowadzenie wyborów do Samorządów 

Mieszkańców Osiedli – czerwiec 2019 r., 

 organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu  
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i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 13 października 

2019 r., 

 wdrożenie narzędzia zarządczego do monitorowania 

satysfakcji klienta urzędu. 

f)  Ochrona danych 

osobowych 

W ramach zawartej umowy na pełnienie funkcji Inspektora 

Ochrony Danych były realizowane zadania wskazane w art.39 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych poprzez 

zbieranie informacji w celu identyfikacji procesów 

przetwarzania, analizowania i sprawdzania zgodności, 

informowania, doradzania i rekomendowania określonych 

działań administratorowi, stworzenie i prowadzenie rejestru 

czynności przetwarzania w oparciu o otrzymane dane, 

dostosowanie procedur do obowiązujących przepisów  

z zakresu ochrony danych osobowych oraz analiza bieżących 

umów pod kątem zawarcia umów powierzenia. Ponadto, 

informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane 

osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

RODO oraz innych przepisów krajowych i doradzanie im w tej 

sprawie, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków 

działań dla ochrony danych, 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 

Realizacją zadań związanych z funduszami zewnętrznymi zajmował się Wydział Strategii  

i Rozwoju.  W ramach swoich kompetencji wydział pracował głównie nad:  

 monitorowaniem programów, działań, inicjatyw i konkursów związanych  

z możliwością uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych,  

 opracowywaniem wniosków i wymaganych załączników, 

 koordynowaniem projektów dofinansowanych w tym: rozliczaniem, promocją, 

monitorowaniem, prowadzeniem sprawozdawczości, archiwizacją. 

Środki zewnętrzne zarówno krajowe jak i europejskie stanowiły jedno z dodatkowych,  

a przy tym bardzo istotnych źródeł finansowania działalności samorządu. Wpływały 

na zwiększenie potencjału inwestycyjnego. 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 2019 r: 
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Tabela 2 Umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zawarte w 2019 r. 

Lp. 
Nazwa projektu i jego 

przedmiot 
Data zawarcia umowy 

Kwota 

dofinansowania 

przyznanego w 

ramach Umowy 

Całkowita 

wartość 

projektu 

 

1 Budowa dróg 

gminnych  

na osiedlu Leśna  

w Turku 

26 lipca 2019 r. zawarta 

została umowa z Wojewodą 

Wielkopolskim  

1 565 335,00 2 608 892,37 

Przedmiotem projektu była budowa ul. Leśnej na 

odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 83 

(Dobrską Szosą) do skrzyżowania z ul. Chełmońskiego. 

Powstała ulica z nawierzchnią jezdni o szerokości 

5,40 m z kostki brukowej betonowej, z chodnikiem  

o szerokości 1,85 m z kostki brukowej betonowej, 

ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 3,50 m  

z kostki brukowej betonowej. Do tego m.in. 

wybudowane zostały zjazdy do posesji, kanalizacja 

deszczowa, oświetlenie uliczne w technologii LED oraz 

przebudowa sieć telekomunikacyjna. W ramach 

inwestycji wybudowane zostały także odcinki drogi 

04L o długości 117 m i ul. Malczewskiego o długości 

32 m, wraz z jezdniami i chodnikami z kostki brukowej 

betonowej, zjazdami do posesji, oświetleniem 

ulicznym i zielenią. Teren pod budowę wymienionych 

ulic był częściowo uzbrojony, gdyż wcześniej miasto 

wybudowało tam sieć kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowej i deszczowej. Miasto Turek na budowę  

ul. Leśnej pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Przygotowany przez Urząd Miejski 

wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Leśnej 

pozyskał dofinansowanie w wysokości 60% kosztów 

kwalifikowanych. 

Projekt został zrealizowany w całości w 2019r. 

 

2 

Budowa drogi 16 KDD  

i 17 KDD –  

ul. Wincentego Witosa  

na osiedlu Wyzwolenia 

w Turku 

 

7 października 2019 r. 

zawarta została umowa z 

Wojewodą Wielkopolskim 

 

729 871,00 

 

1 459 743,38 

 

Przedmiotem projektu była budowa ul. Wincentego 

Witosa w Turku, sąsiadująca z ul. Św. Barbary  

i Macieja Rataja. W ramach projektu wybudowane 

zostaną dwa odcinki tej ulicy. Pierwszy od 
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skrzyżowania z ul. Ks. Dominika Jędrzejewskiego  

o długości 102 mi drugi od skrzyżowania  

z ul. Św. Barbary do skrzyżowania z ul. Macieja Rataja,  

o długości 145 m. Na łącznej długości 247 m powstaną 

jezdnia, chodniki i parkingi z kostki brukowej 

betonowej. W ramach inwestycji wybudowana 

zostanie kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami  

i wpustami. Ulicę będzie oświetlało 10 nowych lamp 

ulicznych. Ponadto powstaną 92 miejsca parkingowe, 

w tym 5 dla niepełnosprawnych. 

Miasto Turek na budowę ul. Witosa pozyskało 

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Przygotowany wniosek uzyskał dofinansowanie  

w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. 

Inwestycja zakończona zostanie w 2020 r. 

 

3 

Kompleksowa 

termomodernizacja 

dwóch komunalnych 

budynków 

mieszkalnych przy 

ul. Górniczej 22 i 24 

24 października 2019 r. 

zawarta została umowa  

z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska  

w Poznaniu  

 

Kwota 

pożyczki 

574 644,00 

Umorzenie 

15% 

 

628 173,06 

Przedmiotem projektu była kompleksowa termo-

modernizacja dwóch komunalnych budynków 

mieszkalnych położonych przy ul. Górniczej 22 i 24 w 

Turku. Zakres rzeczowy inwestycji wynikał z audytów 

energetycznych i obejmował: 

- modernizację instalacji c.o., tj. uzupełnienie izolacji, 

montaż zaworów na pionach świecowych, 

uzupełnienie zaworów termostatycznych;  

- termomodernizację ścian (ściany zewnętrzne piwnic  

i wyższych kondygnacji, w tym remont kominów); 

- docieplenie stropodachu  nad klatkami schodowymi; 

- wymianę starej, drewnianej stolarki okiennej 

powierzchni wspólnej w piwnicach (łącznie 30 szt.), na 

poddaszu (3 szt.), w lokalach mieszkalnych (49 szt.), 

- wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych 

wraz z wykonaniem nowych zadaszeń  z poliwęglanu 

(4 szt.). 

 

Wykonany został również montaż podzielników  

do pomiaru ciepła i central obsługujących podzielniki, 

a także remont balkonów (wykonanie nowych izolacji 

przeciwwilgociowych, obróbek blacharskich 

i posadzek). 
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4 Turkowski Klub 

Senior+  

- funkcjonowanie 

placówki w 2019 r. 

W dniu 30 maja 2019 r. 

zawarte zostało 

porozumienie  

z Wojewodą Wielkopolskim 

33 720,00 84 300,00 

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 

następujące działania: 

1) zatrudniono tzw. opiekuna (animatora) grupy 

członków Turkowskiego Klubu „Senior+”, 

2) zakupiono materiały plastyczne niezbędne  

do prowadzenia przez animatora zajęć w cyklu 

cotygodniowym,  

3) wynajęto DJ-a na potrzeby organizacji imprez 

okolicznościowych, 

4) zatrudniono nauczyciela języka angielskiego,  

5) przeprowadzono konsultacje z 

kosmetyczką/wizażystką,  

6) przeprowadzono konsultacje prawne,  

7) zatrudniono na umowę zlecenie dyrygenta chóru, 

który prowadził w ramach Klubu Turkowski Chór 

„Senior +”,  

8) zakupiono bilety wstępu do ośrodków sportowo – 

rekreacyjno - kulturalnych – do kina „TUR”, 

miejskiej krytej pływalni lub groty solnej w Turku,  

a także wyjazdy do teatrów w Łodzi i Kaliszu oraz 

do uzdrowiska Termy Uniejów, 

9) zakupiono art. żywnościowe, 

10) zakupiono środki czystości na potrzeby utrzymania 

odpowiedniej higieny Klubu. 

5 Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania 

budynku przy  

ul. Matejki 1 

W dniu 8 kwietnia 2019 r.  

zawarta została umowa  

z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego 

250 313,21 556 251,59 

 Przedmiotem wniosku jest przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku użyteczności 

publicznej w celu jego przeznaczenia na dwulokalowy 

budynek mieszkalny jednorodzinny w Turku przy  

ul. Matejki 1. Realizacja projektu nastąpi w 2021 r. 

 

Aktywność Gminy Miejskiej w staraniach o pozyskanie środków zewnętrznych na zadania 

zaplanowane w budżecie potwierdzić może również wykaz wniosków, jakie w roku 2019 

zostały przygotowane w Wydziale Strategii i Rozwoju i złożone w odpowiedzi na  ogłoszone 

konkursy, tj.: 
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Tabela 3 Wykaz wniosków o dofinansowanie przygotowanych w 2019 roku 

Lp. Tytuł wniosku 

1 Modernizacja sali projekcyjnej Kina „TUR” – wniosek złożony do Polskiego Instytutu 

Sztuki Filmowej w ramach Programu „Modernizacja Kin” 

2 Zakup i wymiana foteli w sali projekcyjnej Kina TUR – wniosek złożony do Polskiego 

Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu „Modernizacja Kin” 

3 Turek - nowy rozdział, nowe możliwości, nowa siła – zarys projektu w ramach 

Programu Rozwój Lokalny 

4 Turkowski Klub Senior + - funkcjonowanie placówki w 2020 r.  

5 Budowa ul. Chełmońskiego w Turku – wniosek złożony w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 

6 Modernizacja pomieszczenia po księgarni – wniosek złożony w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ 

7 Centrum Boisk Plażowych na terenie OSiR w Turku – wniosek złożony  

do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska  

 

W roku 2019 finalizowane były również projekty, których realizacja rozpoczęła się w latach 

poprzednich tj.: 

 
Tabela 4 Projekty ukończone w 2019 roku 
Lp. Tytuł projektu Informacje o projekcie 

1 Podniesienie jakości kształcenia  

w Szkole Podstawowej  

nr 5 w Turku 

Projekt zakończył się w 2019 r. 

 

2 Energia słoneczna dla domu-

wykonanie instalacji 

fotowoltaicznych i kolektorów 

słonecznych  

W 2019 r. Burmistrz podpisał umowę  

na dostawę i montaż instalacji 

fotowoltaicznych i solarnych dla 

mieszkańców Miasta, biorących udział  

w projekcie „Energia słoneczna dla domu”. 

Projekt uzyskał dofinansowanie z 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, 

w wysokości 5.389.031,87 zł. Do udziału  

w projekcie przystąpili właściciele 321 

domów jednorodzinnych z Turku. W ich 

imieniu Gmina Miejska Turek wnioskowała 

o dofinansowanie do montażu 304 instalacji 

fotowoltaicznych oraz 86 instalacji 

solarnych. Wykonawcą instalacji była 

wybrana w przetargu nieograniczonym 

firma Sanito Sp. z o.o. z Warszawy.  

3 Wykonanie otworu poszukiwawczo-

rozpoznawczego wód termalnych 

W wyniku dofinansowania pozyskanego  

z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska w 2019 r. zakończyła się 
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realizacja projektu  polegającego na 

wywierceniu otworu poszukiwawczo-

rozpoznawczego wód geotermalnych, przy 

ul. Korytkowskiej. Na głębokości 2100 m 

odkryte zostały złoża gorących wód 

termalnych.  Prace wykonała wybrana  

w przetargu firma G-DRILLING S.A.  

z Warszawy, (po zmianie nazwy United 

Oilfield Services S.A. w Warszawie). Nadzór 

geologiczny prowadzi konsorcjum: Pro-

Invest Solutions Sp. z o.o. z Krakowa i HPC 

POLGEOL S.A. z Warszawy. Całkowite 

rozliczenie projektu nastąpi w 2020 r. 

4 Liderzy e-usług wśród miast średnich 

województwa wielkopolskiego  

i lubuskiego 

 

W 2019 r. trwała realizacja projektu 

partnerskiego, którego celem była 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. 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 r. pracownicy Urzędu 

Miejskiego w Turku  odbyli 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 
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elektronizacji procesu świadczenia usług 

i ewidencji nieruchomości, 

 doskonalenia kompetencji kadr  

w obszarze podatków i opłat, 

zarządzania nieruchomościami oraz 

poprawy efektywności zarządzania 

usługami dziedzinowymi. 

5 Jest fantastycznie żyć ekologicznie, 

czyli Zielono nam!" - edukacja 

ekologiczna mieszkańców Gminy 

Miejskiej Turek 

Projekt dofinansowany w ramach środków  

unijnych z WRPO 2014+, miał na celu 

podniesienia poziomu świadomości 

ekologicznej mieszkańców w zakresie: 

odnawialnych źródeł energii, segregacji 

odpadów komunalnych i recyklingu, 

oszczędzania wody i energii oraz niskiej 

emisji. W ramach projektu zrealizowano 

kilka działań: 

 stworzony został Eko-rytarz  

z interaktywną ścieżką edukacyjną - 

zagospodarowane zostało dotychczas 

wolne, ogólnodostępne pomieszczenie 

znajdujące się w obiekcie krytej pływalni  

w Turku. W ramach projektu wykonane 

zostały niezbędne prace remontowe  

i zamontowany monitoring, oraz 

zamontowane wyposażenie ścieżki 

edukacyjnej, 

 ścieżka edukacyjna była wykorzystywana 

podczas imprez plenerowych, w tym 

celu w ramach projektu zakupiony został 

również namiot pneumatyczny i agregat 

prądotwórczy, 

 prowadzona była kampania 

informacyjno-edukacyjna o ochronie 

środowiska, utworzona została strona 

internetowa www.ekoturek.pl 

dedykowana działaniom ekologicznym, 

zostały wydane publikacje ekologiczne 

dedykowane dla dzieci i dorosłych, w 

szkołach, przedszkolach i w klubie 

seniora prowadzone były Eko-Warsztaty. 

6 Rewitalizacja Parku im. Żerminy 

Składkowskiej i ul. Parkowej 

 

Wniosek złożony został w marcu  

2018 r. w ramach konkursu prowadzonego 

przez Zarząd Województwa 
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Wielkopolskiego dla działania 9.2. 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Pod koniec 2019 r. Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego zwiększył alokację  

na konkurs i zaproponował Gminie Miejskiej 

Turek umniejszone dofinansowanie  

na poziomie 70,62 % (Gmina aplikowała  

o 85%). Po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej 

dofinansowanie zostało przyjęte. Projekt 

realizowany będzie w latach 2020-2022.  

 

W roku 2019 w Wydziale Strategii i Rozwoju prowadzony był również punkt 

informacyjny dla mieszkańców miasta dotyczący programów „Czyste Powietrze” oraz „Mój 

Prąd” skierowanych do osób fizycznych, które chcą poprawić efektywność energetyczną 

swoich domów.  

 

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 2019 roku: 

 
Tabela 5 Inwestycje realizowane w 2019 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a)  Budowa dróg 

gminnych na Os. Leśna 

w Turku 

Informacje w  pkt. 3 Środki zewnętrzne 

b)  Przebudowa 

skrzyżowania ulicy 

Słonecznej z drogą 

36KDD 

Roboty zakończono w dniu 14.06.2019 r. Wykonawca:  

RM BETON Spółka Jawna W. Kocański i J. Kocańska Dzierżązna 

32A, 62-700 Turek. Wykonano przebudowę skrzyżowania  

ul. Słonecznej z drogą 36 KDD  Koszt  wykonanych robót 

wyniósł –  39 946,10 zł. 

c)  Przebudowa ulicy 

Kaliskiej - deptak od 

Placu Wojska 

Polskiego do ul. 

Mickiewicza 

Roboty zakończono. W dniu 30.12.2019 r. rozpoczęto odbiór 

końcowy przedsięwzięcia. Wykonawca: Konsorcjum:  

MK STELLA Konrad Marek ul. Południowa 37, 62-600 Koło – 

Lider Konsorcjum; KOLBET Sp. z o.o. Police Średnie 48, 62-604 

Kościelec – Partner Konsorcjum. Wykonano przebudowę ul. 
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Kaliskiej - deptak od Placu Wojska Polskiego do ul. 

Mickiewicza  o dł. 256,91 z kostki brukowej betonowej. 

Koszt wykonanych robót wyniósł –  888 021,10 zł. 

d)  Budowa drogi 6KDD  

na Osiedlu 

Wyzwolenia - 

opracowanie 

dokumentacji 

projektowej 

Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zezwolenie 

na realizacje inwestycji drogowej. Długość drogi 188 m - ilość 

miejsc parkingowych 48. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 48 400,00 zł. 

e)  Budowa skrzyżowania 

ul. Św. Floriana z ul. 

Komunalną 

Opracowano dokumentację projektową (w dniu 28.10.2019 r. 

podpisano umowę z PRO-ROAD Krzysztof Buk,  

ul. Przebiśniegowa 17, 60-175 Poznań). Protokół zdawczo - 

odbiorczy z dnia - 17.12.2019 r.  

Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 14 022,00 zł. 

f)  Budowa drogi 16 KDD 

 i 17 KDD - ul. 

Wincentego Witosa  

na Osiedlu 

Wyzwolenia w Turku 

Informacje w  pkt. 3 Środki zewnętrzne 

g)  Termomodernizacja 

budynków 

komunalnych  

z lokalami 

mieszkalnymi na 

osiedlu przy  

ul. Górniczej 

Informacje w  pkt. 3 Środki zewnętrzne 

h)  Zmiana sposobu 

użytkowania lokalu 

usługowego na lokal 

mieszkalny wraz z 

przebudową przy ul. 

Kaliskiej 43 - 

opracowanie 

dokumentacji 

projektowej 

W dniu 14.08.2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowo – handlowego 

na lokal mieszkalny. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej – 18 450,00 zł. 

i)  Wyłożenie kostką 

brukową ciągu 

komunikacyjnego przy 

ulicy Wyszyńskiego 2 

Roboty budowlane zakończono. Wykonawca RM BETON 

Spółka Jawna W. Kocański i J. Kocańska,  Dzierżązna 32a,  

62-700 Turek. Protokół odbioru z dnia – 29.10.2019 r. Koszt 

robót budowlanych – 47 800,00 zł. Długość chodnika 97 m. 

 

j)  Budowa Żłobka 

Miejskiego 

Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca: 

Ziółkowska Studio 76-100 Sławno ul. Mickiewicza 3/2.  Koszt 

opracowania 44 000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. 
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Zaprojektowano żłobek dla 50 dzieci. 

k)  Rewitalizacja 

centralnych przestrzeni 

publicznych miasta 

Turku - opracowanie 

dokumentacji 

projektowej 

Rewitalizacja centralnych przestrzeni publicznych miasta 

Turku dla obszaru: Plac Wojska Polskiego, ul. Kaliska, Plac  

im. Henryka Sienkiewicza w tym park im. Św. Siostry Marii 

Faustyny Kowalskiej i skwer Mehoffera. Opracowano 

dokumentację projektową. Koszt opracowania dokumentacji 

projektowej – 146.000,00 zł. Uzyskano pozwolenie na 

budowę. 

l)  Energia słoneczna dla 

domu - wykonanie 

mikroinstalacji 

fotowoltaicznych 

i solarnych na potrzeby 

mieszkańców  Gminy 

Miejskiej  Turek 

Informacje w  pkt. 3 Środki zewnętrzne 

 

m)  Wykonanie otworu 

poszukiwawczo-

rozpoznawczego Turek 

GT-1 w celu ujęcia wód 

termalnych w 

miejscowości Turek 

Informacje w  pkt. 3 Środki zewnętrzne 

n)  Montaż  urządzeń 

fitness 

zlokalizowanych  

w rejonie bloku przy  

ul. Wyszyńskiego 3 

Roboty zakończono w dniu 30.07.2019 r. Wykonawca: FIT 

Park Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 

Toruń. Przedmiotem inwestycji było dostarczenie i montaż 

urządzeń placu fitness w rejonie bloku przy ul. Wyszyńskiego. 

Koszt wykonanych robót wyniósł  24 993,60zł. W tym: 14 

996,16 zł płatność Gmina Miejska Turek, 9 997,44 zł. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” (podpisane porozumienie 

dnia 24.04.2019 r.) 

5. Inżynieria miejska 

Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego w Turku zajmował się realizacją zadań 

związanych z ochroną środowiska i utrzymaniem czystości w mieście.  

Do głównych zadań wydziału należało prowadzenie spraw z zakresu: 

- ochrony przyrody, środowiska i utrzymania zieleni,  

- ochrony zwierząt, 

- stosunków wodnych w gminie,  

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

- nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi,  

- utrzymania cmentarzy komunalnych, miejsc pamięci narodowej oraz grobów 

wojennych, 

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

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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Poniższa tabela przedstawia zadania realizowane przez ww. wydział w zakresie inżynierii 

miejskiej w 2019 roku: 

 
Tabela 6 Zadania realizowane z zakresu inżynierii miejskiej w 2019 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a)  Rejestracja działalności 

gospodarczej  

w Centralnej Ewidencji 

i Informacji  

o Działalności 

Gospodarczej 

Liczba złożonych wniosków CEIDG-1 to 1.260 z czego:  

 210 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,  

 648 zmian wpisu w CEIDG, 

 97 wykreśleń przedsiębiorcy z CEIDG, 

 212 zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej, 

 93 wznowienia wykonywania działalności 

gospodarczej. 

Ilość podmiotów dla głównego miejsca wykonywania 

działalności gospodarczej w mieście Turku wynosi 2.082. 

b)  Transport drogowy 

taksówką osobową  

na obszar miasta Turku 

 wydano 2 nowe licencje na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego w zakresie przewozu osób 

taksówką, 

 wydano 7 licencji o zmianie uprawnienia, 

 wydano 2 decyzje wygaszające licencje na 

wykonywanie transportu drogowego. 

c)  Zezwolenia na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych  

 wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży, 

 wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

 wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży, 

 wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży, 

 wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 

 wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży, 
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 wydano 9 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

 wydano 21 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

d)  Numery porządkowe 

nieruchomości  

 wydano 24 zawiadomienia o nadaniu numeru 

porządkowego. 

e)  Nazewnictwo ulic  W roku 2019 zostały podjęte 3 uchwały Rady Miejskiej 

Turku w sprawie nadania nazwy ulicy w Turku:  

 Uchwała VI/58/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.- Rondo 

Księdza Michała Orzechowskiego, 

 Uchwała XIV/114/19 z dnia 21 listopada 2019 r. - ulica 

Jęczmienna,  

 Uchwała XVI/127/19 z dnia 27grudnia 2019 r. - ulica 

Piaskowa.  

f)  Wiaty przystankowe   zakupiono i zamontowano wiatę przystankową  

na ul. Kaliskiej, 

 zdemontowano zniszczoną wiatę przystankową  

na ul. Kaliskiej, 

 cząstkowe remonty wiat przystankowych.  

g)  Miejsca pamięci 

narodowej oraz 

grobów wojennych  

 demontaż i montaż nowego krzyża przy Szkole 

Podstawowej nr 1, 

 remont pomnika „Nigdy więcej wojny”.  

h)  Ochrona zwierząt   wdrożono i realizowano działania zmierzające  

do regulacji populacji kotów wolno żyjących na terenie 

miasta poprzez prowadzenie sterylizacji kotek wolno 

żyjących (sterylizacja 54 szt. wolno żyjących zwierząt), 

 kontynuowano wieloletni program sterylizacji suk  

i kotek posiadających właściciela oraz elektroniczne 

znakowanie psów (sterylizacji poddano 106 szt. suk, 

216 szt. kotek, mikroczipowaniu poddano 71 szt. 

psów). 

i)  Wyroby zawierające 

azbest  

 przyjęto uchwałę w sprawie uznania ,,Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

z terenu Powiatu Tureckiego na lata 2016-2032”, jako 

równoważnego gminnemu programowi usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest – Uchwała  

nr XI/91/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 sierpnia 

2019 r., 

 złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

w sprawie realizacji przedsięwzięć związanych  

z usuwaniem azbestu. Pozyskane z WFOSiGW fundusze 

przeznaczone zostaną w roku 2020 na usunięcie 58 Mg 
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azbestu z terenu Gminy Miejskiej Turek. 

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 89 szt. nowych koszy na odpady,  

 zakupiono 50 szt. koszy na psie odchody,  

 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 37 wniosków o wydanie zezwolenia  

na wycinkę drzew i krzewów - 28 postępowań w tej 

sprawie zostało zakończonych wydaniem decyzji,  

w 3 sprawach umorzono postępowanie 

administracyjne z uwagi na jego bezprzedmiotowość, 

w jednej sprawie odmówiono wszczęcia postepowania 

administracyjnego, z kolei 6 pozostawiono bez 

rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia braków  

we wniosku,  

 przyjęto ponadto 67 zgłoszeń o zamiarze usunięcia 

drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej od osób fizycznych,  

 przeprowadzono 2 postępowania w sprawie 

wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć, 

 przyjęto 20 zgłoszeń dotyczących podejrzenia 

naruszenia zapisów Uchwały nr XXXIX/941/17 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia  

2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw – tzw. Uchwały antysmogowej oraz 

zakazu spalania odpadów wynikającego z Ustawy  

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –  w następstwie 

przedmiotowych zgłoszeń przeprowadzone zostały 

kontrole na terenie 16 posesji, 4 z zgłoszenia 

przekazane zostały do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu, z uwagi na fakt,  

iż dotyczyły przedsiębiorców. 
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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.  

m)  Cmentarze komunalne   prowadzono sprawy bieżące związane z cmentarzami 

komunalnymi,  

n)  Targowiska miejskie   rozliczano opłaty za wody opadowe i roztopowe  

z terenu targowiska miejskiego,  

 rozliczano opłaty za czynsz dzierżawy targowiska 

miejskiego,  

o)  Strefa Płatnego 

Parkowania  

 ustalano właścicieli pojazdów, którzy nie uiścili opłaty 

dodatkowej za płatne parkowanie,  

 wystawiano 37 upomnień za nieuiszczenie opłaty 

dodatkowej za płatne parkowanie, 

 wydano 60 Kart Bezpłatnego Parkowania dla osób 

będących honorowymi dawcami krwi, 

 prowadzono kontrolę związaną z prowadzeniem Strefy 

Płatnego Parkowania, 

 przygotowanie dokumentacji do przetargu dotyczącego 

zorganizowania i administrowania strefą płatnego 

parkowania wraz z wykonywaniem czynności 

serwisowych na terenie Strefy Płatnego Parkowania . 

p)  Służebności przesyłu   przygotowywano zarządzenia i porozumienia  

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu - w roku 

2019 doprowadzono do ustanowienia 10 służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Turek, ustanowionych w formie aktu 

notarialnego, poprzedzonych podpisaniem porozumień 

z przedsiębiorcami.  

q)  Lokalizacja urządzeń 

infrastruktury 

technicznej, 

zajmowanie pasa 

drogowego  

 wydano 87 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 85 decyzji administracyjnych dotyczących 

zajęcia pasa drogowego dróg gminnych w celu 

prowadzenia robót,  

 wydano 37 decyzji administracyjnych dotyczących 

umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 
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niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami  

w pasie drogowym dróg gminnych,  

 83 wnioski o prowadzenie robót oraz umieszczenie 

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  

z zarządzaniem drogami w pasie drogowym dróg 

wewnętrznych (w formie umów cywilnoprawnych),  

 sporządzano przypisy dotyczące dochodów z opłat 

związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych 

i wewnętrznych,  

 wydano 16 decyzji dotyczących lokalizacji zjazdów 

indywidualnych i publicznych z dróg gminnych oraz  

uzgodnień lokalizacji zjazdów z dróg wewnętrznych.  

r)  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. 

 

W 2019 roku z Powiatu Tureckiego uzyskano dotację  

w kwocie: 24 508,75 zł. na utrzymanie ulic gminnych  

w mieście Turek.  

s)  Oświetlenie uliczne   przyjmowano zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia 

ulicznego,  

 realizowano umowy o oświetlenie  ulic, placów i dróg 

publicznych  rozliczano faktury oraz prowadzono 

kontrolę realizacji umów dotyczących oświetlenia 

ulicznego,  

 realizowano umowę dot. montażu i demontażu 

iluminacji świątecznych zawieszanych na latarniach 

oświetlenia ulicznego.  

t)  Ewidencja należności  

z tytułu opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi  

W roku 2019 wpływy środków finansowych z opłaty  

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

w mieście Turek wyniosły 4 859 915,24 zł, w tym  

z nieruchomości zamieszkałych – 4 030 823,11 zł,  

z nieruchomości niezamieszkałych – 829 092,13 zł. Wpływy 

środków finansowych z ww. opłaty obejmują również 

zwroty kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, 

odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej wysokości  8 

858,60 zł. Łącznie w ramach realizacji systemu wpłynęło 

4 868 773,84 zł.  

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 
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293.744,07 zł.  

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za rok 2019 wyniosły 5 465 

948,43 zł. 

W ramach egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty  

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:  

 wystawiono 658 upomnień z tytułu opłaty za odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych na łączną 

kwotę 89 533,63 zł, w tym: nieruchomości zamieszkałe 

269 upomnień na łączną kwotę 34 331,41 zł; 

nieruchomości niezamieszkałe – 389 upomnień  

na łączną kwotę 55 202,22 zł, 

 wystawiono 106 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

na łączną kwotę 42 665,60 zł, w tym: dla 

nieruchomości zamieszkałych wystawiono 80 tytułów 

wykonawczych na łączną kwotę 26.951,60 zł; dla 

nieruchomości niezamieszkałych wystawiono  

26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15 714,00 

zł. 

 łączna kwota wyegzekwowanych należności wyniosła 

26 456,14 zł, w tym: nieruchomości zamieszkałe - 

zamknięto 83 tytuły wykonawcze, kwota 

wyegzekwowanych należności wyniosła 23 999,14 zł; 

nieruchomości niezamieszkałe – zamknięto 12 tytułów 

wykonawczych, kwota wyegzekwowanych należności 

wyniosła 2 457,00 zł. 

u)  Prowadzenie ewidencji 

odpadów 

komunalnych  

 prowadzenie ewidencji odpadów komunalnych 

odebranych z Gminy Miejskiej Turek: 

 ewidencja kwitów wagowych, 

 ewidencja kart przekazania odpadów.  

 prowadzenie działań kontrolnych oraz wizji w terenie 

w zakresie: 

 zalegania odpadów w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych, 

 wyposażenia w pojemniki służące do segregacji 

odpadów komunalnych terenów nieruchomości 

wielorodzinnych, 

 utrzymania porządku wokół ,,gniazd” oraz zbierania 

powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Turek, 
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 sposobu gromadzenia odpadów komunalnych 

(selektywnych/nieselektywnych) na terenie 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

a powstają odpady komunalne, 

 interwencji w oparciu o sygnały dotyczące podejrzenia 

wypalania odpadów, 

 koordynacja wszystkich prac związanych z realizacją 

umów w zakresie 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+, 

 prowadzenie spraw związanych z nakazaniem 

posiadaczom odpadów usunięcia ich z miejsca 

nieprzeznaczonego do składowania i magazynowania 

odpadów, 

 bieżąca kontrola realizacji umowy na odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkanych położonych na terenie Gminy 

Miejskiej Turek, na których powstają odpady 

komunalne w latach 2017 – 2019, 

 bieżąca kontrola realizacji umowy na odbieranie i 

transport odpadów komunalnych pochodzących z 

nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek, 

 bieżąca kontrola realizacji umowy ze Związkiem 

Komunalnym Gmin ,,Czyste Miasto, Czysta Gmina” z 

siedzibą w Kaliszu na zagospodarowanie odpadów 

komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej 

Turek w 2019 r. 

v)  Działalność 

sprawozdawcza  

w zakresie gospodarki 

odpadami 

komunalnymi  

 przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz korekty deklaracji: 

 złożonych zostało 2.461 deklaracji DOZ-Z.1 oraz 561 

korekt,  

 złożonych zostało 155 deklaracji DON-N.1 oraz  

63 korekt,  

 prowadzono sprawy związane z wymiarem opłaty   

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  
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 przyjmowano i ewidencjonowano reklamacje związane 

ze świadczeniem usług polegających na odbieraniu  

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, 

 prowadzono postępowanie zmierzające do wydania 

decyzji odmownej w sprawie umorzenia zaległości  

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z nieruchomości  zamieszkałej - 1 szt.,  

 powadzono postępowania zmierzające do wydania 

decyzji określających wysokość opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z nieruchomości zamieszkałych -6 szt., 

 powadzono postępowania zmierzające do wydania 

decyzji umarzających postępowanie sprawie określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych - 13 szt., 

 wydawano dowody wpłat za odbiór odpadów 

komunalnych, 

 wykonywanie czynności związanych ze zmianą  

od 1 sierpnia 2019 r. nowej metody ustalania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

weryfikacja składanych deklaracji, 

 prowadzenie postępowań administracyjnych w związku 

z niedopełnieniem obowiązku złożenia Deklaracji DOZ-

Z.1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy. 

 

6. Gospodarka nieruchomościami 

Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Turku zajmował  

się realizacją zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i planowaniem 

przestrzennym w mieście.  

W kompetencji wydziału leżało gospodarowanie mieniem komunalnym, w skład 

którego wchodziły nieruchomości, budowle i urządzenia techniczne oraz inne prawa 

majątkowe należące do Gminy Miejskiej Turek tj. udziały w spółkach prawa handlowego.  

Dwa razy w roku Wydział Mienia Komunalnego przedstawiał Radzie Miejskiej Turku 

informację o stanie mienia komunalnego – informacje te dostępne są na stronie 

www.bip.miastoturek.pl.  

Poniższa tabela przedstawia zadania realizowane w zakresie gospodarki 

nieruchomościami i planowania przestrzennego w 2019 roku. 
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Tabela 7 Realizacja zadań z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego w 2019 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Gospodarka 

nieruchomościami, 

dzierżawa i użyczenia 

gruntów, umowy 

adjacenckie 

 zawarto 6 umów dzierżawy na grunt będący własnością 

Gminy Miejskiej Turek, 

 zawarto 3 umowy użyczenia na grunt będący własnością 

Gminy Miejskiej Turek, 

 sprzedano 17 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, 

 zbyto na własność nieruchomości gruntowe będące 

własnością Gminy Miejskiej Turek za kwotę 91.092,08 zł, 

 w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

ustawy z dnia 20 lipca  2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  

na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

 wydano 3.088 zaświadczeń przekształceniowych 

użytkowanie wieczyste nieruchomości, 

 wydano 453 informacje dot. wysokości opłaty 

jednorazowej przekształcenia użytkowania wieczystego 

nieruchomości, 

 wydano 453 zaświadczenia o wniesieniu opłat 

jednorazowych i wyrażeniu zgody na wykreślenie 

roszczenia w księgach wieczystych. 

 wykonano prace porządkowe na terenach miejskich 

wchodzących w zasób nierozdysponowany, 

 sporządzono 79 protokołów oszacowania zakresu  

i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiła susza 

rolnicza, 

 rozpoczęto procedurę przejęcia w drodze darowizny 

gruntów pod budynkami wielorodzinnymi przy  

ul. Stanisława Kaczkowskiego 14, 16, 18, 20  

z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej, 

 wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy 

prawa na własność gminy pod drogi publiczne w kwocie 

538.066,20 zł, 

 wszczęto 13 postępowań administracyjnych w sprawie 

ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 

nieruchomości, 

 wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie 

ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 

nieruchomości, 

 wydano 10 decyzji w sprawie ustalenia opłaty 

adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, 

 przeprowadzono 6 postępowań w sprawie przywrócenia 
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tytułu prawnego osobom, które spłaciły zaległości 

czynszowe, 

 złożono 3 oświadczenia dotyczące zamiany 

komunalnego lokalu mieszkalnego, 

 przeprowadzono   8  postępowań w sprawie przydziału 

lokalu po zmarłym najemcy, 

 przeprowadzono 24 postępowania w sprawie przydziału 

lokali socjalnych /w tym przedłużenie umów na najem 

lokali socjalnych, 

 zrealizowano 1 przydział lokalu komunalnego  

na podstawie rekomendacji Komisji Komunalnej Rady 

Miejskiej Turku, 

 przeprowadzono  8  eksmisji do lokalu socjalnego, 

 rozpatrzono 40 wniosków w sprawach przydziału lokali 

komunalnych /wnioski poza listą/, 

 przeprowadzono 5 postępowań dotyczących 

wypowiedzeń umów najmu lokali komunalnych przez 

najemcę, 

 przeprowadzono 6 postępowań w sprawach przydziału 

lokali zamiennych,          

 przeprowadzono  10 postępowań w sprawie 

zameldowania w lokalu komunalnym, 

 przeprowadzono   2 postępowania w sprawach z zakresu 

lokali użytkowych, 

 przeprowadzono 12 postępowań z zakresu ewidencji 

obiektów i urządzeń komunalnych, 

 przeprowadzono 23 postępowania dotyczące odraczania 

terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności  

z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 13 postępowań w sprawach dotyczące 

kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, 

 przeprowadzono 73 postępowania w sprawach z zakresu 

zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, 

 uczestniczono w zebraniach wspólnot mieszkaniowych  

w sprawach wynikających z bieżących problemów 

wspólnot, 

 uczestniczono w rocznych zebraniach wspólnot 

mieszkaniowych, dotyczących rozliczenia roku 2018  

i przyjęcia planu gospodarczego dla wspólnot 

mieszkaniowych na 2019 r., 

 przeprowadzono remonty  12 lokali komunalnych, 

 przeprowadzono 32 rożne postępowania z zakresu 

nadzoru nad zasobem komunalnym, 
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 przeprowadzono remonty i modernizacje budynków 

komunalnych, 

 prowadzono prace związane z realizacją Zarządzenia 

Burmistrza Miasta Turku w sprawie umożliwienia spłaty 

zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali 

mieszkalnych, socjalnych stanowiących mieszkaniowy 

zasób Gminy Miejskiej Turek w formie spełnienia 

świadczenia rzeczowego, 

 zawarto 5 umów zamiany formy spłaty zadłużenia  

za świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe, 

 przeprowadzono 10 postępowań dotyczących wynajmu 

lokali użytkowych, garaży oraz dzierżaw gruntów, 

 na bieżąco prowadzono obsługę wpływów i wydatków 

finansowych z tytułu utrzymania zasobu komunalnego  

i nieruchomości wspólnych za rok objęty niniejszym 

sprawozdaniem, a w tym faktury w zakresie bieżącego 

utrzymania zasobu komunalnego, wynagrodzenia 

zarządcy, dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, za c.o. i c.w., dostawę zimnej wody  

i odprowadzenie ścieków komunalnych i opadowych, jak 

również noty dotyczące opłat sądowych i komorniczych 

oraz faktury dochodowe z tytułu najmu lokali 

mieszkalnych 

i użytkowych. 

b) Planowanie 

przestrzenne 

W 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego objętych było 74 % powierzchni Turku.  

Na terenie miasta obowiązuje 31 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

W 2019 r. wydano 11 decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy. Wydane decyzje dotyczyły zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz 

zabudowy usługowo – mieszkalnej. Wydano również  

4 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Planowane inwestycje obejmowały: infrastrukturę 

techniczną oraz budowę sali gimnastycznej. 

W ramach zadania rozpatrzono: 

 239 wniosków o sporządzenie wypisów, wyrysów  

i zaświadczeń, 

 3 wnioski o wydanie informacji dotyczących 

przeznaczenia terenów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego,  

 22 wnioski o wydanie postanowień opiniujących 

wstępne projekty podziału nieruchomości zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami: opracowano i wydano 17 

pozytywnych postanowień, 5 pozostawiono bez 

rozpatrzenia, 

 19 wniosków o wydanie decyzji zatwierdzających projekt 

podziału nieruchomości decyzje zatwierdzające podział,  

 w ramach działań związanych z opłatą planistyczną: 

 przeanalizowano 433 akty notarialne z 2018 r., 

 analizowano 40 aktów z poprzednich lat, 

 wydano 3 decyzje o opłacie planistycznej, 

 wydano 9 decyzji o umorzeniu postępowania, 

 wydano 2 decyzje o wysokości opłaty planistycznej przed 

zbyciem nieruchomości, 

 wydano 18 wniosków o ustalenie warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy: 11, 

 decyzja o odmowie ustalenia warunków zabudowy: 2, 

 decyzje o umorzeniu postępowania: 2, 

 w trakcie postępowania: 2, 

 wycofane wnioski: 1, 

 przeanalizowano i rozpatrzono 10 wniosków dotyczących 

zmiany przeznaczenia określonego terenu w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego miasta Turku. 

 prowadzono procedury planistycznej zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta Turku pn. „Rejon ul. Górniczej i Przemysłowej”, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta Turku pn. „Rejon ul. Uniejowskiej i ul. Dobrska 

Szosa”, 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

miasta Turku terenu zamkniętego obejmującego działkę 

o nr geod. 187/3 obręb 0001 Turek A. 

 

7. Obsługa inwestora 

Obsługą inwestora zainteresowanego ulokowaniem inwestycji w mieście, w tym  

w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej zajmowało się Centrum Obsługi Inwestora (COI) działające 

w strukturach Urzędu Miejskiego w Turku. Do zadań COI należało również administrowanie 

obiektem Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który znajduje się przy ulicy 

Jedwabniczej 4.  

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości (TIP) jest ośrodkiem usługowym, wspierającym 

rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno - 

społecznego.  

Główne cele Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości to:  
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 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 2019 roku w zakresie 

administracji Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości przedstawia poniższa tabela: 

 
Tabela 8 Zadania realizowane z zakresu administracji Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości w 2019 r. 

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: 39/41 

Jeden lokal przeznaczony na potrzeby TIP, 

co stanowi proporcję 39/40 

97,5 % 

 

Liczba firm ulokowanych w TIP: 32 + 8 

działających jako Wirtualne Biuro 

 

Liczba osób pracujących  

w przedsiębiorstwach ulokowanych w TIP: 

213. 

 
Stan w dniu 31.12.2019 r. 

b)  Bieżąca obsługa Lokatorów TIP  

i podmiotów zewnętrznych 

 

Realizacja usług: 

 udostępniania wózka widłowego, 

 udostępniania wózków paletowych, 

 korzystania z sieci sprężonego 

powietrza,  

 usług kserograficznych i wydruków 

wielkoformatowych. 

Usługi realizowane były w sposób ciągły. 

c)  Najem sali szkoleniowej, 

konferencyjnej 

16 umów najmu – część umów okresowych 

– miesięcznych i rocznych. 

d)  Najem sali Biura na Godziny 

 

16 umów najmu – część umów okresowych 

– miesięcznych i rocznych. 

 

e)  Realizowanie usługi Wirtualnego 

Biura 

 

8 firm działających w formie Wirtualnego 

Biura. 

 
Stan w dniu 31.12.2019 r. 
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f)  Usługi informacyjne 

 

Usługi doradczo-informacyjne realizowane 

w sposób ciągły. 

g)  Realizacja szkoleń i spotkań dla 

przedsiębiorców – współpraca  

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

9 szkoleń. 

h)  Realizacja szkoleń i spotkań dla 

przedsiębiorców - współpraca  

z Powiatowym Urzędem Pracy 

5 spotkań. 

i)  Realizacja szkoleń i spotkań dla 

przedsiębiorców - współpraca  

z Agencją Rozwoju Regionalnego  

w Koninie 

Mobilny Punkt Informacji o Funduszach 

Europejskich – 2 sesje doradcze. 

j)  Udział w badaniach dotyczących 

rozwoju przedsiębiorczości w 

regionie 

 „Proinnowacyjny samorząd lokalny” – 

badanie prowadzone przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 „Smart Economy i jakość życia w 

inteligentnych miastach” – badanie 

prowadzone przez Politechnikę Śląską. 

k)  Promocja TIP wśród uczniów – 

prezentacje, pokazy sprzętu, 

eksperymenty, oprowadzenie  

po obiekcie inkubatora 

 Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. 

S Kaliskiego w Turku – 2 października 

2019 r. 

l)  Administrowanie obiektem TIP 

 

 budynek biurowy – pow. użytkowa 

1.091,38 m2, kubatura 5.649,26 m2, 

 budynek produkcyjno-magazynowy – 

pow. użytkowa 3.128,72 m2, kubatura 

17.334,59 m3 

 2-krotna kontrola stanu technicznego 

budynków przeprowadzona przez osoby 

uprawnione, 

 3 kotły olejowe C.O. - serwis i 

konserwacja realizowane przez firmę 

zewnętrzną, kontrola stanu 

technicznego przeprowadzona przez 

UDT, 

 wózek widłowy – konserwacja 

realizowana przez firmę zewnętrzną oraz 

kontrola stanu technicznego 

przeprowadzana przez UDT, 

 sprzęt ppoż oraz hydranty - coroczna 

konserwacja prowadzona przez firmę 

zewnętrzną, 
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 zbiorniki ciśnieniowe - kontrola stanu 

technicznego przeprowadzona przez 

UDT. 

 
Zadania wykonywane przez Centrum Obsługi Inwestora w 2019 roku w zakresie obsługi 
inwestora i Tureckiej Strefy Inwestycyjnej: 
 
Tabela 9 Zadania realizowane z zakresu obsługi inwestora w 2019 r. 

Lp. Zadanie Realizacja 

a)  Obsługa inwestorów po zmianach 

prawnych dotyczących specjalnych 

stref ekonomicznych 

Organizacja szkolenia dla przedsiębiorców 

wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną pn. „Zasady wspierania 

nowych inwestycji w ŁSSE”. 

b)  Obsługa zapytań inwestycyjnych 12 zapytań. 

c)  Współpraca w zakresie promocji 

Tureckiej Strefy Inwestycyjnej  

z podmiotami zewnętrznymi 

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.: 

 wpis o TIP i TSI na stronie internetowej, 

 zamieszczenie  ofert Miasta Turek  

w Generatorze Ofert Inwestycyjnych. 

 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

S.A.: 

 promowanie ofert Miasta Turek, 

 współpraca w zakresie pozyskiwania  

i obsługi inwestorów. 

 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski: 

 promocja terenów inwestycyjnych. 

 Centrum Obsługi Inwestorów  

i Eksporterów Województwa 

Wielkopolskiego: 

 współpraca w zakresie poprawy 

standardów obsługi inwestora. 

 Promocja inwestycyjna na portalu 

terenyinwestycyjne.info oraz w 

Magazynach Investment Areas Info 

dystrybuowanych podczas Targów Expo 

Real w Monachium i MIPIM w Cannes. 

d)  Projekt „Standardy obsługi inwestora 

w jednostkach samorządu 

terytorialnego (JST) Województwa 

Wielkopolskiego” 

 

 Udział w X Forum Atrakcyjności 

Inwestycyjnej „Standardy obsługi 

inwestora w samorządzie”. 

 Zgłoszenie Gminy Miejskiej Turek do 

udziału w projekcie. 

e)  Obsługa K Green Japan Sp. z o.o. oraz 

współpraca w procesie dzierżawy 

terenu inwestycyjnego 

 Proces pozyskiwania inwestora. 

 Prace nad umową dzierżawy terenu 

inwestycyjnego. 
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8. Oświata i sprawy społeczne 

a) Oświata 

W roku 2019 Gmina Miejska Turek była organem prowadzącym dla 11 placówek 

publicznych: 6 przedszkoli, 3 szkół podstawowych, w tym 2 szkół podstawowych z oddziałami 

gimnazjalnymi. Szczegółowe dane dotyczące organizacji szkół i przedszkoli przedstawione 

zostały poniżej w formie tabelarycznej. 

Stan organizacji publicznych szkół podstawowych w 2019 roku: 
 
 
Tabela 10 Stan organizacji publicznych szkół podstawowych w 2019 r. 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

uczniów 

Szkoła Podstawowa nr 1 36 769 

Szkoła Podstawowa nr 4 28 577 

Szkoła Podstawowa nr 5 44 1031 

Ogółem 108 2377 

 

Stan organizacji przedszkoli samorządowych w 2019 roku: 

 
Tabela 11 Stan organizacji przedszkoli samorządowych w 2019 r. 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów 
Liczba dzieci 

ogółem 

Przedszkole Samorządowe nr 3 7 156 

Przedszkole Samorządowe nr 4 6 124 

Przedszkole Samorządowe nr 5* 7 167 

Przedszkole Samorządowe nr 6* 6 132 

Przedszkole Samorządowe nr 7 8 186 

Przedszkole Samorządowe nr 8* 5 120 

Razem 39 885 
         *Przedszkola Nr 5,6 i 8 z oddziałami integracyjnymi 

Poza placówkami publicznymi w minionym roku funkcjonowały w Turku placówki 

niepubliczne:    

1. Niepubliczne Przedszkole ,,Smerfiki”.  

2. Niepubliczne Przedszkole ,,Magiczna Chatka”. 

3. Niepubliczne Przedszkole ,,Mały Odkrywca”. 

4. Niepubliczne Przedszkole „Muchlin”. 

5. Niepubliczne Przedszkole ,,Dolina Elfów”. 

6. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Turku. 
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Stan zatrudnienia w przedszkolach i szkołach w roku 2019: 

Tabela 12 Stan zatrudnienia w przedszkolach i szkołach w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Zatrudnienie 
w tym: 

nauczyciele 
pracownicy 

niepedagogiczni 

w pełnym 
wymiarze 

w 
niepełnym 
wymiarze 

w pełnym 
wymiarze 

w 
niepełnym 
wymiarze 

w pełnym 
wymiarze 

w 
niepełnym 
wymiarze 

Przedszkole Samorządowe nr 3 29 5 16 4 13 1 

Przedszkole Samorządowe nr 4 28 2 14 2 14 - 

Przedszkole Samorządowe nr 5 31 3 15 3 16 - 

Przedszkole Samorządowe nr 6 28 5 15 5 13 - 

Przedszkole Samorządowe nr 7 34 4 16 4 18 - 

Przedszkole Samorządowe nr 8 23 3 10 3 13 - 

Razem 173 22 86 21 87 1 

Szkoła Podstawowa nr 1 100 5 74 4 26 1 

Szkoła Podstawowa nr 4 60 7 46 7 14 - 

Szkoła Podstawowa nr 5 128 2 100 1 28 1 

Razem 288 14 220 12 68 2 

Ogółem 461 36 306 33 155 3 

Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i awansem zawodowym w szkołach: 

Tabela 13 Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i awansem zawodowym w szkołach w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Liczba nauczycieli 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 1 

Szkoła 
Podstawowa 

nr  4 

Szkoła 
Podstawowa 

nr   5 
Ogółem 

Liczba nauczycieli, którzy brali 
udział w postępowaniu  
o awans zawodowy 

 
1 

 
2 

 
5 

 
8 

Liczba nauczycieli, którzy 
uzyskali awans zawodowy 

1 2 5 8 

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

 
- 

 
3 

 
2 

 
5 

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

 
45 

 
26 

 
29 

 
100 

Liczba nauczycieli, którzy brali 
udział w kursach 
doskonalących 

 
21 

 
53 

 
100 

 
174 
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Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i awansem zawodowym w przedszkolach: 

Tabela 14 Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem i awansem zawodowym w przedszkolach w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Liczba nauczycieli 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 3 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 4 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 5 

Przedszkole 
Samorządo-

we nr 6 

Przedszkole 
Samorządo-

we nr 7 

Przedszkole 
Samorządowe 

nr 8 
Ogółem 

Liczba nauczycieli, 
którzy brali udział 
w postępowaniu o 
awans zawodowy 

 
2 

 
- 

 
2 

 
2 

- 
 

2 
 

8 

Liczba nauczycieli, 
którzy uzyskali 
awans zawodowy 

2 - 2 2 - 2 8 

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

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

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

 
15 

 

 
13 

 

 
18 

 
10 

 
8 

 
10 

 
74 

Liczba nauczycieli, 
którzy brali udział 
w kursach 
doskonalących 

 
15 

 
13 

 
15 

 
15 

 
20 

 
10 

 
88 

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach: 

Tabela 15 Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach w 2019 r. 

Wyszczególnienie 
Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Razem 
2018 

% 
ogółu 

2018 
% 

ogółu 
2018 

% 
ogółu 

2018 
% 

ogółu 

Przedszkole 
Samorządowe nr 3 

2 10 6 30 3 15 9 45 20 

Przedszkole 
Samorządowe nr 4 

1 6 - - 4 25 11 69 16 

Przedszkole 
Samorządowe nr 5 

- - - - 3 17 15 83 18 

Przedszkole 
Samorządowe nr 6 

2 10 4 20 3 15 11 55 20 

Przedszkole 
Samorządowe nr 7 

1 5 2 10 6 30 11 55 20 

Przedszkole 
Samorządowe nr 8 

1 8 2 15 3 23 7 54 13 

Razem 7 6 14 13 22 21 64 60 107 

Szkoła Podstawowa nr 1 3 4 2 3 7 9 66 84 78 

Szkoła Podstawowa nr 4 1 2 6 11 7 13 39 74 53 

Szkoła Podstawowa nr 5 4 4 2 2 7 7 88 87 101 

Razem 8 3 10 5 21 10 193 82 232 

Ogółem 15 4 24 7 43 13 257 76 339 
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Stan bazy lokalowej przedszkoli i szkół: 
 
Tabela 16 Stan bazy lokalowej przedszkoli i szkół w 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Powierzch. 
nieruch. 

gruntowej 
(w m2) 

w tym: 
powierzch. 

terenów 
zielonych 

(w m2) 

Pomieszczenia (ilość) 

Sale 
Lekcy-

jne 

Pracownie 
Sale 

gimna-
styczne 

Gabinety 
pielęgnia-

rskie 
Świetlice Kompu-

terowe 
Języko-

we 

Przedszkole 
Samorządowe  
nr 3 

4 176 1 500 4 * - - - - - 

Przedszkole 
Samorządowe  
nr 4 

3 916 1 048 6 - - - - - 

Przedszkole 
Samorządowe 
 nr 5 

5 324 4 483 7 - - - - - 

Przedszkole 
Samorządowe  
nr 6 

3 908 3 364 6 - - - - - 

Przedszkole 
Samorządowe 
 nr 7 

7 610 3 560 8 - - - - - 

Przedszkole 
Samorządowe  
nr 8 

4 899 2 230 5 - - - - - 

Razem 29 833 17 185 36 - - - - - 

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

4 630 
 
 

7 690 

 
 

335,86 
 
 

2 718,75 
 
 

17 
 
 

17 

 
1 
 
 

2 
 

 
 
 
- 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 

1 

1 
 
 

1 

 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa 
nr 4 
 

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

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

 
25 050 

 
22 113 

 
 
 

14 751,46 
 

12 535,26 
 
 

 
 
 
 

27 
 

23 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

 
- 
 
- 

 
 

2 
 

1 
 

 
 
 
 

2 
 

1 
 
 
 

 
1 
 

1 

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

Ogółem 105 543 54 874,74 138 8 3 6 6 6 
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Obiekty rekreacyjno-sportowe w szkołach w roku szkolnym 2018/2019: 

 

Tabela 17 Obiekty rekreacyjno-sportowe w szkołach w 2019 r. 

Wyszczególnienie Rodzaj obiektu 
Liczba 

obiektów 

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

1. Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna Szkoła"  
281,64m2 
2. Sala sportowa 1072,08 m2 
3. Salka rekreacyjno – sportowa dla klas I – III - 26 m2 
 
1. Sala gimnastyczna – 162 m2 
2. Mała salka gimnastyczna – 43,45 m2 
3. Mała salka gimnastyczna – 30,25 m2 
4. Siłownia – 44,5 m2 
5. Boisko wielofunkcyjne – 46 m2  x 32 m2  = 1 472  m2 
6. Obserwatorium astronomiczne – 4,5 m x 4,5 m = 20,25 m2 
7. Ogródek meteorologiczny – 5m x 7 m = 35 m2 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Szkoła Podstawowa nr 4 1.Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna Szkoła" 
254,49  m2                                
2. Boisko przyszkolne – 2000 m2 
3.  Boisko ORLIK do piłki nożnej – 1 860 m2 
4.  Boisko ORLIK wielofunkcyjne – 1500 m2                                               
5. Sala gimnastyczna – 180 m2 
6. Salka lustrzana – 53 m2 
7. Salka rekreacyjno-sportowa dla dzieci 6-letnich - 26  m2 

1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

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

1. Plac zabaw dla dzieci w ramach projektu "Radosna Szkoła"  
240  m2    
2. Boisko ORLIK do piłki nożnej – 1 860 m2 
3. Boisko ORLIK wielofunkcyjne – 1500  m2 
4. Sala gimnastyczna – 561 m2 
5. Sala lustrzana – 95,2 m2 
 
1. Boisko ORLIK do piłki nożnej – 1 860 m2 
2. Boisko ORLIK wielofunkcyjne – 1500  m2 
3. Sala gimnastyczna – 361 m2 
4. Salka gimnastyczna – 51 m2 
5. Siłownia – 44 m2 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Stan wyposażenia przedszkoli i szkół w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne w roku 

szkolnym 2018/2019: 

Tabela 18 Stan wyposażenia przedszkoli i szkół w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne w roku szkolnym 2018/2019 

Wyszczególnienie 

Ilość 
Komputery 

Projektory 
multimed. 

Tablice 
inter-

aktywne 

Kamer
y video 

Ksero-
kopiarki 

Kamery 
monitoring 

Woluminy 

Urządzen
ia 

specjalist
yczne 

Ogółem 
w tym do 

użytku 
uczniów 

Przedszkole 
Samorządowe nr 3 

4 - 1 - - 1 - -  

Przedszkole 
Samorządowe nr 4 

4 - 1 - 1 2 - -  

Przedszkole 
Samorządowe nr 5 

5 - 2 - - 1 - - 1* 

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

Przedszkole 
Samorządowe nr 7 

2 - 1 - - 1 - -  

Przedszkole 
Samorządowe nr 8 

6 2 1 - - 1 - -  

Razem 25 2 7 - 1 7 - -  

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

 
 

77 
 
 
 
 

65 

 
 

47 
 
 
 
 

32 

 
 

20 
 
 
 
 

9 

 
 

7 
 
 
 
 

8 

 
 

1 
 
 
 
 

2 

 
 

2 
 
 
 
 

4 

 
 

22 
 
 
 
 

13 

 
 

16 692 
 
 
 
 

6451 

 
 
 
 
 
 
 

5** 

Szkoła Podstawowa 
Nr 4 

67 30 12 14 1 1 10 16 594  

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

 
 

79 
 
 
 
 
 

76 

 
 

41 
 
 
 
 
 

38 

 
 

17 
 
 
 
 
 

14 

 
 

5 
 
 
 
 
 

2 

 
 

1 
 
 
 
 
 

0 

 
 

3 
 
 
 
 
 

3 

 
 

8 
 
 
 
 
 

7 

 
 

14 263 
 
 
 
 
 

15 722 

 

Razem 364 188 72 36 5 13 60 69 722  

Ogółem 389 190 79 36 6 20 60 69 722  
* Bee-bot, stacja dokująca do ładowania Bee-botów 
** w ramach projektu „Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie” doposażono pracownie w sprzęt i urządzenia tj. eksperymentarium 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

międzycząsteczkowych - 1 szt. 

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

szt., deszczomierz standardowy-1szt.,instrumenty do pomiarów gruntowych-1szt.,wiatromierz elektroniczny -1 szt. termometr 

bezkontaktowy-1 szt., miernik natężenia dźwięku -hałasu-1szt.,termometr laboratoryjny z sondą szpilkową-1 szt. rejestrator danych 

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

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

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

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

głośnik do zabudowy w biurku - 2 szt.,  rejestrator cyfrowy - 1 szt. notebook 15,5 - 1 szt., tablica interaktywna dotykowa - 1 szt., projektor 
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krótkoogniskowy - 1szt.,  stolik ucznia 2-osobowy standard - 6 szt.  stolik ucznia 2-osobowy łukowy - 2 szt., biurko nauczyciela -1 szt., 

krzesło ISO - 16 szt., fotel nauczyciela  - 1 szt. 

pracownia geografii: odbiornik GPS - 1 szt., niwelator optyczny - 1 szt.,  interaktywna mapa hipsometryczna - 1 szt., zestaw minerałów i skał 
- 1 szt.urządzenia multimedialne: komputer APPLE IMAC 27 - 1 szt., projektor EPSON - 1 szt., tablica interaktywna MYBOARD - 1 szt. 

 

Inwestycje i remonty w przedszkolach i szkołach w roku 2019: 

Tabela 19 Inwestycje i remonty w przedszkolach i szkołach w 2019 r. 

Wyszczególnienie Rodzaj inwestycji i remontu 
Koszty* 

inwestycji, 
remontu 

w tym, 
ze środków 
własnych 

budżetu miasta 

Przedszkole Samorządowe  
nr 3 

drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne; zestaw 
do zabaw ruchowych „Aktywny 
Przedszkolak” 

22.000,00 22.000,00 

Przedszkole Samorządowe  
nr 4 

drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne; remont 
ciągu żywieniowego; zestaw do zabaw 
ruchowych „Aktywny Przedszkolak” 

126.156,56 126.156,56 

Przedszkole Samorządowe  
nr 5 

drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne; montaż 
urządzeń zabawowych -  zestaw 
zabawowy „Lokomotywa WS-014 
HDPE” 

28.000,00 28.000,00 

Przedszkole Samorządowe  
nr 6 

drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne; zestaw 
do zabaw ruchowych „Traf do celu” 

28.000,00 28.000,00 

Przedszkole Samorządowe 
 nr 7 

drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne; zestaw 
na plac zabaw „Kolejka z wagonem” 

28.000,00 28.000,00 

Przedszkole Samorządowe  
nr 8 

drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne; zestaw 
na plac zabaw „Domek włoski” 

29.200,00 29.200,00 

 Razem nakłady w przedszkolach w roku 2019 261.356,00 261.356,00 

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

miejsce prowadzenia zajęć  
przy ul. Parkowej 3 

Dostosowanie budynku do wymagań 
ochrony przeciwpożarowej Etap I 
 
 
drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne 

 
210.742,53 

 
 

25.000,00 

 
210.742,53 

 
 

25.000,00 

Szkoła Podstawowa nr 4 Modernizacja ciągów komunikacyjnych 
(korytarze, hall, klatki schodowe) parter 
szkoły. Drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne 

135.768,13 135.768,13 

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

drobne roboty remontowo – 
zachowawcze i konserwacyjne 
 
 
Modernizacja Sali gimnastycznej z 
zapleczem 

 
     25.000,00 

 
 

152.455,54 
 

 
      25.000,00 

 
 

152.455,54 
 

    Razem nakłady w szkołach podstawowych w roku 2019 548.966,20 548.966,20 

    Ogółem koszt remontów w roku 2019 810.322,76 810.322,76 
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* 
 w tym sfinansowane z wydzielonych rachunków dochodów, ze środków pozyskanych ze zwiększenia  

   części subwencji oświatowej ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 oraz środków z PFRON 
 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół,  

a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej 

gminy. W roku 2019 na terenie Miasta Turku było zameldowanych 708 osób w wieku 

16-18 lat, w tym: 

 674 - realizowało jeszcze obowiązek szkolny w szkołach podstawowych lub  spełniało 

obowiązek nauki zgodnie z art. 36 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe – przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły 

ponadpodstawowej oraz przez realizowanie przygotowania zawodowego  

u pracodawcy, 

  24 - spełniało obowiązek nauki zgodnie z art. 36 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe – przez uczęszczanie do szkoły w kraju, w którym przebywa, 

  10 - liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej na terenie gminy,  

co do której brak informacji o spełnianiu obowiązku nauki. 

Wszyscy uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Turku spełniali obowiązek nauki. 

Kolejnym zadaniem o szczególnym znaczeniu w zakresie oświaty jest przyznawanie 

pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wykonując 

obowiązek w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie miasta Turku rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 122 ustawy 

Prawo oświatowe wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy  

lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Na realizację tego zadania 

Gmina Miejska Turek otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 98 607,77 

zł, która w 100% pokryła poniesione koszty.   

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników: 

Tabela 20 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2019 r. 

Liczba 
pracodawców, 

którzy otrzymali 
dofinansowanie 

Liczba młodocianych, którzy ukończyli naukę 
zawodu ogółem 

Kwota jaką w 
2018/2019 
wypłacono 

pracodawcom 
w ramach 

dofinansowania 

Wysokość dotacji 
przyznanej 

w  2018/2019 
od Wojewody 

Wielkopolskiego 

ogółem w tym cykl kształcenia: 

nauka zawodu przyuczenie do 
wykonywania 
określonej 
pracy 

11 14 11 3 

98 607,77 zł. 
w tym: 

- nauka zawodu: 
82 605,77 zł 

- przyuczenie do 
wykonywania  

określonej pracy: 
16 002,00 zł 

98 607,77 zł. 
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Zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz.17) środki niezbędne na realizację zadań oświatowych,  

w tym na wynagrodzenie nauczycieli oraz utrzymanie placówek oświatowych 

zagwarantowane są w dochodach samorządów terytorialnych. Dochodami jednostek 

samorządu są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu miasta.  

 Część oświatowa subwencji ogólnej jest dzielona między poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego, zgodnie z dyrektywą wyrażoną w art. 28 ust. 5 ustawy  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zakresu realizowanych 

przez nie zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli. 

Wysokość tej subwencji uzależniona jest od typów i rodzajów szkół, liczby nauczycieli 

poszczególnych stopni awansu, a przede wszystkim od liczby uczniów w danym roku 

szkolnym.  

Poniżej przedstawiona tabela obrazuje wysokość przyznanej subwencji dla Gminy Miejskiej 

Turku w roku 2019: 
Tabela 21 Wysokość przyznanej subwencji w 2019 r. 

Rok 
Liczba uczniów przyjęta 
do naliczenia subwencji 

Finansowy 
standard A 

(w zł) 

Subwencja 
(w zł) 

2019 2.298 5 568,5657,00 17 986 848,00 

 

Udział subwencji oświatowej w zadaniach oświatowych subwencjonowanych w 2019 roku: 

Tabela 22 Udział subwencji oświatowej w zadaniach oświatowych subwencjonowanych w 2019 r.  

Wyszczególnienie 

2019 
wg stanu na 
30.10.2019 

(w zł) 

Kwota naliczonej subwencji 17.986.848,00 

Środki pozyskane ze rezerwy subwencji 153.103,00 

Ogółem kwota subwencji oświatowej 18.139.951,00 

 

Warto zaznaczyć, że w roku 2019 Miasto Turek złożyło 4 wnioski do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej w procedurze podziału 0,4% rezerwy części subwencji ogólnej na rok 2019 tj.: 

 wniosek na kwotę 415 023,59 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych  

i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych  

w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji 

ogólnej, kwota otrzymana 44 592,00 zł, 

 wniosek na kwotę 7 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadań o jednorazowym 

charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019,  

nie otrzymano dofinansowania, 

 wniosek na kwotę 240 554,00 zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych  

z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,  

a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, 

kwota otrzymana 35 110,00  zł, 
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 wniosek na kwotę 82 935,00  zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych  

w szkołach podstawowych, kwota otrzymana 73.401 zł. 

 

Udzielone dotacje placówkom niepublicznym w 2019 roku: 

Tabela 23 Udzielone dotacje placówkom niepublicznym w 2019 roku 

Wyszczególnienie 
Kwoty przelewu 

Ogółem 
 Dzieci zdrowe Dzieci 

niepełnosprawnych 
Dzieci z wczesnym 

wspomaganiem 

Niepubliczne 
Przedszkole 
,,Magiczna 
Chatka" 

1 238 227,20 zł 214 338,20 zł 10.202,00  zł 1 462 767,40 zł 

Niepubliczne 
Przedszkole 
,,Mały Odkrywca" 

947 614,08 zł 868 432,51 zł 107 733,12 zł 1 923 779,71 zł 

Niepubliczne 
Przedszkole 
,,Smerfiki" 

187 225,92 zł - - 187 225,92 zł 

Niepubliczne 
Przedszkole 
„Muchlin”* 
 

209 614,90 zł 9 861,88 zł - 219 476,78 zł 

Niepubliczne 
Przedszkole 
„Dolina Elfów” 

102 892,16 zł - - 102 892,16 zł 

Razem 2 685 574,26 zł 1 092 632,59 zł 117 935,12 zł 3.896 141,97 zł 

 

Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne 

gminy  w roku 2019 r. - przedszkola samorządowe: 

Tabela 24 Łączne kwoty dotacji przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne gminy w roku 2019 – przedszkola samorządowe 
Lp. Podmiot Kwota zwrotu dotacji 

1. Gmina Kawęczyn 10.531,68 zł 

2. Gmina Kościelec - 

3. Gmina Przykona 29.019,84 zł 

4. Gmina i Miasto Tuliszków 14.918,40 zł 

5. Gmina Brudzew 32.820,48 zł 

6. Gmina Turek 418.107,40 zł 

Łączne kwoty dotacji jakie zostały przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne 

gminy w roku 2019 r. - przedszkola niepubliczne 
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Tabela 25 Łączne kwoty dotacji przekazane Gminie Miejskiej Turek przez poszczególne gminy w roku 2019 – przedszkola niepubliczne 

Lp. Podmiot Kwota zwrotu dotacji 

1. Gmina Brudzew 94 531,04 zł 

2. Gmina Kawęczyn 36 816,48 zł 

3. Gmina Malanów 62 902,24 zł 

4. Gmina Przykona 95 531,04 zł 

5. Gmina i Miasto 

Tuliszków 
56 476,80 zł 

6. Gmina Turek 496 303,20 zł 

7. Gmina Władysławów 49 674,72 zł 

8. Gmina Koło 921,06 zł 

 

Dotacje udzielone niepublicznym żłobkom w 2019 roku: 

Tabela 26 Dotacje udzielone niepublicznym żłobkom w 2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji 

1. Żłobek ,,Tuptusie” 191 000,00 zł 

2. 
Domowy Żłobek na Muchlinie, 

Artystyczny Żłobek na Wyzwolenia 
110 500,00 zł 

3. 
Niepubliczny Żłobek ,,Magiczna 

Chatka” 
179 500,00 zł 

4. Niepubliczny Żłobek Dolina Elfów 66 500,00 zł 

Razem 547. 500,00 zł 
 

Dotacje udzielone klubom dziecięcym w 2019 roku: 

Tabela 27 Dotacje udzielone klubom dziecięcym w 2019 roku  

Lp. Wyszczególnienie Kwota dotacji 

1. Klubik Malucha ,,Smerfusie” 6 125,00 zł 

b) Sprawy społeczne 

Sprawy społeczne obejmują m.in. ochronę zdrowia, przeciwdziałanie ubóstwu,  

zagadnienia dotyczące osób niepełnosprawnych, potrzeby dzieci i rodzin, ludzi młodych, 

osób starszych, kształcenie, kulturę i sport, wolontariat oraz aktywność obywatelską. 

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

społecznej znajdowali się mieszkańcy miasta. 

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. 
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Do zadań Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku należy: 
Tabela 28 Zadania realizowane w zakresie spraw społecznych w 2019 r. 

Lp. Zadanie Realizacja 

a) Działalność  

w zakresie 

oświaty  

i finansowanie 

zadań 

oświatowych 

 prowadzenie spraw organizacyjnych i technicznych 

związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją 

przedszkoli i szkół podstawowych, 

 prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz  

z udzielaniem i rozliczaniem dotacji,  

 podejmowanie czynności organizacyjnych celem tworzenia 

sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, 

 prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem arkuszy 

organizacyjnych przedszkoli i szkół oraz aneksów 

wprowadzanych w ciągu roku szkolnego do tych arkuszy,  

 kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

przez młodzież w wieku 16-18 lat,  

 prowadzenie spraw związanych z organizowaniem 

konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,  

 prowadzenie spraw związanych z oceną pracy nauczycieli, 

którym powierzono stanowisko dyrektora,  

 współpraca z organem nadzoru pedagogicznego  

i instytucjami wspierającymi oświatę, w tym zwłaszcza 

związkami zawodowymi działającymi w samorządowych 

placówkach oświatowych,  

 bieżąca współpraca z Miejskim Zespołem Obsługi Szkół  

i Przedszkoli oraz przedszkolami i szkołami podstawowymi,  

 prowadzenie spraw awansu zawodowego na stopień 

nauczyciela mianowanego,  

 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom 

stypendiów za naukę, za osiągnięcia sportowe oraz  

za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej,  

 prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem 

pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników, 

 ustalanie corocznej podstawowej kwoty dotacji, 

dokonywanie jej aktualizacji oraz publikacje zgodnie  

z obowiązującymi przepisami,  

 dokonywanie rozliczeń pomiędzy Gminą Miejską Turek  

a innymi samorządami w zakresie pokrycia kosztów 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym, niebędących mieszkańcami 

Miasta Turku, a uczęszczających do publicznych i 

niepublicznych przedszkoli na terenie Turku, 

 wykonywanie zadań publicznych z zakresu oświaty  
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i wychowania realizowanych w drodze współdziałania 

między jednostkami samorządu terytorialnego, 

 przygotowywanie rozliczeń dotacji celowych na zadania  

z zakresu oświaty i wychowania, 

 weryfikacja oraz korygowanie wniosków o dofinansowanie 

dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Turek ze źródeł zewnętrznych,  

 koordynacja działań i spraw związanych z zarządzaniem 

projektem oraz rozliczeniem otrzymanego dofinansowania 

dla szkół i placówek oświatowych,  

 przygotowywanie sprawozdań i odpowiednie 

dokumentowanie realizacji umów o dofinansowanie zadań 

ze środków zewnętrznych dla szkół i placówek oświatowych, 

 przygotowywanie sprawozdań i analiz w zakresie oświaty 

oraz sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych 

podległych szkół i przedszkoli, 

 prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory 

danych z baz danych oświatowych szkół  prowadzonych 

przez Gminę Miejską Turek w zakresie rozliczenia finansowe 

między jednostkami terytorialnymi, 

 sporządzanie zbiorczych zestawień wynikających z systemu 

informacji oświatowej. 

b) Działalność  

w zakresie 

kultury i sportu 

 współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta: 

Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Domem Kultury, 

Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miasta Turku  

im. Józefa Mehoffera,  

 współpraca z innymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w obszarze sportu i kultury,  

 opracowanie kalendarza imprez sportowych i kulturalnych 

oraz pełnienie nadzoru nad jego realizacją,  

 inspirowanie i współorganizowanie imprez sportowo-

rekreacyjnych i kulturalnych,  

 współdziałanie z samorządami mieszkańców osiedli, 

rozliczanie finansowo-rzeczowe organizacji imprez  

i festynów kulturalno-rekreacyjno-sportowych,  

 prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, działalnością  

i likwidacją placówek kulturalnych,  

 prowadzenie Księgi Rejestrowej jednostek kultury,  

 prowadzenie spraw dotyczących przyznawania Lauru Kultury  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz nagród  

i stypendiów w dziedzinie sportu,  

 sporządzanie planów rzeczowych i finansowych w zakresie 
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działalności sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej i nadzór 

nad prawidłową ich realizacją,  

 wspieranie działalności związanej z rozwojem sportu, 

wspieranie działalności szkół i stowarzyszeń w zakresie 

upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,  

 opracowywanie programu imprez i wydarzeń kulturalnych  

dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych i wakacji 

letnich,  

 wspieranie inicjatyw w zakresie projektów i programów 

skierowanych do osób niepełnosprawnych w tym 

programów w zakresie sportu i rekreacji. 

Obok działań instytucji kultury i organizacji pozarządowych  

w sferze tej wspierano inicjatywy samorządów osiedlowych   

o charakterze kulturalno-rozrywkowym (np. festyny osiedlowe  

i inne przedsięwzięcia – łączne wydatki na ten cel 48 926,60 zł) 

oraz działania o charakterze kulturalnym realizowane z okazji 

100-lecia odzyskania Niepodległości, obchodów rocznicy świąt 

państwowych oraz corocznych imprez i wydarzeń np. ,,Babski 

Weekend”, Koncert Big Bandu z Małgorzatą Ostrowska, ,,Magia 

Świąt”. 

Wśród wielu inicjatyw rekreacyjno-sportowych 

współfinansowanych przez Miasto Turek a koordynowanych 

przez Wydział Spraw Społecznych należy wymienić w 

szczególności: 

 Alternatywna Lekcja W-F z Moniką Pyrek, 

 IV Nocny Maraton Pływacki, 

 Turniej Charytatywny  ,,Gramy dla Basi”, 

 III Integracyjnego Biegu Turmageddon, 

 II Mistrzostw Przedszkoli Miasta Turku w Wielobojach 

Sportowo-Rekreacyjnych „Zdrowo–Sportowo-

Odlotowo”, 

 V Mistrzostwa Miasta Turku w Pływaniu Szkół 

Podstawowych. 

c) Problematyka 

społeczna 

 opracowywanie analiz dotyczących potrzeb Miasta  

w zakresie opieki zdrowotnej, składania propozycji  

w zakresie określania kierunków rozwoju świadczeń 

zdrowotnych,  

 inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów 

zdrowotnych wynikających z rozeznanych potrzeb 

zdrowotnych mieszkańców,  

 realizacja programów dla rodzin wielodzietnych,  

 prowadzenie spraw dotyczących zwalczania patologii 

społecznych, a w szczególności alkoholizmu i narkomanii 
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oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań statutowych 

miejskich ośrodków działających w tym zakresie,  

 prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy 

wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3,  

 współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  

w tym zakresie opracowania i realizacji Miejskiego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 współpraca i prowadzenie obsługi technicznej Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turku,  

 wspieranie inicjatyw w zakresie sportu i rekreacji inwalidów 

 i osób niepełnosprawnych,  

 współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

i Środowiskowym Domem Samopomocy w zakresie spraw 

dotyczących pomocy społecznej. 

W sferze przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii 

oraz pozostałej działalności inicjowano i koordynowano szereg 

działań w zakresie profilaktyki m.in.: bezpłatne badania 

mammograficzne dla mieszkanek miasta Turku w wieku 50 – 69 

lat  sfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia   

i Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 

Poznaniu (10 razy - 10 dni był do dostępny wysokiej jakości 

sprzęt specjalistyczny celem przeprowadzenia badań 

profilaktycznych w Turku), bezpłatne badania profilaktyczne 

jelita grubego dla kobiet i mężczyzn od 68 roku życia i bezpłatne 

badania profilaktyczne gruczołu krokowego dla mężczyzn od 50 

roku życia w ramach ,,Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020”, działania 

i zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, kampanie ogólnopolskie takie jak: 

,,Jadę nie piję”, ,,Zachowaj trzeźwy umysł”, ,,Ciąża bez alkoholu” 

oraz różne formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży miasta Turku). Ponadto w ramach zadań z zakresu 

ochrony zdrowia przekazano dotację celową dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku na zakup 

sprzętu medycznego ramienia C do RTG śródoperacyjnego. 

d)  Współpraca  

z organizacjami 

pozarządowymi 

 przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

 realizacji współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,  

 prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem 

dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań 

publicznych,  
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 dokonywanie kontroli realizacji zadania,  

 tworzenie i aktualizacja bazy danych organizacji 

pozarządowych z terenu miasta Turku,  

współpraca ze stowarzyszeniami w zakresie podejmowania 

nowych inicjatyw oraz współpraca instytucjami w zakresie 

realizacji zadań publicznych dla mieszkańców miasta. 

 

c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Do zakresu działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Turku w 2019 

roku 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 

miejskiej. Zadania zlecone realizowane były na podstawie szczegółowych porozumień  

z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków. 

W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku wchodzą: 

 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 niniejszego 

raportu. 

W 2019 roku ośrodek zorganizował i uczestniczył w wydarzeniach tj.: 

 Bal karnawałowy dla osób niepełnosprawnych. 
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 Comiesięczne spotkania specjalistów w ramach Tygodnia Wsparcia Rodziny w budynku 

po dawnym ŚDS na ul. Matejki 1. 

 Akcje wakacje.słońce.pl na osiedlach miejskich.  

 Akcja „Podziel się zniczem” we współpracy z PGKiM.  

 Przy współpracy z fundacją ECOTEXTIL uruchomiono bezpłatną wypożyczalnię sprzętu 

rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia mieści się przy ul. Matejki 1 w dawnym budynku 

Środowiskowego Domu Pomocy. 

 Zbiórka zabawek dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS w okresie przed świętami 

Bożego Narodzenia.  

 Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Turku otrzymało wyróżnienie w Wielkopolskim etapie konkursu Barwy 

Wolontariatu 2019 w kategorii organizacja/instytucja przyjazna wolontariatowi  

za całokształt działalności na rzecz społeczności lokalnej. 

 

d) Żłobek Miejski w Turku 

Lokal, w którym prowadzony jest żłobek znajduje się przy ul. Kączkowskiego 11 w 
Turku. Został wyodrębniony 12 września 2005 r. z Przedszkola Samorządowego Nr 3 i zajmuje 
powierzchnię 236,92 m² . 

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

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

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

za pobyt i wyżywienie oraz gospodarkę finansową żłobka. 

Wewnętrzną organizację pracy żłobka określa Regulamin Organizacyjny z dnia  

1 sierpnia 2011 r., za którego realizację odpowiada dyrektor. Regulamin uwzględnia,  

m.in. warunki przyjęcia dzieci do żłobka, zasady codziennego przebywania dziecka w żłobku, 

zasady wydawania dzieci, zasady obowiązujące rodziców, zasady obowiązujące personel, 

zasady postępowania w nagłych sytuacjach, personel i obowiązki żłobka, ubezpieczenie 

dzieci oraz dokumentację. 

Żłobek został utworzony i prowadzony w celu realizowania funkcji opiekuńczych, 

wychowawczych oraz edukacyjnych na rzecz dzieci uczęszczających do żłobka. 

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

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

przedszkolnym do 4 roku życia. 

Do zadań żłobka należało w szczególności: 

 zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 

 zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

 prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych uwzględniających rozwój 

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

niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 

 zapewnienie dzieciom odpowiedniego  do wieku i stanu zdrowia wyżywienia, 

 wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. 
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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 2019 

roku do placówki uczęszczało 33 dzieci, które podzielone były na dwie grupy wiekowe: 

pierwsza grupa w wieku od 10 – tego miesiąca do 16 miesięcy, druga grupa od 17 do 36 

miesięcy. 

e) Środowiskowy Dom Samopomocy  

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku prowadzona jest na 

podstawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Turku uchwalonego Uchwałą  

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

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

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

następujące wewnętrzne dokumenty: 

- 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,B i C 

Domu. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku w 2019 roku prowadził działalność 

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

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

obejmującą w szeroki zakres zagadnień z życia codziennego.  

Tabela 29 Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 2019 r. 
Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a)  Terapia plastyczna - zapoznanie uczestników różnorodnych technik 
plastycznych, oraz środków ich wyrazu, 
- stworzenie dekoracji plastycznych okolicznościowych 
związanych ze świętami, porą roku. Rozwój poczucia wpływu 
na upiększanie pomieszczeń ośrodka, 
- przygotowanie wystawy prac plastycznych na imprezę 
integracyjną ,,Dni Kultury Bez Barier” z cyklu ,,Tacy Sami”, 
- udział w konkursie plastycznym organizowanym przez PCPR 
pt. ,,Kartka bożonarodzeniowa”. 

b)  Terapia informatyczna - wdrożenie umiejętności wykorzystania sieci i dostępnych 
wyszukiwarek do zdobywania informacji i poszerzania 
wiedzy, 
-  zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowej obsługi 
urządzeń peryferyjnych, 
- samodzielne tworzenie własnego konta mailowego, 
- nabycie umiejętności bezpiecznego podłączania nośników 
zewnętrznych i zapisu na nich danych. 

c)  Terapia muzyczna - wdrożenie wiedzy na temat możliwości zapisu muzycznego 
i umiejętności odczytu poznanych podstawowych wartości 
rytmicznych, 
- przygotowanie układu choreograficznego do muzyki  
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A. Chaczaturiana „Taniec z szablami” na obchody Święta 
Pieczonego Ziemniaka, 
- przygotowanie programu słowno-muzycznego z okazji „Dni 
kultury bez barier” pt.: Życia mała garść. 

d)  Terapia kulinarna - wdrożenie umiejętności gotowania zup, 
- ćwiczenie umiejętności gotowania potraw 
jednodaniowych, 
- wdrożenie umiejętności pieczenia, smażenia i duszenia 
mięs. 

e)  Trening umysłowy - wdrożenie wiedzy na temat czynników ułatwiających 
zapamiętywanie, 
- ukształtowanie umiejętności wykorzystania sprawdzonych 
technik które ułatwiają zapamiętywanie, 
- ćwiczenia podniesienia poziomu koncentracji oraz 
zdolności logicznego myślenia, 
- wdrożenie umiejętności samodzielnego wzmacniania  
i usprawniania pamięci poprzez ćwiczenia dla mózgu. 

f)  Trening budżetowy - zapoznanie z pojęciami: pieniądza, monety, banknotu, 
nominału, 
- zbudowanie rozumienia z pojęcia budżetu domowego, 
- ukształtowanie umiejętności samodzielnego konstruowania 
budżetu domowego, 
- zapoznanie uczestników z historią pieniądza. 

g)  Trening 
funkcjonowania w 
życiu codziennym 
realizowany w zakresie 
profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych – 
nadciśnienie tętnicze 

- dostarczenie  podstawowych  wiadomości na temat 
nadciśnienia: zakres , objawy, przyczyny, 
- wdrożenie podstawowych umiejętności samokontroli 
parametrów ciśnienia, 
- kształtowanie wiedzy na temat roli systematycznej 
aktywności fizycznej w nadciśnieniu. 

h)  Trening 
interpersonalny 

- zapoznanie z terminem ,,komunikacja międzyludzka” oraz 
pojęciami: nadawca, odbiorca, kod, komunikat, język, 
- wdrożenie umiejętności tworzenia rzeczowego komunikatu 
zrozumiałego dla odbiorcy, 
- wdrożenie umiejętności rozpoznawania różnic między 
słuchaniem a słyszeniem. 

i)  Trening spędzania 
czasu wolnego 

- wyrobienie wrażliwości na różne formy artystyczne 
(czytanie literatury, oglądanie filmu), 
- rozwój umiejętności wyrażania własnych emocji i wrażeń. 

j)  Trening 
funkcjonowania w 
życiu codziennym 
realizowany w zakresie 
zagadnień kulturalnego 
zachowania się w 
miejscach publicznych 

- wdrożenie wiedzy o podstawowych zwrotach 
grzecznościowych i umiejętności ich użycia w różnych 
sytuacjach i miejscach, 
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika  
z zakresu zachowania kultury osobistej oraz jej 
oddziaływania na relacje międzyludzkie. 

k)  Trening 
funkcjonowania  
w życiu codziennym 
realizowany w zakresie 

- ćwiczenie umiejętności odczytywani godziny, określania 
bieżącej daty, 
- kształtowanie umiejętności rozróżniania kierunków świata, 
prawej i lewej strony, 
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orientacji w czasie  
i przestrzeni 

- ukształtowanie wiedzy dotyczącej adresu zamieszkania oraz 
adresów jednostek, instytucji i urzędów, 
- trening stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących 
w środkach komunikacji miejskiej. 

l)  Trening wywierania 
wpływu 

- zapoznanie z pojęciem wywieranie wpływu na innych, 
- zapoznanie z  pozytywnymi i negatywnymi aspektami 
wywierania wpływu, 
- trening zastosowania prostych metod i technik wywierania 
wpływu. 

m)  Rehabilitacja - cykl zajęć rehabilitacyjno–treningowych z wykorzystaniem 
gry bowling, 
- cykl wyjść do groty solnej w obiekcie Krytej Pływalni  
w Turku, 
- wprowadzenie systematycznych zajęć z wykorzystaniem 
rowerów stacjonarnych, orbitreku oraz urządzenia 
stymulującego. 

n)  Psychoterapia Regularne, comiesięczne spotkania społeczności Domu na 
grupowych sesjach psychoterapeutycznych. 

o)  Aktywizacja zawodowa - wprowadzenie do zajęć domu elementów prac 
gospodarskich i ogrodniczych pozwalających na nabycie 
przez uczestników zajęć umiejętności przydatnych na rynku 
pracy, 
- pomoc uczestnikom w formie poradnictwa i wsparcia  
w procesach dokumentacyjnych związanych z obszarem 
aktywności zawodowej, 
- realizacja procesów motywacyjnych do podjęcia 
aktywności zawodowej przez rozmowy motywujące. 

p)  Socjoterapia - - uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych 
realizowanych przez studentów kierunku Zdrowie Publiczne 
– specjalność Socjoterapia PWSZ Konin, 

---   - wyjazd turystyczno- integracyjny do ogrodu zoologicznego 
ZOO SAFARI Borysew, 

E-  - spotkanie integracyjne z uczestnikami innych Domów  
z okazji Dnia Pieczonego Ziemniaka, połączone z prezentacją 
artystyczną uczestników Domu, 
- sceniczny występ poetycko-literacki w ramach  „Dni Kultury 
Bez Barier”, 
- kolacja wigilijna dla uczestników Domu i zaproszonych gości 
połączona ze wspólnym śpiewaniem kolęd, 
- wyjścia do Kina TUR na seanse filmowe, 
- udział w II Powiatowym Konkursie Osób 
Niepełnosprawnych „ Jesteśmy Aniołami o jednym skrzydle”, 
- uczestnictwo w konkursie „Kartka Bożonarodzeniowa” 
organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy  
Rodzinie w Turku. 
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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 2019 roku wydział przyjął bezpośrednio od świadczeniobiorców 9 123 wniosków  

z zakresu swej działalności i przeprowadził 9 328 postępowań administracyjnych kończących 

się wydaniem decyzji administracyjnych. Wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 

28 407 159 zł.  

Poniżej tabelaryczne zestawienie zadań realizowanych z zakresu świadczeń 

rodzinnych: 
Tabela 30 Zadania realizowane z zakresu świadczeń rodzinnych w 2019 r.  

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 2019 roku wypłacono 4100 

świadczeń z dodatków mieszkaniowych na kwotę 751 

367,00 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. 528,00 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 100,00 zł do 

248,00 zł miesięcznie. Stypendium przyznawano na rok 

szkolny, w roku szkolnym 2018/2019 (styczeń-czerwiec) 

objęto tą formą pomocy 30 uczniów, a w roku szkolnym 

2019/2020 (wrzesień-grudzień) objęto pomocą 23 uczniów. 

Łącznie w roku budżetowym 2019 objęto pomocą 34 

uczniów na kwotę 321 260,00zł. 

c) Wypłata świadczeń Do zadań zleconych realizowanych przez wydział w oparciu  

o ustawę o świadczeniach rodzinnych należało wsparcie 

rodzin poprzez wypłatę świadczeń uzależnionych od 

spełnienia kryterium dochodowego 674,00 zł lub przy 

dziecku niepełnosprawnym 764,00 zł. Zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami do zasiłku: specjalnego, opiekuńczego i  

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przy 

spełnieniu kryterium 1 922,00 zł. Zasiłków niezależnych od 
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dochodu: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia 

pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego. W 2019 roku 

wypłacono 18058 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami na 

kwotę 2270171,00 zł oraz z uwagi na przekroczone 

kryterium dochodowe wg mechanizmu wyliczeń „złotówka 

za złotówkę” wypłacono 2124 zasiłki rodzinne wraz z 

dodatkami w łącznej kwocie 98 147,00 zł; wypłacono: 9131 

zasiłków pielęgnacyjnych na ogólną kwotę 17 107 845,00  zł; 

963 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 1 516 287,00 zł; 

143 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 88 400,00 

zł; 173 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 

na kwotę 173 000,00 zł, a do dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu urodzenia dziecka przy obniżonym z 1 922,00 zł 

(przy beciku) do 674,00 zł kryterium dochodowego 

zakwalifikowało się 80 osób na łączną kwotę 80 000,00 zł. 

Wypłacono 663 świadczeń rodzicielskich na kwotę 583 

784,00 zł. Na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów wypłacono 58 zasiłki dla opiekuna 

na kwotę 35600,00 zł. Łącznie przyznano i wypłacono 31314 

świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 6 497 234,00 zł.  

W ramach nowego programu „Za życiem” wypłacono  

1 jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł,  

(o którym mowa w art.10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 

roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) – z 

tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

d) Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne i 

emerytalno-rentowe 

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 50 

świadczeniobiorców w wysokości 69 257,00 zł oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w wysokości 

242952,00 zł za 65 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 2203 świadczenia  

z funduszu alimentacyjnego dla 183 osób uprawnionych na 

kwotę 964 897,00 zł. Na obsługę administracyjną zadań 

zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego przeznaczono zgodnie  

z ustawą 3% otrzymanej dotacji tj. 254 038,00 zł. Bardzo 

istotnym zagadnieniem wydziału było postępowanie 

względem dłużników alimentacyjnych prowadzone przez 

wydział zarówno jako organ właściwy wierzyciela jak i organ 

właściwy dłużnika. Celem takiego postępowania było 
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zmobilizowanie dłużnika do podejmowania działań mających 

na celu zwrot wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego tak jakby w 

zastępstwie z obowiązanego, 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. W 2019 roku odzyskano spłatę w wysokości 

504390 zł z tego tytułem odsetek do skarbu państwa 

przekazano  268 577,00 zł, jako 60% do budżetu państwa 

przekazano 141 487,00 zł i jako 40% gminie miejskiej Turek  

94 324,00 zł. 

f) „Dobry Start” Kolejnym zadaniem zleconym wydziałowi w 2019 roku 

realizowanym w oparciu o uchwałę Rady Ministrów z dnia 

30 maja 2018 roku był ustanowiony rządowy program 

wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków 

związanych z rozpoczęciem roku szkolnego „Dobry Start” 

polegający na jednorazowym przyznaniu na dziecko 

świadczenia dobry start w wysokości 300,00 zł dla 

wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W 2019 

roku wypłacono 2771 świadczenia na dzieci na kwotę 831 

300,00 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 2019 roku wypłacono 

37028 świadczeń wychowawczych dla 3932 dzieci na kwotę 

18 514 379,00 zł. Warto tutaj zaznaczyć, że od 1 lipca 2019 

roku świadczenie wychowawcze należy się na każe dziecko 

do 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe. 

h) Dodatek 

energetyczny 

W 2019 roku w ramach zadania zleconego gminom od 1 

stycznia 2014 roku wypłacono 324 dodatków 

energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

10.04.1997 roku–prawo energetyczne na kwotę 4 756,00 zł. 
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W 2019 roku liczba świadczeniobiorców pobierających zasiłki rodzinne wraz  

z dodatkami nieznacznie zmalała, podobnie jak liczba wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w stosunku do roku 2018. Znacząco wzrosła liczba uprawnionych  

do świadczenia wychowawczego „500+”, w związku ze zniesieniem od dnia  

1 lipca 2019 roku kryterium dochodowego. Tytułem zwrotów od komorników i dłużników 

alimentacyjnych odzyskano kwotę wyższą niż w roku 2018 o 54 231,00 zł. W zakresie 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów są przyznawane stypendia wg 

zasad określonych w regulaminie określonym przez Radę Miasta na wniosek 

zainteresowanych rodzin lub dyrektora szkoły. Z uwagi na niskie kryterium dochodowe 

wynoszące 528,00 zł i konieczność udokumentowania poniesionych kosztów na cele 

edukacyjne za pomocą rachunków imiennych i faktur, liczba uprawnionych uczniów do 

stypendium z roku na rok zmniejsza się. Środki na stypendia pochodzą w 80 % z budżetu 

Skarbu Państwa, a w 20 % z budżetu gminy. 

10. Bezpieczeństwo 

Jednym z priorytetów działań samorządu jest bezpieczeństwo mieszkańców Turku, 

dlatego miasto bierze udział w licznych inicjatywach 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 2019 roku zrealizowane zostały następujące działania z zakresu bezpieczeństwa 

publicznego: 

Tabela 31 Zadania realizowane z zakresu bezpieczeństwa i obrony cywilnej w 2019 r.  

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a)  Sprawy wojskowe  przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w roku 2019  

z terenu Gminy Miejskiej Turek (wezwano  

125 osób), 

 przeprowadzenie postępowania w sprawie realizacji 

wniosków o nałożenie świadczeń rzeczowych i osobistych 

na rzecz obrony (11 decyzji administracyjnych  

o nałożeniu obowiązku i 7 decyzji anulujących), 

 aktualizacja danych do Narodowego Kwestionariusza 

Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, dotyczące 

Gminy Miejskiej Turek, 

 opracowanie z Wojewodą Wielkopolskim rocznego planu 

szkolenia obronnego, 

 udział w wojewódzkich treningach stałego dyżuru 

Burmistrza Miasta Turku na czas zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, 

 aktualizacja informatycznej bazy danych (ARCUS)  
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o siłach i środkach Szefa OC miasta Turku. 

b)  Obrona cywilna  aktualizacja Planów ewakuacji/przyjęcia ludności I, II i III 

stopnia, 

 w celu zapewnienia przepływu informacji w przypadku 

wystąpienia zagrożeń, prowadzono codzienne 

sprawdzanie łączności radiotelefonicznej w strukturach 

OC powiatu tureckiego, 

 realizacja zadania z zakresu planowania cywilnego, 

m.in:w celu należytego kierowania, monitorowania, 

planowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń na 

terenie miasta w oparciu o opracowywany i zatwierdzony 

w 2018 r. Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego, 

 organizacja posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, 

 całodobowy dyżur w ramach wojewódzkiego systemu 

łączności telefonii komórkowej dla celów zarządzania 

kryzysowego, 

 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, 

 bieżący monitoring sytuacji meteorologicznej i 

przygotowywało do publikacji komunikaty ostrzegawcze 

dla mieszkańców, dotyczące niebezpiecznych zjawisk 

meteorologicznych, 

 próbna eksploatacja 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 

 finansowanie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia  

i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Turku. W ramach tego porozumienia 

wydatkowano środki m.in. na naprawę  

i przeglądy techniczne samochodów pożarniczych  

i sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu ochrony osobistej, 

obuwia i umundurowania strażackiego, ubezpieczenie 

sprzętu i samochodów, okresowe badania lekarskie 

członków OSP, biorących bezpośredni udział  

w działaniach ratowniczych, zakup sprzętu i wyposażenia 

do działań ratowniczo-gaśniczych w tym węży strażackich 

i środków gaśniczych, zakup paliwa i oleju do 
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samochodów pożarniczych oraz motopomp. Zakupiono 

również system alarmowania – stację obiektową  

z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym, służący 

do zdalnego sterowania syrenami alarmowymi i do 

radiowego alarmowania/powiadamiania selektywnego, 

indywidualnego i grupowego Strażaków Ochotników 

wyposażonych w telefony komórkowe lub pagery, a także 

przeprowadzono prace remontowe pomieszczeń 

Jednostki Operacyjno-Technicznej w budynku Domu 

Strażaka, 

 wypłaty ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział  

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 

 wydano zezwolenia na przeprowadzenie imprez 

masowych (2 imprezy) oraz sporządzono sprawozdanie  

z organizacji imprez masowych za rok poprzedni, 

 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 2019”, 

 zrealizowano porozumienie z Wielkopolskim 

Komendantem Wojewódzkim Policji, w sprawie 

uczestnictwa w kosztach zakupu sprzętu transportowego 

w postaci samochodu osobowego segmentu C w wersji 

nieoznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją  

i wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Turku 

oraz jednostek. 

 

11. Promocja 

Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Turku prowadził działalność 

promocyjną w wielu obszarach. Do głównych zadań wykonanych w 2019 roku należą: 

1. Identyfikacja wizualna Miasta Turek: 

Głównym celem podejmowanych przez gminę działań promocyjnych 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: 
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 banery, bilbordy i roll-upy, 

 kalendarze, 

 różnorodne gadżety.  

2. Prowadzenie serwisów internetowych tj.: 

 miastoturek.pl – to oficjalny miejski portal informacyjny, który jest nadrzędną 

platformą informacyjną o wydarzeniach i działaniach podejmowanych przez gminę, 

 bip.miastoturek.pl – to Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony zgodnie  

z wymaganiami prawnymi serwis, gdzie publikowane są dokumenty związane  

z działalnością samorządu, 

 inwestycje.miastoturek.pl – to mapa inwestycyjna Turku, która pozwala w łatwy  

i wygodny sposób dowiedzieć się tego co, gdzie i kiedy zostało wykonane, oraz gdzie 

aktualnie trwają przedsięwzięcia inwestycyjne, 

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

przestrzennym gminy, 

 inkubator.turek.pl – to strona zawierająca ofertę terenów inwestycyjnych w mieście 

oraz ofertę Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest ośrodkiem usługowym, 

wspierającym rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów 

środowiska ekonomiczno - społecznego. 

 poczta elektroniczna uwaga@miastoturek.pl oraz miejski telefon interwencyjny – to 

narzędzia, poprzez które Urząd Miejski w Turku przyjmuje interwencje mieszkańców  

i uwagi na temat miejskiej infrastruktury. 

3. Kształtowanie wizerunku Miasta w mediach, którego głównym celem była promocja gminy, 

informowanie o bieżących wydarzeniach oraz dialog z mieszkańcami 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  on Line. 

4. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i upowszechnianiem informacji 

dotyczących Miasta i funkcjonowania Urzędu prowadzone było poprzez: 

 utrzymywanie bieżących kontaktów z dziennikarzami prasy, radia, telewizji i mediów 

internetowych oraz udzielanie im pomocy w dostępie do informacji o działalności 

Urzędu i organów Miasta,  

 przygotowywanie materiałów informacyjnych o programach, zamierzeniach oraz 

wynikach pracy i bieżącej działalności Burmistrza i Urzędu,  

 organizowanie konferencji i briefingów prasowych,  

 prowadzenie dokumentacji prasowej, fotograficznej oraz audiowizualnej z działalności 

Urzędu i organów Miasta. 

5. Prowadzenie działań w zakresie promocji inwestycyjnej i gospodarczej Miasta:  

 W dniach 23 i 25 września odbył się II Wielkopolski Kongres Gospodarczy. 

Przedstawiciele różnych środowisk spotkali się aby wymienić doświadczenia dotyczące 
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rozwoju wielkopolskiej gospodarki. Kongres podzielony był na dwie części, pierwsza 

odbyła się 23 września w Koninie, druga 25 września w Poznaniu. Przedsiębiorcy, 

samorządowcy, naukowcy i przedstawiciele różnych instytucji wzięli udział w panelach 

dyskusyjnych tj.: procesy migracyjne a rynek pracy, sukcesja w biznesie i diagnoza 

aktualnych i przyszłych problemów subregionu konińskiego związanych z transformacją 

gospodarczą oraz w warsztatach dotyczących rozwoju przedsiębiorstw, rekultywacji 

terenów pokopalnianych i OZE. Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski i 

Wielkopolska Rada Trzydziestu - w skład której wchodzi 30 przedstawicieli organizacji 

gospodarczych z Wielkopolski. Za merytoryczne przygotowanie pierwszego dnia 

kongresu odpowiedzialne były izby gospodarcze i samorządy z Turku i Konina. 

 Wykupiony został pakiet reklamowy w magazynie Tereny Inwestycyjne Info oraz roczny 

wpis wizytówkowy prezentujący ofertę wolnych terenów inwestycyjnych  

na stronie www.terenyinwestycyjne.info (zamieszczonych zostało 10/31 dniowych 

ogłoszeń w wyszukiwarce z gruntami inwestycyjnymi oraz trzy emisje bilbordu na 

serwisie).  

 Zamieszczone zostało ogłoszenie o wolnych terenach w TSI w publikacji „Investment 

Areas Info Magazine” dystrybuowanej na targach EXPOREAL w Monachium w dniach 7-

9 października 2019 r. 

6. Współpraca z miastami partnerskimi 

Wiesmoor 

Wiesmoor to miasto Turystyczne leżące w Dolnej Saksoni 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 r. Akt ten dotyczy między 

innymi wymiany młodzieży, współpracy kulturalnej i sportowej, a także gospodarczej.  

Działania w roku 2019: 

 Od 24 do 30 marca 2019 r.  do szkół podstawowych nr 5 i nr 1 w Turku, zgodnie  

z wieloletnią tradycją, zawitali uczniowie wraz z opiekunami ze szkoły KGS  

z partnerskiego miasta Wiesmoor w Niemczech. Wizyta była krótka, ale bogata  

w wydarzenia. Dzieci odwiedziły Urząd Miasta, Muzeum J. Mehoffera, gdzie 

uczestniczyły w warsztatach ceramicznych i obejrzały wystawy muzealne. 

 W dniach od 21 do 24 czerwca gościła w Turku oficjalna delegacja z burmistrzem 

Wiesmoor na czele. 

 Od 29 sierpnia do 2 września deklaracja z Turku brała udział w corocznym święcie pąka 

kwiatowego.  

 W dniach 9 – 12 listopada gościła w Turku 8 osobowa oficjalna delegacja z miasta 

Wiesmoor. 

 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

Rada Miejska Turku w grudniu 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie nawiązania kontaktów 

partnerskich z miastem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav w Czechach. Miasto  

to poszukiwało partnera w Polsce, z którym mogłoby m.in. wspólnie realizować projekty 

unijne związane z kulturą i sportem. W związku z tym, w marcu 2019 r. po raz pierwszy do 

Turku przyjechali goście z czeskiego miasta Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Burmistrz 
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Vlastimil Picek, Zastępca Burmistrza ds. społecznych Petr Kváča oraz Zdeňka Tichá - 

Kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim. Goście wspólnie  

z władzami Turku podjęli rozmowy o przyszłej współpracy, ale przede wszystkim zapoznali 

się z naszym miastem. Przedstawiciele czeskiego miasta odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1, 

Halę Sportowo-Widowiskową, Muzeum Miasta Turek, zobaczyli odwiert geotermalny oraz 

produkcję specjalnych tkanin wojskowych w Miranda Textiles Sp. z o.o. 

14 listopada 2019 r. na brandyskim zamku została podpisana umowa partnerska między 

polskim i czeskim miastem. Sygnatariuszami umowy byli Burmistrz Miasta Turek Romuald 

Antosik oraz Burmistrz Miasta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Vlastimil Picek.  

Po uroczystym podpisaniu umowy doszło do oficjalnej wymiany miejskich flag, dokonano 

wpisu w kronice pamiątkowej zamku oraz wręczono stronie czeskiej herb miasta Turek 

wykonany w Turkowskim muzeum.  

7. Organizacja imprez miejskich 

 W dniach 16-17 marca odbyło się wydarzenie LG Mistrzostwach Polski Szkół  

w E-sporcie. Dwudniowa impreza urozmaicona wieloma atrakcjami, zapewniła wiele 

emocji dla fanów e-sportu. W turniejach drużynowych i indywidualnych udział wzięło 28 

drużyn z całej Polski oraz 500 osób z Turku i okolic. 

 31 maja 2019 r. zorganizowany został wspólnie ze Stowarzyszeniem „Przystań” oraz 

wójtami i burmistrzami gmin i miast powiatu Tureckiego Koncert Wolności,  

w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus „W 80 minut dookoła 

świata”, z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. 

 W dniach od 22 do 23 czerwca 2019 r. w ramach promocji Miasta zorganizowane zostały 

Dni Turku i Gminy Turek. Muzycznej imprezie towarzyszyło wiele imprez sportowych tj. 

m.in. Otwarte Mistrzostwa Wielkopolskiej Policji w Siatkówce Plażowej, rajd rowerowy, 

nordic walking. Na terenie OSiR były plenerowe atrakcje dla dzieci i rodzin. Na 

plenerowym eko-stoisku, na interaktywnej ścieżce edukacyjnej, pracownicy urzędu uczyli 

segregacji odpadów i zachowań proekologicznych. Organizatorami Dni Turku i Gminy 

Turek były: Gmina Miejska Turek i Gmina Turek. Imprezę sponsorowali: Getec, Miranda 

Textiles i EK Elektrokabel Fabryka Kabli Karolak i synowie Sp. z o.o. 

 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.  

 Miasto współorganizowało również koncert Małgorzaty Ostrowskiej i Big Bandu Miasta 

Turek, który odbył się 18 października 2019 r. w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy 

Parkowej 3 w Turku. 

 5 grudnia 2019 r. w kinie „TUR” odbyła się uroczysta premiera filmu „Polichromia 

Turkowska – Wielkość Talentu Józefa Mehoffera”. W wydarzeniu uczestniczyli znamienici 

goście, wśród nich osoby, które przyczyniły się do powstania dokumentu. 

Film powstał pod patronatem honorowym Rektora Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie oraz przy udziale Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, z finansowym 

wsparciem Miasta Turek oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

 W grudniu 2019r. w ramach działań promocyjnych współorganizowano imprezę „Magia 

Świąt w Turku”.  
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12. Kultura i sport 

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 2019 roku. 

Tabela 32 Zadania realizowane przez Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w 2019 r. 

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 obiekty muzealne, 

 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 2019 roku Muzeum pozyskało nowe eksponaty, wśród 

których były obiekty historyczne, etnograficzne  

czy artystyczne, wśród których najciekawszymi były zdjęcia i 

dokumenty z historii miasta z okresu 1900 - 1945.  

Ponadto do muzeum trafiły 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. 

Zorganizowano 13 wystaw czasowych: 

 „Czerwonym tramwajem do przystanku niepodległość” 

wystawa autorska Piotra Wdowiaka, 

 Exploratorium – Eksperymentuj! Układaj! Główkuj! Buduj! 

Sprawdź się i Ty!, 

 „Poczet królów i książąt polskich” ze zbiorów Muzeum 

Lalek w Pilźnie, 

 Na zdrowie – ze zbiorów Centrum Nowoczesności. Młyn 

Wiedzy w Gdańsku, 

 Retrospekcja - Wystawa z okazji 40-lecia Państwowego 

Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, 

 Wizja Turku w hitlerowskich planach architektonicznych  

w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, 

 XII Nieprofesjonalny Konkurs Twórczości Tkackiej 

Triennale 2019, 

 Archiwum Igły – Turek w niemieckim planie okupacyjnym, 

 Poza utartym szlakiem niezwykłe oblicza puszczy 

amazońskiej i peruwiańskich Andów – autorska wystawa 

Emila Witta, 

 Toscania – Siena Palona autorska wystawa fotograficzna 
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Piotra Krahla, 

 „Amerykańskie klimaty”- Wystawa autorska Karola 

Budzińskiego, 

 Akwarela Water Coulor – Ogólnopolska wystawa 

Stowarzyszenia akwarelistów Polskich, 

 Historia turkowskiej policji w 100 powołania Policji 

Państwowej. 

e) Organizacja imprez  Zrealizowano przedsięwzięcia o następującej tematyce: 

Noc Muzeów, odczyty, prelekcje, spotkania, seanse 

filmowe, spektakle, konkursy, warsztaty, imprezy 

plenerowe, wycieczki muzealne i questy, lekcje muzealne, 

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: 25.236 osób. 

g) Najważniejsze 

osiągnięcia 

 przy Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera  

od 2012 roku lat działa Punkt Informacji Turystycznej, 

który jest jedynym takim punktem na terenie powiatu. 

Świadczy usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego  

i udzielania informacji turystycznej dotyczącej miasta.  

W swojej krótkiej działalności trzeci raz z rzędu otrzymał 

certyfikat jakości Polskiego Systemu Informacji 

Turystycznej – trzy gwiazdki, 

 pozyskanie dofinansowania na Projekt pn. pt. „Archiwum 

Igły. Turek w niemieckim planie okupacyjnym.” Został on 

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 

wspieranie działań muzealnych, 
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 w listopadzie muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie 

na modernizację stałej wystawy mehofferowskiej  

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

 partnerstwo przy innych projektach zewnętrznych 

realizowanych m.in. przez stowarzyszenie „Przystań”  

i Miejska Bibliotekę Publiczną w Turku oraz parafie NSPJ 

w Turku, 

 w 2019 roku Muzeum było organizatorem XII 

Nieprofesjonalnego Konkursu Twórczości Tkackiej 

Triennale 2019. W zorganizowanym konkursie wzięło 

udział 152 twórców – amatorów w wieku od 7 do 100 lat 

z terenu całego kraju, nadsyłając 216 prac. Powołane jury 

przyznało nagrody w postaci statuetek Turów  

i dyplomów. 

Przygotowano wydarzenia związane z obchodami 80 rocznicy 

wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji muzeum 

przeprowadziło szereg działań związanych z ta rocznicą: 

 przygotowanie okolicznościowej lekcji muzealnej, 

 organizacja dwóch wystaw związanych z losami miasta  

w okresie II wojny światowej, 

 stworzenie filmu w technice ożywienia fotografii  

w oparciu o zbiór Kreisbildstelle Turek Wartheland. 

 opracowanie gry miejskiej z okazji wybuchu II wojny 

światowej, 

 zorganizowanie rajdu w oparciu o historię Turku okresu II 

wojny światowej w formie Questu. 

 współorganizacja instalacji historycznej w siedzibie  

Stowarzyszenia „Przystań”, 

 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.: Emil Witt, Makary Górzyński Piotr 

Krahl i inni, 

 internetową stronę muzeum, w roku w 2019 odwiedziło 

łącznie 28 352  osób z Polski i zagranicy, 

 w okresie letnim dzięki współpracy z Turkowskim 
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oddziałem PTTK, muzeum zorganizowało także rajdy  

o tematyce historycznej i integracyjnej. 

W ciągu 2019 roku muzeum opracowało i wydało: 

 katalog, format A1, 200 egz. 

 ulotki i zaproszenia, 8 wzorów, 2050 egz. 

 plakaty informacyjne, 8 wzorów, 820 egz. 

 ulotki, 2 wzory, 1000 egz. 

Zestawienie tabelaryczne frekwencji w Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera (MMT) 
w 2019 roku. 

Tabela 33 Zestawienie tabelaryczne frekwencji w Muzeum Miasta Turku im. J. Mehoffera w 2019 r. 

L.p. Rodzaj działań 
Liczba 

wydarzeń 

Liczba 

uczestników 
Organizator Współorganizator 

1. Wystawy 

czasowe/stałe 
13/4 9220 MMT MMT 

2. Noc 

muzeów 
1 682 MMT - 

3. Odczyty/ 

prelekcje/spotkania 
6 490 MMT - 

4. Seanse 

filmowe 
129 3320 MMT MMT 

5. Koncerty 
- - - - 

6. Spektakle - - - - 

7. Konkursy 1 218 MMT MMT 

8. Warsztaty 541 5850 MMT  

9. Imprezy plenerowe 6 1771 - MMT 

10. Wycieczki 

muzealne i Questy 
112 1360 MMT - 

11. Lekcje muzealne 30 1269 MMT - 

12. Sesje i seminaria 

popularno-

naukowe/sympozja 

-- - - - 

13.  Biblioteka 

muzealna 
0 16 MMT - 

14. Obsługa turysty 

przez PIT 
0 881 MMT - 

15. Rajdy historyczne  

i rekonstrukcje 
3 499 MMT MMT 

16 Kiermasze - - - - 
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W sumie w organizowanych przez muzeum imprezach uczestniczyło: 25.236 osób 

b) Miejski Dom Kultury 

Miejski Dom Kultury w Turku jest samorządową instytucją kultury. Posiada 

osobowość prawną i prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową opartą na 

obowiązujących przepisach. Realizuje zadania Gminy Miejskiej Turek w zakresie 

upowszechniania kultury, ożywienia i zaspokojenia potrzeb kulturalnych lokalnego 

środowiska przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu 

wyposażenia w odpowiedni sprzęt i urządzenia. Plan pracy Miejskiego Domu Kultury na rok 

2019 został sporządzony stosownie do celów oraz zakresu działania określonych w Statucie 

Miejskiego Domu Kultury, realizowanych w oparciu o środki finansowe pochodzące z rocznej 

dotacji podmiotowej Gminy Miejskiej Turek, przychodów własnych instytucji oraz innych 

dotacji przeznaczonych na realizację partnerskich zadań i projektów. Cechował  

się wielopłaszczyznowością działań kulturotwórczych i szeroko pojętą działalnością 

animacyjną opartą na możliwości współpracy z liderami naszej lokalnej społeczności.  

 Do podstawowych zadań Miejskiego Domu Kultury należało rozpoznawanie  

i rozbudzenie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców, kształtowanie wzorów 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie dla poszczególnych grup wiekowych  

i środowiskowych różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, popularyzatorskiej, 

społecznej. Promowanie twórczości artystycznej z różnych dziedzin sztuki, a także działania 

integracyjne w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Zasadnicze kierunki 

wykonywanych działań w 2019 roku obejmowały zróżnicowaną gamę przedsięwzięć  

i realizowane były w stałych, cyklicznych i doraźnych formach zespołowego i indywidualnego 

uczestnictwa w kulturze bezpośrednio w siedzibie Domu Kultury, w kinie „Tur”, jak i na 

terenie miasta Turku.  

Kalendarz imprez Domu Kultury ma charakter otwarty, umożliwiający wprowadzenie 

do planu i włączenie do realizacji w miarę posiadanych środków, nowych, ciekawych  

i wartościowych inicjatyw wynikających z potrzeb społecznych. W 2019 roku zarówno  

w Domu Kultury jak i w kinie TUR honorowana była Turkowska Karta Dużej Rodziny, Gminna 

Karta Dużej Rodziny, Dobrska Karta Dużej Rodziny.  

W 2019 roku Miejski Dom Kultury zorganizował około 200 imprez tj. koncerty, 

festyny, przeglądy, festiwale, konkursy, wystawy, spektakle, i inne. Szacunkowa liczba osób  

w nich uczestniczących to około 40.000 osób. 

Zadania realizowane przez Miejski Dom Kultury w 2019 roku: 

 
Tabela 34 Zadania realizowane przez Miejski Dom Kultury w 2019 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a)  Bieżąca działalność  rozwijanie wszechstronnych zainteresowań, uzdolnień  

i talentów mieszkańców poprzez organizację zespołów 

artystycznych, sekcji i kół zainteresowań: wokalne, 

muzyczno–wokalne, taneczne, teatralne, recytatorskie, 

plastyczne, 

 edukacja kulturalna i artystyczna w dziedzinie teatru, 

filmu, plastyki, muzyki, tańca i in., 
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 aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym 

miasta (organizowanie we współpracy z agencjami i 

instytucjami kultury, oświaty, stowarzyszeniami, 

koncertów muzycznych, wystaw sztuki, spotkań, 

pokazów filmowych i in.), 

 organizowanie specjalistycznych kursów, warsztatów 

artystycznych i konsultacji z dziedzin teatru (recytacja, 

sztuka aktorska), śpiewu, tańca, choreografii, plastyki, 

przygotowujących zespoły amatorskiego ruchu 

artystycznego i uczestników sekcji zainteresowań oraz 

wszystkich chcących doskonalić swoje umiejętności do 

udziału i aktywnego uczestnictwa w konkursach, 

przeglądach, festiwalach, imprezach okolicznościowych, 

 organizowanie dzieciom i młodzieży twórczego  

i aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie ferii 

zimowych i letnich wakacji, 

 organizowanie i współorganizowanie plenerowych 

imprez artystycznych i rozrywkowych, 

 organizowanie innych wydarzeń kulturalnych 

wynikających z bieżących potrzeb, 

 wspomaganie rozwijania zainteresowań oraz 

umożliwienie korzystania z różnych form kulturalnego 

wypoczynku mieszkańcom miasta (organizacji czasu 

wolnego), 

 kontynuowanie działań skierowanych szczególnie  

do seniorów i osób niepełnosprawnych, 

 kształtowanie i rozwijanie postaw prospołecznych  

i prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży i dorosłych, 

 promowanie działalności kina „Tur”. 

b)  Sekcje zainteresowań 

 i zespoły artystyczne 

 zespół wokalny „Turkowianki” (dorośli–emeryci, renciści 

i osoby z niepełnosprawnościami, 

 zespół taneczny „Mikso” (dzieci, młodzież), 

 studio piosenki (dzieci, młodzież), 

 dziecięcy teatr „Baśń”, 

 grupa tancerzy Ognia i szczudlarzy „Shadows of Fire” 

(młodzież), 

 zespół muzyczny „Ray”, 

 Big Band Miasta Turek, 

 zespół tańca współczesnego (dzieci, młodzież), 

 pracownia plastyczna (dzieci, młodzież), 

 Klub Recytatora „Słowo” (dzieci, młodzież), 

 Klub Seniora „Relaks” – w ramach Klubu obyły się 

spotkania, których tematyka pozwoli osobom starszym 
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na spędzanie wolnego czasu w miłej atmosferze. Odbyły 

się m.in. zajęcia relaksacyjne, warsztaty artystyczne, 

lekcje urody i zdrowia, wycieczki, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, 

 joga dla seniorów, 

 kursy językowe, 

 w sezonie jesienno–zimowym w Sali Domu Kultury swoje 

zajęcia odbywało Zgromadzenie Wojów i Rycerzy Grodu 

Tura. 

c)  Warsztaty  Prowansja - warsztaty plastyczne, 

 Skrzydlate Anioły – warsztaty dla dzieci, tworzenie figur  

z gliny, 

 Kukiełkowy Świat – warsztaty dla dzieci, tworzenie Lalek 

z ziemniaka, 

 Warsztaty z piosenką – zajęcia wokalne dla dzieci  

i młodzieży od lat 7, 

 Gliniane dzwonki, dzwoneczki – warsztaty plastyczne, 

  Twórczy maluch – teatr cieni, 

 Warsztaty recytatorskie – dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, 

 Twórczy maluch – zwiastun wiosny – warsztaty 

plastyczne, 

 Niedziela z rodziną – zwiastun wiosny – warsztaty 

plastyczne, 

 Warsztaty z jajem – warsztaty i podsumowanie konkursu 

na najładniejszą pisankę, 

 Kolorowa lampioniada – warsztaty plastyczne, 

 Lubię śpiewać, 

 Ziarenkowe inspiracje – warsztaty plastyczne, 

 „Warsztaty szczudlarskie”, 

 „Warsztaty tańca z ogniem, żonglerki ogniowej”, 

 Warsztaty English Version Below, 

 Warsztaty z Teatrem dziecięcym Baśń, 

 Art. – tworzenie własnych perfum, 

 Taneczne wakacje – warsztaty taneczne dla dzieci od lat 

7, 

 Łączy nas muzyka – warsztaty instrumenty perkusyjne, 

 Droga osoby niepełnosprawnej do aktywności 

społecznej, 

 Magia Świąt Bożego Narodzenia – warsztaty 

wykonywania ozdób świątecznych. 

d)  Organizacja imprez Głównym organizatorem całokształtu działalności 

Miejskiego Domu Kultury była jego kadra merytoryczna. 
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Jednak w celu realizacji swoich działań, a także lepszego 

zaspokojenia potrzeb kulturalnych różnych grup 

społecznych, Dom Kultury angażował się również  

w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy  

z innymi podmiotami tj. z instytucjami i jednostkami 

samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, 

osobami fizycznymi. Szczególnie owocna współpraca była  

m.in. z placówkami oświatowo–wychowawczymi oraz  

z instytucjami kultury w mieście i powiecie tureckim.  

Z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną, Ochotniczą 

Strażą Pożarną, Polskim Związkiem Niewidomych, 

Środowiskowym Domem Samopomocy, Warsztatami Terapii 

Zajęciowej przy „Sintur” Sp. z o.o., Miejską Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszeniem 

Automobil Klub Turek, Stowarzyszeniem Big Band Miasta 

Turek, Centrum Wolontariatu, Centrum Kultury i Sztuki w 

Koninie i Dobrej. 

Miejski Dom Kultury najwięcej propozycji ze swojej oferty 

programowej skierował do dzieci i młodzieży w wieku 

przedszkolnym i szkolnym. Dlatego najbardziej efektywna 

współpraca w 2019 roku odbywała się z placówkami 

oświatowo–wychowawczymi. Były to m.in. konkursy, 

przeglądy, festiwale, spektakle, tematyczne warsztaty 

artystyczne wystawy i inne, najważniejsze z nich to: 

 Koncerty 

 „Noworoczny Koncert w wykonaniu solistów Studia 

Piosenki”, 

 „Koncert WOŚP” – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5, 

Studio Piosenki MDK, Samorządowe przedszkole nr 8, 

sala MDK, 

 „Koncert Walentynkowy”, 

 „Ostatki na ludową nutkę” – Zespół Wyszynianki, Zespół 

Turkowianie, Zespół Seniorskie nuty, 

 „Turkowski Babski Weekend”  - Chór Nauczycielski, 

Studio Piosenki MDK, 

 „Koncert Recytatorski” – Studio Piosenki MDK, 

 „Koncert dla Mamy i Taty” – prezentacja zespołów 

artystycznych, 

 „ Koncert Big Bandu Miasta Turek z Małgorzata 

Ostrowską”, 

 „Dzień Seniora” – koncert w wykonaniu uczniów ZST, 

Studia Piosenki MDK, 

 „Czesław Mozill” - Stand up, 
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 „Koncert Tymka”, 

 „Koncert Kolęd Big Band Miasta Turek i studio Piosenki 

MDK”. 

 Pokazy Teatralne: 

 „Cyrk leśnych robaszków”, 

 „Królewna śnieżka”, 

 „Mitologia Słowian”, 

 „Pszczółka Maja”, 

 „Balladyna”, 

 „27 Turkowskie prezentacje teatrów ulicznych 

TURKOSTRADA”, 

 „Pan Twardowski”, 

 „Szewczyk dratewka”, 

 „Czerwony Kapturek”, 

 „Dzieci z Bulerbym”, 

 „Tango”. 

 Festiwale i przeglądy artystyczne: 

 „XI Festiwal Piosenki dziecięcej i młodzieżowej Mikrofon 

scena i Ty”, 

 „XX Festiwal szkolny PLAMA”, 

 „XV Międzypowiatowy festiwal piosenki Europejskiej”, 

 „Festiwal piosenki Wygraj Sukces”, 

 „XXIV Wojewódzki festiwal Piosenki Przedszkolaków Do-

re-mi”, 

 „III festiwal Ognia i Żonglerki” – ze Stowarzyszeniem 

UNIVERSUM, 

 „XXVI Ogólnopolski Przegląd osób Niewidomych i słabo 

widzących Widzieć inaczej”, 

 „Prezentacje osób sprawnych inaczej”. 

 Animacje: 

 „Malowanie bajką” – zajęcia literacko plastyczne dla 

dzieci, 

 „Animacje czasu wolnego”, 

 Konkursy: 

 „Czerwieńcie, zieleńcie się” – Eliminacje gminne, 

rejonowe konkursu recytatorskiego dla szkół 

podstawowych, 

 „Najpiękniejsza pisanka” – podsumowanie konkursu, 

 „Najładniejszy wianek sobótkowy”, 

 „Jesteśmy Aniołami o jednym skrzydle” – II Powiatowy 

konkurs recytatorski, 

 „Zamieszkaj w bajce” – konkurs recytatorski  
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dla przedszkolaków, 

 „Stop Aids” – finał konkursu, 

 „Magiczne drzewko” – Konkurs plastyczny. 

 Wystawy: 

 „Pretty Women” – wernisaż stylizacji fryzjerskich  

i kosmetycznych ZST, 

 „Wystawa pisanek wielkanocnych”, 

 „Moja pracownia” – wystawa prac uczestników 

pracowni plastycznej MDK, 

 „Magiczne drzewko”. 

        Największym charytatywnym przedsięwzięciem była 

organizacja 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Uczestniczyło w nim 70 wolontariuszy. Do sztabu 

przyłączył się Zespół Szkół w Kawęczynie, Zespół Szkół  

w Słodkowie, Szkoła Podstawowa w Kaczkach Średnich, 

Zespół Szkół Technicznych w Kaczkach Średnich. Kwota, jaka 

została zebrana tego dnia wyniosła 130 887 89,00 złotych. 

Podczas finału odbyły się takie atrakcje jak: charytatywny 

halowy turniej koszykówki, który zorganizowali Skazani  

na Basket, halowy turniej piłki nożnej zorganizowany przez 

Stowarzyszenie „Edukacja, Kultura, Sport”, kawiarenka dla 

łasuchów, grill, ognisko, koncert w wykonaniu Studia 

Piosenki MDK i Zespół Big Up, aukcja gadżetów WOŚP  

i przedmiotów przyniesionych przez naszych mieszkańców, 

światełko do nieba. 

e)  Kino Tur Miejski Dom Kultury prowadził działalność w kinie TUR. 

Projekcje kina odbywały się 4 razy w tygodniu, zgodnie  

z ustalonym harmonogramem. Niemniej jednak  

w przypadku niektórych tytułów organizowane były seanse 

zbiorowe w godzinach dopołudniowych, adresowane  

do społeczności uczniowskiej miasta i powiatu. 

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 2019 roku: 

Tabela 35 Zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. W. Pietrzaka w 2019 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a)  Zakup zbiorów 

bibliotecznych  

 nowości wydawnicze: ogółem 2.104 vol. (z budżetu 

organizatora – 1.452 vol.; z dotacji MKiDN w ramach 
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i prenumerata 

czasopism 

programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 

publicznych”– 652 vol.); wydatkowane środki finansowe: 

ogółem 49 164 budżet organizatora - 35 280,80 zł; 

dotacja MKiDN w ramach programu „Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek publicznych” w wysokości 13 

884,00 zł), 

 zbiory multimedialne: 216 jedn.; wydatkowane środki 

finansowe – 6 495,00 zł, 

 prenumerata czasopism: 31 tytułów, w tym: 4 dla dzieci  

i młodzieży - 5 617,00 zł. 

b)  Komputerowe 

opracowanie zbiorów 

w Programie SOWA 

2/MARC21 

100 % opracowanych zbiorów 

c)  Udostępnianie zbiorów  liczba wypożyczeń księgozbioru – 96 425, 

 liczba udostępnień na miejscu – 1 370, 

 liczba czytelników aktywnie wypożyczających – 3 566, 

 liczba odwiedzin – 89 431, 

 liczba użytkowników – 4 087. 

d)  Spotkania autorskie  z Jackiem Pęczakiem autorem książki „Mutacje czyli 

ewolucja” dla uczestników Programu 50+ (1 spotkanie, 

34 uczestników), 

 z Maciejem Szlinderem autorem książki „Bezwarunkowy 

dochód podstawowy” (1 spotkanie, 10 uczestników), 

 z Michałem Ogórkiem (1 spotkanie, 59 uczestników), 

 z Jarosławem Klonowskim autorem książki „zimna fala”  

(1 spotkanie, 12 uczestników), 

 z Arnoldem Cytrowskim autorem książki „Przez czas  

i przestrzeń” (1 spotkanie, 16 uczestników) 

 z Michałem Sobczakiem autorem książki „Z Bogiem  

na Ty” (1 spotkanie, 25 uczestników), 

 z Robertem Małeckim (1 spotkanie, 15 uczestników), 

 z Wojciechem Chmielarzem (1 spotkanie,  

34 uczestników), 

 z Jakubem Żulczykiem  (1 spotkanie, 48 uczestników), 

 z Joanną Jodełką  (1 spotkanie, 12 uczestników), 

 z Jakubem Małeckim (1 spotkanie, 62 uczestników), 

 z pisarką Justyną Bednarek (1 spotkanie,  

105 uczestników), 

 z pisarzem Arnoldem Cytrowskim (1 spotkanie,  

22 uczestników), 

 z pisarzem Rafałem Witkiem (1 spotkanie, 

 18 uczestników), 



77 
 

 z pisarką Elizą Piotrowską (1 spotkanie, 54 uczestników), 

 z pisarzem Przemysławem Wechterowiczem  

(1 spotkanie, 24 uczestników), 

 z pisarką Melanią Kapelusz (1 spotkanie,  

20 uczestników). 

e)  Spotkania z książką  Dyskusyjny Klub Książki  (7 spotkań, 40 uczestników), 

 Cały Turek Czyta Dzieciom (53 spotkania,  

747 uczestników). 

f)  Konkursy  Konkursy literackie: 

 XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza 

Pietrzaka pod hasłem: „Po możliwe nie warto wyciągać 

ręki” (1 spotkanie,  103 uczestników), 

 konkurs „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania” 

 (1 spotkanie, 33 uczestników), 

  „Pokaż jak czytasz” (1 spotkanie, 65 uczestników). 

 Konkursy czytelnicze: 

 konkursy czytelniczy Filii nr 4 „Przygody Kubusia 

Puchatka”(1 spotkanie, 23 uczestników), 

 konkursy czytelniczy Filii nr 4 „Czy znasz trudne wyrazy”          

(1 spotkanie, 25 uczestników). 

 Konkursy plastyczne 

 Konkurs „Miś przyjaciel wszystkich dzieci” (1 spotkanie,            

45 uczestników), 

 „Bohaterowie z plasteliny” (Filia nr 4); (1 spotkanie,                     

23 uczestników), 

 „Nigdy więcej wojny” (1 spotkanie, 28 uczestników). 

g)  Projekcje filmów  

i bajek 

 Nocny Maraton Filmowy (1 spotkanie, 250 uczestników), 

 Noc horrorów (1 spotkanie, 230 uczestników), 

 Noc Bibliotek (1 spotkanie, 15 uczestników), 

 Biblioteczny Klub Filmowy (8 spotkań, 217 uczestników). 

h)  Imprezy organizowane 

przez bibliotekę dla 

użytkowników  

 

 Narodowe Czytanie (1 spotkanie, 500 uczestników), 

 Noc w bibliotece plus warsztaty (1 spotkanie, 19 

uczestników), 

 Ogólnopolska Noc Bibliotek (Warsztaty dla dzieci Kicia 

Kocia, Żywa książka - 1 spotkanie, 50 uczestników), 

 Imprezy artystyczno-literackie: 

 Koncert Moniki Janiszewskiej „Cztery Damy” dla 

uczestników Programu 50+ (1 spotkanie, 29 

uczestników), 

 I Turkowski Slam Poetycki ( 1 spotkanie, 70 

uczestników), 

 Gala Poetycka - podsumowanie XX Ogólnopolskiego 
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Konkursu Poetyckiego im. Włodzimierza Pietrzaka pod 

hasłem: „Po możliwe nie warto wyciągać ręki” (1 

spotkanie, 100 uczestników), 

 Koncert z okazji Dnia Kobiet (Filia nr 4 - 1 spotkanie,                   

24 uczestników), 

 imprezy plenerowe: 

 Dzień Dziecka i Rodziny (1 spotkanie, 300 uczestników), 

 Cały Powiat Czyta- bicie rekordu w czytaniu na stadionie 

1000-lecia (1 spotkanie, 1.740 uczestników), 

 Piknik TOZu ( 1 spotkanie, 60 uczestników), 

 Dni Turku (1 spotkanie, 150 uczestników), 

 Piknik wakacyjny  (1 spotkanie, 40 uczestników), 

 Gra Miejska  (1 spotkanie, 75 uczestników), 

 „Sztuka na ulicy” (1 spotkanie, 114 uczestników), 

 Gra Miejska o Włodzimierzu Pietrzaku  (1 spotkanie,                  

55 uczestników), 

 inne imprezy: 

 Spotkanie świąteczno-noworoczne dla uczestników 

Programu 50+ (1 spotkanie,  50 uczestników), 

 Dzień Seniora  (1 spotkanie,  80 uczestników). 

i)  Inne szkolenia i zajęcia 

edukacyjne 

organizowane przez 

bibliotekę 

 „Historia i współczesność sokolnictwa” spotkanie z grupą 

„Ptasznik” dla uczestników 50+ (1 spotkanie,  

29 uczestników), 

 „Nazwy ulic w Turku” spotkanie z Mariolą Maciasze, 

nauczycielem I LO w Turku dla uczestników 50+  

(1 spotkanie, 13 uczestników), 

 spotkanie z Elizą Cisse właścicielką sklepu ekologicznego            

dla uczestników 50+ (1 spotkanie, 26 uczestników), 

 spotkanie z historią dotyczące życia w czasach 

pierwszych Piastów dla uczestników Programu 50+  

(1 spotkanie,  25 uczestników), 

 „Nazwy sklepów w Turku” spotkanie z Mariolą 

Maciaszek, nauczycielem I LO w Turku (1 spotkanie,  

15 uczestników),  

 „Jak fotografować dzieci i wnuki?” spotkanie z Pauliną 

Gębczyńską-Ograbek, właścicielką studia zdjęciowego               

(1 spotkanie, 15 uczestników), 

 spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem                        

(1 spotkanie, 15 uczestników), 

 spotkanie z dietetykiem Moniką Gajdą dla uczestników 

Programu 50+ (1 spotkanie, 16 uczestników), 

 „Jak radzić sobie ze stresem?” spotkanie z Anettą 

Pęczak, psychologiem, dla uczestników Programu 50+  
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(1 spotkanie, 21 uczestników), 

 spotkanie z młodzieżą w ramach ogólnopolskiej akcji 

„PorozmawiajMY. Proszę” (1 spotkanie, 23 uczestników), 

 wykład profesora Kazimierza Świegockiego na temat 

życia i twórczości Włodzimierza Pietrzaka dla 

uczestników  Programu 50+ (1 spotkanie, 

 28 uczestników), 

 wykład profesora Kazimierza Świegockiego na temat 

życia i twórczości Włodzimierza Pietrzaka dla 

uczestników Programu 50+ (1 spotkanie,  

160 uczestników), 

 „Maroko: brama do orientu”, spotkanie z podróżnikiem 

Piotrem Kowalczykiem dla uczestników programu 50+                     

(1 spotkanie, 38 uczestników), 

 prelekcje, odczyty, pogadanki, pokazy (5 spotkań,  

74 uczestników), 

 Przedszkolaki w bibliotece (62 spotkania, 1.246 

uczestników), 

 warsztaty (12 spotkań, 348 uczestników), 

 zajęcia plastyczne (46 spotkań, 806 uczestników), 

 plastykoterapi ( 46 spotkań, 399 uczestników), 

 robotyka (351 spotkań , 1.790 uczestników), 

 Szachy (35 spotkań, 222 uczestników), 

 Bibliosmyki (64 spotkania, 961 uczestników), 

 Ogólnopolski Festiwal Animacji Filmowej O!PLA 

 (1 cały projekt, 795 uczestników), 

 „Z książką można wiele”- promocja w Przedszkolach:  

(1 cały projekt,  2.606 uczestników), 

 tablica interaktywna plus zajęcia indywidualne 

plastyczne (59 spotkań, 511 uczestników), 

 warsztaty rękodzieła (39 spotkań,  312 uczestników), 

 kurs języka angielskiego  (22 spotkania, 102 

uczestników), 

 lekcje biblioteczne (21 spotkań, 366 uczestników), 

 Noc Bibliotek (1 spotkanie, 80 uczestników), 

 kurs komputerowy dla seniorów  (9 spotkań, 33 

uczestników), 

 kursy komputerowe dla uczestników Warsztatu Terapii 

Zajęciowej  (23 spotkania, 133 uczestników), 

 słuchowiska dla uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej – (22 spotkania, 186 uczestników), 

 gry i zabawy (2 spotkania, 13 uczestników), 

 Tydzień z Internetem (1 spotkanie, 19 uczestników), 
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 wycieczki (16 wycieczek, 349 uczestników). 

j)  Wystawy i wystawki  Laureaci Literackiej nagrody Nobla 2019 (styczeń-

grudzień), 

 Stanisław Wyspiański w 150 rocznicę urodzin  (styczeń-

luty), 

 Rocznice literackie  (styczeń-luty), 

 Rocznice literackie (marzec-kwiecień), 

 Józef Mehoffer w 150 rocznicę urodzin (marzec-

kwiecień), 

 30-lecie pierwszych wolnych wyborów w powojennej 

Polsce – (maj-czerwiec), 

 Rocznice literackie (maj-czerwiec), 

 Rocznice literackie (wrzesień-październik), 

 Wystawa pokonkursowa „Alternatywna okładka”, 

 Marek Hłasko w 85. Rocznicę urodzin (październik-

listopad), 

 Rocznice literackie (listopad-grudzień), 

 Życie i twórczość Włodzimierza Pietrzaka – wystawa                      

w ramach projektu „Jubileuszowe wokół Pietrzaka”                   

(listopad-grudzień), 

 wystawa „Miś”, 

 wystawki – 5. 

 

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 2019 roku: 

Tabela 36 Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 r. 

Lp. Nazwa zadania Realizacja 

a) Utrzymanie i rozwój 

bazy sportowej 

 W ramach budżetu obywatelskiego: 

 przebudowano zadaszenie trybun i wybudowano 

ciągi komunikacyjne na Stadionie 1000 – lecia, 

 wybudowano i wyposażono siłownię zewnętrzną 

fitness na terenie stadionu, 

 zakupiono dwa automatyczne defibrylatory 

zewnętrzne, 

 zorganizowano rajd rowerowy w ramach Dni Turku  

i Gminy Turek. 
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 Zamontowano nowe wypłycenie brodzika na Krytej 

Pływalni. 

b)  Organizacja imprez  

i wydarzeń sportowych  

 

 

 

Na stadionie 1000–lecia przeprowadzono: 

 rozgrywki piłki nożnej w ramach Konińskiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 

  XXX Biegi Niepodległości. 

Na Hali Widowisko Sportowej przy u;. Parkowej 

przeprowadzono: 

 Osiedlowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Miasta Turku, 

 Cykl  Grand Prix Turku w tenisie stołowym, 

 Miejsko – Gminną Halową Ligę Piłki Halowej, 

 koncert Małgorzaty Ostrowskiej & Big Band Turek, 

 koncert Kabaretu Moralnego Niepokoju, 

 rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego, 

 rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, 

 Nocny Turniej Charytatywny Piłki Siatkowej, 

 Mistrzostwach Polski Szkół w E-sporcie,  

 Mistrzostwa Polski – Kwalifikacje do Mistrzostw 

Europy Karate Shin- Kyokushinkai, 

 rozgrywki w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki 

Siatkowej w różnych kategoriach wiekowych, 

  kolędowanie z Big Bandem. 

Na Basenie przeprowadzono: 

 V Mistrzostwa Miasta Turku w Pływaniu Szkół 

Podstawowych, 

 IV Nocny Maraton Pływacki, 

 zajęcia aqua aerobiku, 

 współorganizacja Mistrzostw Powiatu Tureckiego w 

Pływaniu. 

Na terenie OSiR przy ulicy Armii Krajowej przeprowadzono: 

  festiwal baniek mydlanych, 

 w sezonie letnim funkcjonował Wodny Plac Zabaw, 

 Miejsko Gminny Dzień Dziecka i Rodziny, 

 Dni Turku i Gminy Turek, 

 w ramach Dni Turku i Gminy Turek zorganizowano 

Rajd Rowerowy ze środków budżetu obywatelskiego, 

 Ogólnopolski Turniej Oldboyów w Piłce Siatkówce 

Plażowej, 

 zawody konne oraz pokazy ogierów i premiowanie 

źrebiąt. 
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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 z ożywieniem 

gospodarczym obszaru. Strategia określiła potencjał i perspektywy rozwoju dla powiatu 

tureckiego, jak i dla każdej z gmin. Na tej podstawie możliwe jest podejmowanie 

konkretnych kroków, w celu doprowadzenia do poprawy sytuacji gospodarczej na terenie 

obszaru objętego Strategią. Strategia obejmuje lata 2015–2025, czyli okres zbieżny z ramami 

czasowymi unijnej perspektywy finansowej 2014–2020. Dlatego też w oparciu o jej zapisy 

przygotowywana była większość aplikacji o środki unijne. 

Centrum Obsługi Inwestora realizowało strategię w zakresie komponentu 

gospodarczego. Cele strategiczne tego komponentu są wyznacznikami kierunków działania 

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

strategicznego II – rozwój gospodarczy obszaru funkcjonalnego przez pobudzanie lokalnej 

przedsiębiorczości i aktywną politykę proinwestycyjną”. Wspieranie sektora MŚP 

realizowane było głównie w ramach działalności Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 

ale również poprzez inne działania związane z obsługą inwestorów.  

W zakresie komponentu Kultura i Turystyka niniejszą strategię realizowało Muzeum 

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

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

w Wielkopolsce, posiadającym certyfikację Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Muzeum 

opracowuje swoje ścieżki edukacyjne 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 należy opracowanie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, które wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 
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Działania określone w strategii determinują ograniczanie i przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom i problemom społecznych gwarantując harmonijny rozwój mieszańcom Turku. 

Dokument ten pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej i wskazuje obszary, 

które powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych. Strategia 

zawiera cele strategiczne do których należą:  

1. Przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz zapobieganie ich skutkom. 

2. Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie 

uzależnieniom i zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.  

3. Działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

zapewnienie im udziału w życiu społecznym.  

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w mieście.  

5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

Strategia opiera się na realizacji programów i projektów, które są uszczegółowieniem 

zapisów dotyczących celów strategii. W minionym roku strategię realizował Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy. 

 

c) Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 

Strategię realizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku. Zakres działalności 

Domu jest 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. Dodatkowo jest 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 są 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  

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

się przede wszystkim tradycje tkackie, górnicze. 

 2.3 Turystyki biograficznej: 

Turystyka biograficzna pozwala turystom poznać przeszłość (tło epoki, wydarzenia 

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

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

oraz organizowaniu dodatkowych eventów. Bezsprzecznie, ważnym walorem turystycznym 

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

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

możliwości kreowania produktów turystycznych, jak również rozwoju oferty kulturalnej 

dla ludności lokalnej. 

Ponadto strategia realizowana była przez działalność Punktu Informacji Turystycznej, 

jedynego tego rodzaju punktu obsługi turysty na terenie powiatu. Muzeum 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 jest jednym z dokumentów strategicznych miasta 

funkcjonujących w systemie planistycznym gminy. Podstawą prawną opracowania Programu 

Rewitalizacji Gminy Miejskiej Turek na lata 2016 – 2023 była Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie terytorialnym. Kluczowe do opracowania Programu Rewitalizacji było 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W tym celu przeprowadzona została 

diagnoza wewnątrzgminna, która pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów na terenie miasta 

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

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

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

gminnych dokumentów programowych, tj. „Strategią Rozwiązywania Problemów 

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

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turek” oraz „Planem gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek”. Ponadto niniejszy dokument wykazuje  

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

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

Cele rewitalizacji określone w dokumencie są realizowane poprzez projekty 

rewitalizacyjne. W ramach Programu Rewitalizacji zaplanowano projekty zarówno w sferze 

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

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

kryzysowego obszar rewitalizacji. W oparciu o zapisy Programu Rewitalizacji 

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

działalność pożytku publicznego  

 Współpraca Samorządu Miasta Turku z organizacjami pozarządowymi odbywa  

się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz w oparciu o roczny program 

współpracy. Program współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 został 

przyjęty Uchwałą Nr II/16/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

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

współpracy organów samorządu miasta z organizacjami w zakresie realizacji zadań 

publicznych w roku 2019, 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, 

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 2019 przedmiotem współpracy miasta z organizacjami były ustawowe 

zadania własne miasta w sferze zadań publicznych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności 
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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 2019-2021. 

 Samorząd miasta Turku w roku 2019 współpracował z organizacjami w ustawowo 

określonych formach. Jedną z nich jest 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 

2019 konsultacji zostały poddane: 

 projekt Uchwały Nr VII/65/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2019 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

od dnia 1 września 2019 roku, 

 projekt Uchwały Nr XII/97/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 września 2019 r.  

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek, 

 projekt Uchwały Nr XIV/115/19 Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 

Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

Pozostałe działania 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, 
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 udzielanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań publicznych z innych źródeł, 

 zamieszczanie na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Turku ogłoszeń otwartych konkursów ofert i ich rozstrzygnięć oraz druków 

oraz wzorów dokumentów, 

 prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach z siedzibą na terenie miasta 

Turku  wraz z podaniem danych adresowych oraz zakresów działalności poszczególnych 

organizacji - w roku sprawozdawczym organy rejestrujące nie zarejestrowały żadnej 

organizacji pozarządowej na terenie miasta Turku; łączna liczba organizacji 

pozarządowych z siedzibą na terenie miasta Turku to 74 stowarzyszenia, w tym 3 

organizacje posiadają odrębny status organizacji pożytku publicznego (Ochotnicza Straż 

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

Stowarzyszenia te podejmują działania w sferze oświaty i wychowania, ochrony zdrowia 

w tym zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, 

kultury, pomocy społecznej, kultury fizycznej, turystyki oraz działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Gmina Miejska Turek w roku 2019 współpracowała w formie finansowej jak  

i pozafinansowej z około 42 organizacjami pozarządowymi. Stała współpraca odbywała się  

w następujących sferach: 

 w sferze turystyki 1 stowarzyszenie realizowały zadanie publiczne w roku 2019 - Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczym Oddział w Turku; 

 w sferze oświaty i wychowania  stowarzyszeń realizowało zadania publiczne w roku 2019 

- Stowarzyszenie „Przystań”, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku, Stowarzyszenie Świetlic 

Profilaktyczno-Wychowawczych „Azyl”; 

 w sferze ochrony zdrowia 16 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne  

w roku 2019 – 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 6 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne  

w roku 2019 – Stowarzyszenie „Tu i Teraz”, Stowarzyszenie ,,Przystań”, Polski Komitet 

Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Przyjaciół Nauczania Integracyjnego Dzieci  

i Młodzieży, Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Polskie Towarzystwo Zapobiegania 

Narkomanii; 

 w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

1 stowarzyszenie realizowały zadanie publiczne w roku 2019 – Stowarzyszenie Ogrodowe 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wincentego Orłowskiego; 
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 w sferze kultury 4 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne w roku 2019 

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

Band Miasta i Powiatu Tureckiego”, Ochotnicza Straż Pożarna w Turku; 

 w sferze kultury fizycznej 13 stowarzyszeń realizowało zadania publiczne  

w roku 2019 – 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 2019 z tej formy współpracy skorzystały 7 organizacji: Stowarzyszenie  

„Tu i Teraz”, Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje”, Klub Biegacza ,,Maraton”, Uczniowski 

Klub Sportowy ,,Piątka”, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Turku, 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Turkowski Klub Abstynenta 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 

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

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

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

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

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Powiatowego 

Koła Hodowców Koni Wielkopolskich w Turku); 

 zwolnienie z opłat czynszu za korzystanie z lokali przy ulicy 3 – go Maja 2: Turkowskie 

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Krokus”, Polski Związek Niewidomych, Związek 

Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych); 

 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. 

Inne zadania wchodzące w skład sfery 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, 
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 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 2019 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 2019 r. dwie organizacje pozarządowe zgłosiły swoich przedstawicieli do prac  

w komisjach konkursowych, 

 inicjowanie lub współorganizowanie – w miarę zgłaszanych potrzeb pracownicy 

Wydziału Spraw Społecznych udzielają wskazówek i służą doradztwem w zakresie 

realizacji procedur określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego  

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

dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego 

zadania, 

 udzielanie rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych 

źródeł – w roku 2019 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 2019 ogłosił 3 konkursy na realizację zadań publicznych  

w trybie otwartych konkursów ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, w wyniku, których rozpatrzonych zostało 69 ofert: 

 1 ofertę na zadanie z zakresu turystyki, 

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

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

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

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

 12 ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej, 

 1 ofertę na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, 

 1 ofertę na zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, 

 4 ofert na zadania z zakresu kultury, 
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 25 ofert na zadania z kultury fizycznej i sportu. 

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

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

dofinansowanie na realizację zgłoszonych zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy 

społecznej.           

 Łącznie podpisano 64 umowy tj. 61 w trybie otwartego konkursu ofert i 3 w trybie 

poza konkursowym na realizację zadań publicznych (2 organizacje pozarządowe z przyczyn 

losowych, mimo przyznania dotacji nie dokonało formalności w zakresie procedury 

podpisania umowy). Łącznie rozdysponowano 669 952,00 zł, a organizacje pozarządowe 

wydatkowały 665 952,00 zł z budżetu samorządu Miasta Turek. 

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

W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu 

podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub 

podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W/w pomoc udzielana jest do 

wysokości kwot określanych w rozporządzeniu, udzielana na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) ucznia lub pełnoletniego ucznia składany do dyrektora szkoły, do której 

uczęszczał uczeń w danym roku szkolnym.  

 Kwota pozyskanych środków w 2019 roku – 16 644,15 zł, 

 Kwota wydatkowych środków – 16 644,15 zł.  

W 2019 roku Gmina Miejska Turek pozyskała także dotację celową na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe: 

 kwota pozyskanych środków – 181 556,82 zł, 

 kwota wydatkowych środków – 181 236,06 zł. 

Jednostka samorządu terytorialnego po złożeniu zapotrzebowania otrzymuje dotację 

celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.  

z 2020 r., poz.17) uczniowie publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych  

w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Szkoły podstawowe, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek  nieodpłatnie: 

 wypożyczają uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, 

lub 

 zapewniają uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających 

postać elektroniczną, lub przekazują uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku 

zwrotu lub je udostępnia. 

Ponadto przy zaangażowaniu organu prowadzącego szkoły miasta Turku możliwa była 

realizacja szeregu programów i projektów skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym.  
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Tabela 37 Programy i projekty skierowane do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w 2019 r.  

Wyszczególnienie Nazwa projektu, programu 

Wysokość 

pozyskanych 

środków 

Szkoła  

Podstawowa nr 1 

 

Program ,,Owoce i warzywa w szkole” 

 

Program ,,Szklanka mleka” 

 

Projekt ,,Wymiana partnerska – Turek – Wiesmoor” 

produkty 

żywnościowe 

promujące zdrowe 

nawyki żywieniowe 

7 801,00 zł 

Szkoła  

Podstawowa nr 4 

 

Program ,,Owoce i warzywa w szkole” 

Program ,,Szklanka mleka” 

 

Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 

z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych  w szkołach podstawowych 

produkty 

żywnościowe 

promujące zdrowe 

nawyki żywieniowe 

 

73 401,00 zł 

 

 

Szkoła  

Podstawowa nr 5 

 

Program ,,Owoce i warzywa w szkole” 

 

Program ,,Szklanka mleka” 

 

Projekt ,,Wymiana partnerska – Turek – Wiesmoor” 

 

Projekt współfinansowany z EFS ,,Podniesienie jakości 

kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku”  okres 

realizacji 2017-2019 

 

produkty 

żywnościowe 

promujące zdrowe 

nawyki żywieniowe 

7 033,24 zł 

 

49 548,43 zł 

 

d) Turkowski Klub „Senior+” funkcjonujący  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” 

na lata 2015-2020 

 Celem programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego 

starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program ma 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 jest uwzględnienie 

w działaniu ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być 

osoby starsze. 

W klubie odbywają się stałe spotkania seniorów z naszego miasta. Zajęcia prowadzi 

doświadczony magister rehabilitacji i zarazem dietetyk. W grafiku jest między innymi 

„Apteka Natury”, czyli porady z zakresu ziołolecznictwa. Wspólne śpiewanie, gotowanie czy 

zajęcia manualne. W zajęciach może uczestniczy około 150 osób,  maksymalnie 30 osób 

dziennie i każdego dnia nie brakuje chętnych do udziału w nich. Popularność przedsięwzięcia 

tłumaczy fakt, że turkowscy seniorzy są zainteresowani wszelkiego rodzaju aktywnościami, 

organizowanymi dla swojej grupy wiekowej. Dotychczas aktywnie działali w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej, w ramach programu „50+”, ale też Klubie „Promyk” w Miejskim 
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Ośrodku Pomocy Społecznej. W Miasto Turek w roku 2019 pozyskało kolejne 

dofinansowanie w wysokości około 33 720,00 zł na działania Turkowskiego Klubu Senior+. 

Środki te zostały przeznaczone na działania wyjścia seniorów do kina, na krytą pływalnię i 

groty solnej oraz naukę języka anielskiego. Ponadto został przeprowadzony kurs 

komputerowy oraz kurs samoobrony i refleksologia dłoni. Kwota pozyskanych środków z 

dotacji Wojewody Wielkopolskiego – 33 720,00 zł, kwota zaangażowanych środków 

własnych Gminy Miejskiej Turek – 50 580 zł. 

e) Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Turku 

W roku 2019 stypendia za wyniki w nauce oraz stypendia sportowe i artystyczne 

przyznawane były w trybie uchwały Nr XL/344/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 maja 2018 

roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 

formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 

postępowania w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży Miasta Turku. Stypendia wypłacane były w wysokości: 

 100,00 zł miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych,  

 120,00 zł miesięcznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Stypendia za wyniki w nauce wypłacane są comiesięcznie przez okres jednego roku 

szkolnego, z wyłączeniem miesięcy letniej przerwy wakacyjnej. Łączny koszt przyznanych 

stypendiów za naukę w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 424 200,00 zł, z czego 

wydatkowanie kwoty w wysokości 169 760,00 zł przypada na rok budżetowy 2019 a kwota 

254 440,00 zł będzie wypłacona w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 

Stypendia za osiągnięcia sportowe oraz osiągnięcia w  dziedzinie kultury i działalności 

artystycznej w wysokości 180,00 zł, wypłacane były w formie jednorazowej nagrody. W roku 

2019 w/w stypendia Burmistrza Miasta Turku otrzymało łącznie 124 osób o łącznej wartości 

22 320,00 zł. 

Tabela 38 Stypendia Burmistrza Miasta Turku w podziale na szkoły w 2019 r.  

Wyszczególnienie 

Liczba uczniów otrzymujących stypendium w roku 2019 

za wyniki  

w nauce 

za osiągnięcia 

sportowe 

za osiągnięcia 

w dziedzinie kultury 

i działalności 

artystycznej 

wrzesień 2019 r. maj 2019 r. maj 2019 r. 

Szkoła 

Podstawowa nr 1 
137 25 18 

Szkoła  

Podstawowa nr 4 
57 - - 

Szkoła  

Podstawowa nr 5 
102 12 5 

Inne (tj. kluby sportowe, 

ośrodki kultury) 
- 61 3 

Razem 296 98 26 

Oddziały gimnazjalne 

Szkoły  

Podstawowej nr  1 

38 - - 
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Oddziały gimnazjalne 

Szkoły Podstawowej Nr  

5 

25 - - 

Razem 63  - 

Inne szkoły podstawowe 

(mieszkańcy Miasta 

Turku) 

3   

Pozostałe szkoły 52 - - 

Student - - - 

Ogółem 414 98 26 

f) Program ,,Turkowska Karta Dużej Rodziny" 

Wprowadzenie w naszym mieście ,,Turkowskiej Karty Dużej Rodziny" miało na celu 

wspieranie członków rodzin wielodzietnych poprzez umacnianie rodziny i wsparcie jej 

funkcji, a także promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych i ułatwienie ich 

członkom dostępu do różnorodnych dóbr i usług. Ponadto miasto Turek wydaje również 

karty dla rodzin wielodzietnych w ramach programu ,,Wielkopolska Karta Dużej Rodzinny” i 

programu ,,Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny”. Poniżej dane dotyczące rodzin z terenu 

miasta Turku, które są uprawnione do korzystania z ulg i zwolnień w ramach poszczególnych 

programów 

- Turkowska Karta Dużej Rodziny stan na 31 grudnia 2019 r. - 405 rodzin,  

- Wielkopolska Karta Dużej Rodziny stan na 31 grudnia 2019 r. - 108 rodzin,  

- Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny stan na 31 grudnia 2019 r. - 497 rodzin.  

W ramach programu w 2019 r. wydano karty dla 36 rodzin tzw. ,,nowych” rodzin – 

rodziny, które uzyskały prawo otrzymania karty. 

g) 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 36 000,00 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". 

 

h) Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019  

dla Gminy Miejskiej Turek został przyjęty uchwałą Nr XVI/121/18 Rady Miejskiej Turku  

z dnia 27 grudnia 2018 roku  w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 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 
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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.   

i) 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 te realizuje się poprzez odpowiednie 

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

którą składa się między innymi: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej  

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem; udzielanie 

rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej; 

profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie 

rozwiązywania problemów narkomanii; wspomaganie działań instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz 

pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób  

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

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

w Turku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komenda Powiatowa 

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

uzależnień, placówki oświatowe i inne.  

j) Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy   

w Rodzinie na lata 2014-2019 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie do zadań własnych gminy należy: 

 opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych  

i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,  

 zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,  

 tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku posiada specjalistyczny dział: Ośrodek 

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

pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

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

poprzez: 

 udzielanie konsultacji indywidualnych osobom współuzależnionym oraz osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie, rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska 
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przemocy domowej, kierowanie ofiary przemocy do pracownika socjalnego celem 

udzielenia wsparcia w złej sytuacji materialnej, 

 prowadzenie przez pracowników socjalnych w ramach grup roboczych Zespołu 

Interdyscyplinarnego procedury „Niebieskiej Karty” w stosunku do 73 rodzin  

z terenu miasta, 

 zorganizowanie treningów umiejętności dla osób współuzależnionych, przez Specjalistę 

Psychoterapii Uzależnień w celu kontynuacji terapii współuzależnienia.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi konsultacje indywidualne w dziale 

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

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

MOPS w Turku, mityng – poniedziałek  godzina 17.00 – 20.00. Organizuje szkolenia dla 

nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych do prowadzenia rekomendowanych 

programów zawierających treści dotyczące profilaktyki przemocy domowej. Współpracuje 

także 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.  

k) 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, 

 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 2019 zatrudniał 3 asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem łącznie 43 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. Cztery rodziny zostały zobowiązane do 

współpracy z asystentem na mocy postanowienia sądowego. Łączna liczba dzieci to 69; w 

tym w wieku przedszkolnym 24 a wieku szkolnym 45. 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 MOPS brał udział w 

konkursie MPiPS „Asystent Rodziny ”, który rokrocznie uzyskuje akceptację.  

l) 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, 
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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. 

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, 
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 rozwijanie umiejętności łączenia wiedzy z praktyczną działalnością na rzecz 

upowszechniania kultury, 

 rozbudzenie szeroko pojętego patriotyzmu lokalnego, przyczyniającego się do promocji 

miasta. 

Program w 2019 roku obejmował następujące stałe działania edukacyjne i zgromadził 

następującą liczbę uczestników: 

 lekcje muzealne – 1.269 uczestników, 

 wycieczki po mieście opracowanymi szlakami i Questy – 1.360 uczestników, 

 zajęcia warsztatowe – 5.850 uczestników. 

Łącznie w 2019 roku z tych działań skorzystało 8479 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. 

m) Projekt cyklicznych zajęć socjoterapeutycznych „Klub Otwarty Świat” 

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy  

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

Świat”, obejmujący przygotowanie i prowadzenie regularnych spotkań i zajęć 

terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu finansowana była   

ze środków Burmistrza Miasta Turku pozyskanych przez wykonawców projektu w drodze 

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, 

 realizacja terapeutycznego uczestnictwa w życiu społecznym przez organizację wyjść 

związanych z aktywnością rekreacyjną, 

 prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie treningów umiejętności społecznych,  

w szczególności treningów komunikacji interpersonalnej i treningów kulinarnych, 

 zajęcia z organizacji czasu wolnego,  

 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 - grota solna, 

 organizacja spotkania wigilijnego dla członków klubu, 

 wyjazdy na grzybobrania umożliwiające uczestnikom spotkań klubu korzystanie z form 

aktywności ruchowej. 

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 założeniami 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. 

 

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 wodnych. 

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 pn. „Powszechnej nauki 

pływania” to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też 

możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie 

wpłynęło także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia 

zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach 

prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. 

Z programu korzystały i nadal korzystają szkoły z: Gminy Turek, Gminy Dobra, Gminy 

Malanów, Gminy Tuliszków. 

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

Rocznie w programie udział bierze około 100 dzieci z terenu miasta Turku. Program 

skierowany do dzieci 5-cio i 6-cio letnich. Cykl trwa około 5 tygodni tj. 10 spotkań  

2 razy w tygodniu.  Program realizowany jest we współpracy z przedszkolami miejskimi. 

Główną przesłanką programu była nauka pływania wśród najmłodszych turkowian. 

Dzieci miały możliwość oswojenia się z wodą a następnie wejście w etap samodzielnego 

pływania. Realizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Turku. 
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q) Dyskusyjny Klub Książki – spotkania czytelnicze – projekt Instytut Książki  

Strategicznymi celami projektu są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, 

ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych 

użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy  

do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie 

proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy). Celem 

projektu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory niezaangażowanych 

w ruch. 

W ramach projektu w MBP w Turku odbywają się comiesięczne spotkania, w których 

uczestniczy 8 osób. W roku 2019 odbyło się 7 spotkań. 

r) Przedszkolaki w bibliotece 

„Przedszkolaki w bibliotece” to  projekt promujący czytelnictwo wśród dzieci  

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

współpracy biblioteka o miejska oferuje: 

 przygotowanie kart zobowiązań czytelniczych i zakładanie darmowych kart czytelnika, 

 oficjalne pasowanie na Czytelnika, 

 opracowanie szczegółowego planu współpracy, 

 zakup wartościowej literatury dziecięcej do zbiorów Biblioteki, 

 organizacja form pracy skierowanych dla podopiecznych przedszkola, 

 organizacja kół zainteresowań dla dzieci, 

 organizacja warsztatów dla rodziców, 

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

latków, 

 nagradzanie i wyróżnianie aktywnych przedszkolaków. 

W ramach projektu MBP w Turku zorganizowała 117 różnych form pracy. 

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

Bibliosmyki to projekt, w ramach którego odbywają się cotygodniowe spotkania  

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

są niecodzienną formą animacji czytelniczej, których celem jest także integracja środowiska 

lokalnego.  

W ramach projektu w roku 2019 odbyły się 64 spotkania (cotygodniowe spotkania dla 

dwóch grup), w których udział bierze 25 rodzin.  

t) 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.  
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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 652 vol. na kwotę 

13 884,00 zł. Dzięki programowi liczba czytelników na stu mieszkańców w roku 2019  

zwiększyła się i wyniosła 15 (rok 2018 – 14,5), również zwiększyła się liczba wypożyczeń 

ogółem na 100 mieszkańców i wyniosła 364 (rok 2019 – 343,3). 

u) Program 50+ spotkania edukacyjno-kulturalne dla Seniorów   

Głównym celem programu jest poprawa i uatrakcyjnienie życia Seniorów. Spotkania 

mają charakter cykliczny. W każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca odbywają się wykłady 

oraz spotkania z pisarzami, lekarzami czy innymi ciekawymi ludźmi. Bibliotekarz pracujący  

w Pracowni Komputerowej i Wypożyczalni Zbiorów Multimedialnych prowadzi kursy 

komputerowe o różnym stopniu zaawansowania. Podczas zajęć na indywidualnych 

stanowiskach Seniorzy uczą się obsługi różnych programów i korzystania z Internetu. 

Ponadto Seniorzy uczestniczą w cotygodniowych warsztatach rękodzieła, a także mają 

możliwość nauki języka angielskiego.  

W ramach Programu w 2019 roku odbyły się: 12 spotkań i wykładów, 9 spotkań kursu 

komputerowego, 39 spotkań warsztatów rękodzieła, 22 lekcje języka angielskiego.  

v) „Z książką można wiele”   

Projekt zrealizowany w ramach dofinansowania ze środków MKiDN w Programu 

Partnerstwo dla Książki w wysokości 29 470,00 zł, wkład własny 10 227,80 zł. 

   Był to kompleksowy i spójny szereg działań animujących czytelnictwo, skierowany  

do wszystkich grup wiekowych, których celem jest wzmocnienie funkcji kulturotwórczej 

biblioteki, a także aktywizacja społeczności lokalnej. Dzięki organizacji szeregu rozmaitych 

form pracy biblioteka stała się instytucją otwartą na potrzeby czytelników w różnym wieku. 

Poszczególne inicjatywy były odpowiednio dostosowane do potrzeb wiekowych odbiorców. 

Dzięki rozszerzeniu oferty, turkowska biblioteka stała się otwartą dla wszystkich przestrzenią 

usługową, alternatywą do spędzania czasu wolnego, szczególnie w niedziele wolne  

od handlu, w sposób wzbogacający i rozwijający kulturowo. W tym celu, oprócz typowych dla 

biblioteki działań, zostały zorganizowane nowe formy. 

Projekt zakładał organizację wielu różnorodnych działań promujących czytelnictwo 

wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym cykl spotkań autorskich, warsztaty kreatywnego 

pisania, ilustratorskie, drukarskie, czerpania papieru, konkursy, spotkania promujące 

nowości wydawnicze, wydarzenia integrujące lokalne środowisko. 

W ramach działań pn. „Niehandlowa z książką” zostały zorganizowane spotkania 

autorskie, które odbywały się  w niedziele niehandlowe, czego do tej pory MBP w Turku nie 

praktykowała. Również w niedziele wolne od handlu odbywały się różnego typu warsztaty 

oraz spektakle teatralne dla dzieci.  

Po raz pierwszy Miejska Biblioteka Publiczna w Turku przy współpracy z placówkami 

opiekuńczo-wychowawczymi oraz edukacyjnymi z terenu całego powiatu tureckiego, 

zorganizowała akcję pn. „Cały powiat czyta”, podczas której uczestnicy  bili rekord  

w jednoczesnym czytaniu ulubionej książki. Imprezę uatrakcyjnił udział zaproszonych gości, 

którzy fragmenty swoich ulubionych książek czytali ze sceny. Wspólne zdjęcie wszystkich 
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uczestników, zgromadzonych na stadionie 1000-lecia w Turku, zostało wykonane przy 

wykorzystaniu drona. 

Projekt zakładał także wykorzystanie nowych technologii w celu przyciągnięcia  

do biblioteki młodzieży, grupy wiekowej odbiorców, których odsetek wśród wszystkich 

czytelników biblioteki jest najmniejszy. W tym celu została zorganizowana gra miejska  

z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Action Track, oparta na jednej z książek przygodowo-

detektywistycznych autorstwa Dariusza Rekosza. 

Kolejną propozycją był konkurs fotograficzny dla całych rodzin pn. „Pokaż,  

jak czytasz”, który oprócz uczestników zgłoszonych do konkursu, zakłada również 

zaangażowanie lokalnej społeczności, która poprzez głosowanie na Facebooku MBP w Turku 

wyłoniła laureatów najlepszych zdjęć.  

Poza tym przy współpracy z Turkowskim Klubem Senior+ odbyło głośne czytanie  

w przedszkolach miejskich połączone z prezentacją nowości wydawniczych 

W sumie w ramach projektu odbyło się 55 wydarzeń, w których udział wzięło 5 031 

osób. 

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

Instytutu Książki 

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

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

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

przyszedł do biblioteki biorąc udział w projekcie, otrzymał w prezencie Wyprawkę 

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

wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 

dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany 

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. „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 zostało pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. 

W ramach projektu Miejska Bibliotek Publiczna w Turku w roku 2019 rozdało: 166 

wyprawek czytelniczych oraz zyskało 88 nowych czytelników. 

x) „Jubileuszowo wokół Pietrzaka”  

Projekt zrealizowany w ramach dofinansowania ze środków MKiDN z Programu 

Promocja Literatury w wysokości 20 125,00 zł, wkład własny 9 200,00 zł. 

Głównym celem projektu było uczczenie pamięci Włodzimierza Pietrzaka, między 

innymi poprzez organizację jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  

im. Włodzimierza Pietrzaka, przeznaczonego zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych, 

amatorów oraz osób skupionych wokół środowisk literackich. Dodatkowo uzupełnienie 

głównego przedsięwzięcia szeregiem wydarzeń towarzyszących, pozwoliło stworzyć spójną 

całość stanowiącą wartościową formę promowania czytelnictwa w Polsce, skupioną przede 

wszystkim wokół zagadnień poetyckich. Projekt stanowił także doskonałą okazję  

do przybliżenia sylwetki i uczczenia pamięci zasłużonego dla kultury polskiej, wielkiego  

ale też i zapomnianego twórcy - Włodzimierza Pietrzaka w 75. rocznicę śmierci, a także 
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przybliżenie jego działalności w okresie II wojny światowej, co pozwoliło na nawiązanie  

do 100 rocznicy wybuchy tejże wojny. Dodatkowo wykorzystanie przy realizacji zadania 

nowoczesnych technologii - aplikacji mobilnej oraz oryginalnych metod twórczych - mural  

i edukacyjno-warsztatowych - warsztaty kreatywnego pisania Loesje, zainteresowały 

twórczością poetycką i zaangażowały w zadanie młode pokolenie oraz grupy społeczne nie 

będące aktywnymi uczestnikami życia literackiego w Polsce. 

W ramach projektu zrealizowane zostały: 

- 2 wykłady prof. Kazimierza Świegockiego, badacza życia i twórczości Włodzimierza 

Pietrzaka - jeden otwarty dla mieszkańców miasta Turek oraz drugi, zamknięty dla uczniów 

szkół podstawowych i średnich z miasta Turek i powiatu tureckiego, 

- międzypokoleniowe warsztaty „Poezja wokół nas", podczas których odbyły się warsztaty 

twórczego pisania Loesje oraz graficzne zabawy z poezją, 

- I Turkowski Slam Poetycki dla poetów i performerów z regionu, urozmaicony koncertem 

lokalnych muzyków, 

- XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku skierowany zarówno 

dla osób młodych (kategoria wiekowa od 13 do 18 roku życia) jak i pełnoletnich (kategoria 

wiekowa od 18 roku życia) wraz z Galą Finałową, z bogatym programem artystycznym  

w wykonaniu Stowarzyszenia „Przystań", 

- udostępnianie gry mobilnej, wykorzystującej aplikację action track, dotyczącej życia, 

twórczości oraz związków z Turkiem Włodzimierza Pietrzaka, 

- otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Włodzimierza Pietrzaka 

- oddanie muralu na jednej ze ścian zewnętrznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, 

tematycznie nawiązującego do postaci Włodzimierza Pietrzaka. 

W sumie w ramach projektu odbyło się 6 wydarzeń, w których udział wzięło  

525 osób. 

y) 16. Dni Kultury bez Barier 

Projekt realizowany był po raz siedemnasty. Składał się cyklu działań  

i wydarzeń: 

- droga osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej – warsztaty taneczne 

poprowadzone przez Aleksandrę Musiałowską jako forma arteterapii dla uczestników 

placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych: Zespołu Placówek Edukacyjno – 

Wychowawczych, Środowiskowego Domu Samopomocy, Stowarzyszenia na rzecz 

Warsztatów Terapii Zajęciowej „Sintur”, Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych, 

- 26. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących 

„WIDZIEĆ INACZEJ” o Nagrodę Burmistrza Miasta Turku. Uczestnikami Festiwalu były osoby 

niewidome i niedowidzące, które przyjechały do Turku z różnych stron kraju, 

- „Tacy Sami” – prezentacja umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych  

ze stowarzyszeń oraz klas i przedszkolnych oddziałów integracyjnych z terenu miasta 

(wokaliści, tancerze, recytatorzy). 

z) Kino Przedszkole  

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej organizowany był przez Miejski 

Dom Kultury przy współpracy Medialnej Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych w 

Tychach. Comiesięczne bezpłatne zajęcia w Kinie TUR, przeznaczone były dla dzieci powyżej 
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4 roku życia z przedszkoli samorządowych Miasta Turku i prowadzone w formie zabawy 

edukacyjnej, której tematyka związana była z treścią wyświetlanych filmów – czas trwania od 

stycznia do czerwca.  

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. 

bb) „Program opieki  nad zwierzętami dla Gminy Miejskiej Turek na lata  2017 – 2020” 

 W ramach programu na odławianie oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt  

w schronisku, dokarmianie wolnożyjących kotów, elektroniczne znakowanie psów oraz 

sterylizację suk i kotek, których posiadacze są mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek 

wydatkowanych zostało: 355 000,00 zł.  

 W ramach, finansowanych przez gminę elektronicznych znakowań psów oraz 

zabiegów sterylizacji wykonane zostały: implantacje mikroczipów, sterylizacje małych suk, 

sterylizacje dużych suk oraz kotek. 

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. 

Realizacja powyższego planu odbyła się w roku 2019. 
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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. 

W 2019 roku odbyły się 64 posiedzenia komisji. Poniżej wykaz ilości posiedzeń 

poszczególnych komisji: 

- Budżetowa – 10; 

- Komunalna i Rozwoju Miasta – 13; 

- Zdrowia i Pomocy Społecznej – 10; 

- Oświaty, Kultury i Sportu – 11; 

- Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska – 11; 

- Rewizyjna – 7; 

- Skarg, Wniosków i Petycji – 2. 

W 2019 roku odbyło się 13 sesji rady miejskiej podczas, których łącznie podjęto  

96 uchwał. Ponadto radni przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz rozpatrzyli jedną petycję w sprawie dotyczącej zapachu 

emitowanego przez zakład produkcyjny znajdujący się na terenie Tureckiej Strefy 

Inwestycyjnej. 

Większość przyjętych przez radę uchwał miało charakter finansowy i organizacyjny. 

Pozostałe uchwały dotyczyły spraw społecznych, gospodarowania mieniem komunalnym 

oraz kwestii związanych z inżynierią miejską. 
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Tabela, uwzględniająca wszystkie uchwały podjęte w 2019 roku, z informacją  

o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i opisach realizacji, 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

IV. Budżet Obywatelski 

Budżet obywatelski (zwany także partycypacyjnym) od kilku lat stosowany jest przez 

coraz większą ilość samorządów. Metoda ta, 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 obywatelskiej i tworzenie więzi wśród lokalnych 

społeczności. 

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 2019 roku realizowana była druga część prac związanych z budżetem 

obywatelskim edycji 2018/2019. W 2018 roku mieszkańcy Turku zgłosili i wybrali projekty, 

które zrealizowane zostały w roku 2019. 

Do realizacji wybrali 8 projektów przedstawionych poniżej: 

1. Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym mieście. 

2. Przebudowa zadaszenia trybun i budowa ciągów komunikacyjnych na Stadionie  

1000-lecia. 

3. Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej Fitness na terenie Stadionu. 

4. Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. 

5. Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego 2. 

6. Zielone płuca dla miasta. 

7. Posprzątaj po swoim psie. 

8. Rajd rowerowy i nordic walking Turek i okolice. 

Projekty te zostały włączone do projektu budżetu Gminy Miejskiej Turek przyjętego 

uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019.  

Realizacja rzeczowa ww. projektów prowadzona i nadzorowana była przez właściwe 

wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Turku, a także w przypadku czterech  

z projektów przez Miejski Ośrodek Sportu w Turku. 

 

Projekt nr 1: Poprawiamy jakość diagnostyki i leczenia dzieci oraz noworodków w naszym 

mieście. 

Zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych przy udziale  - Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Koszt zadania 149.401,90 zł. Projekt został 

zrealizowany w całości. 
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Projekt nr 2: Przebudowa zadaszenia trybun i budowa ciągów komunikacyjnych na 
Stadionie 1000-lecia. 
Zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Koszt zadania – 149.520,00 zł.  

Projekt został zrealizowany w całości. 

 

Projekt nr 3: Budowa i wyposażenie siłowni zewnętrznej Fitness na terenie Stadionu. 

Zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Koszt zadania – 59.989,00 zł. Projekt 

został zrealizowany w całości. 

 

Projekt nr 4: Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. 

Zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Koszt zadania – 9.990,70 zł. Projekt 

został zrealizowany w całości. Jeden z defibrylatorów jest przenośny i znajduje  

się na obiektach przy ulicy Armii Krajowej, drugi natomiast znajduje się w krytej pływalni. 

 

Projekt nr 5 Wyłożenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego przy ulicy Wyszyńskiego 2. 

Zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji za kwotę 47.800,00 zł. Projekt został 

zrealizowany w całości. 

 

Projekt nr 6: Zielone płuca dla miasta.  

Zadanie realizowane przez Wydział Inżynierii Miejskiej za kwotę 29 700,00 zł.   

zrealizowano nasadzenie drzew przy Alei Solidarności. Projekt został zrealizowany w całości. 

 

Projekt nr 7: Posprzątaj po swoim psie. 

Zadanie realizowane przez  Wydział Inżynierii Miejskiej za kwotę 19 188,00 zł – zakupiono  

60 pojemników na psie odchody. Pojemniki te zostały zainstalowane w różnych lokalizacjach 

w naszym mieście. Projekt został zrealizowany w całości. 

 

Projekt nr 8: Rajd rowerowy i nordic walking Turek i okolice.  

Zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Koszt zadania – 9 522,93 zł. Projekt 

został zrealizowany w całości. 

 

Ideą budżetu obywatelskiego ma być zwiększenie wpływu mieszkańców na wydatki 

publiczne, a celem budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności za swoje 

otoczenie, rozwijanie dialogu społecznego oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

Wszystkie zadania wybrane w ramach głosowania do realizacji w roku 2019 zostały 

wykonane w terminie.  
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   Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy Miejskiej Turek 

 

Wykaz Zarządzeń z 2019 roku 

Nr Nazwa Zarządzenia Data 

1 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia  

– przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019   

2 stycznia 

2 w sprawie naboru uczestników do Turkowskiego Klubu „Senior +” 5 stycznia 

3 

w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

3 stycznia 

4 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na rok 2019 r.  
9 stycznia 

5 

w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Turek  

na rok 2019  

9 stycznia 

6 

w sprawie opracowania na 2019 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 

7 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie kultury fizycznej w roku 2019 
11 stycznia 

8 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania 

dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Turek 

17 stycznia 

9 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie ochrony zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

turystyki, pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt w roku 2019 

17 stycznia 

10 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  

w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 
17 stycznia 

11 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości w kolejnym przetargu 17 stycznia 

12 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Turek, położonych w Turku w rejonie os. Dobrskiego w rejonie ulic Cicha, Dobrska 

Szosa, Słoneczna na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

21 stycznia 

13 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Turek prawa własności nieruchomości 

gruntowej stanowiących działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 34/10, 

położonej w obrębie „C” przy ul. Muchlińskiej w Turku.  

21 stycznia 

14 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż drewna, opałowego w ilości 41,78 m3 oraz ustalenia 

ceny wywoławczej i wyznaczenia składu komisji przetargowej 

23 stycznia 
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15 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

wykonania dostawy pn.: „Przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej  

w zakresie ochrony środowiska w ramach projektu „Jest fantastycznie żyć 

ekologicznie, czyli zielono nam!: - edukacja ekologiczna Gminy Miejskiej Turek   

24 stycznia 

16 
zmieniające Uchwałę Nr III/14/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
29 stycznia 

17 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 
29 stycznia 

18 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie kultury w roku 2019 
31 stycznia 

19 

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. Zdrojki Lewe na rzecz INEA S.A.  

31 stycznia 

20 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Turek, położonych w Turku w rejonie os. Dobrskiego w rejonie ulic Cicha, Dobrska 

Szosa, Słoneczna na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

31 stycznia 

21 
w sprawie odwołania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

drewna opałowego w ilości 41,78 m3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Turek 
5 luty 

22 

w sprawie wprowadzania zasad rozliczeń jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej 

Turek z budżetem Gminy Miejskiej Turek oraz ustalenia niezbędnych dokumentów 

obowiązujących w sprawozdawczości finansowej 

5 luty 

23 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Miasta Turku z dnia 21 

stycznia 2019 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Turek prawa 

własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem 

ewidencyjnym 34/10, położonej w obrębie „C” przy ul. Muchlińskiej w Turku 

7 luty 

24 

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 4 drewna opałowego 

w ilości 41,78m3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Turek 

8 luty 

25 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego 

nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego i garażu oraz wyznaczenia składu 

komisji przetargowej 

12 luty 

26 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120.11.2015 Burmistrza Miasta Turku z dnia  

28 kwietnia 2018 w sprawie podziału komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego  

w Turku na stanowiska pracy i ustalenia liczby etatów  

13 luty 

27 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim 

w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 
13 luty 

28 

w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie 

Miejskim w Turku 

13 luty 

30 

w sprawie zasad ustalenia należności przysługujących pracownikom Urzędu 

Miejskiego w Turku z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem 

osobowym nie będącym własnością pracodawcy 

15 luty 

31 
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2019  
15 luty 
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32 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019  
25 luty 

33 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 
25 luty 

34 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 148/2018 Burmistrza Miasta Turku z dnia  

10 października 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego 

w Turku upoważnionych do wystawienia i pospisywania faktur  

26 luty 

35 
w sprawie zaakceptowania sprawozdań z zakresu spraw społecznych dotowanych 

 z budżetu Gminy Miejskiej Turek w roku 2018 
28 luty 

36 
w sprawie ustalenia zasad i założeń do przygotowania arkusza organizacji szkół 

 i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Turek na rok 2019/2020  
28 luty 

37 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie ochrony zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, turystyki, 

pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt w roku 2019 

6 marca 

38 
w sprawie ustalenia wzoru druków opłat parkingowych oraz abonamentów 

miesięcznych za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Turku  
8 marca 

39 

w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 4 drewna opałowego 

w ilości 24,22 m3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Turek 

8 marca 

40 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 stycznia 

2019 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli  

15 marca 

41 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego i garażu oraz wyznaczenia składu 

komisji przetargowej 

20 marca 

42 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia składu 

komisji przetargowej 

20 marca 

43 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018  r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
25 marca 

44 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r.  
25 marca 

45 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2019 Burmistrza Miasta Turku z dnia 13 lutego 

2019 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 

pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 

w Urzędzie Miejskim w Turku 

25 marca 

46 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości  28 marca 

47 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskie Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019. 
29 marca 

48 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 
29 marca 
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49 

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Turku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Turku za 2018 r., informacji  

o stanie mienia Miasta Turku oraz przedstawienia Radzie Miejskiej Turku, 

sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za 2018 r.   

29 marca 

50 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania usług  

pn.: „Odbiór 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”. 

8 kwietnia 

51 

w sprawie powołania zespołu opiniującego wnioski o przyznanie nagród  

za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury oraz ich wysokości 

12 kwietnia 

52 

w  sprawie  aktualizacji  wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji oraz kwoty 

przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla placówek wychowania 

przedszkolnego mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Turek na rok 2019 r.  

12 kwietnia 

53 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską 

Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia  

1 września 2019 roku  

16 kwietnia 

54 

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 Jedwabniczej 

i Przemysłowej, na rzecz Energa-Operator S.A. 

17 kwietnia 

55 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  

nr 1 im. H. Sienkiewicza w Turku 
29 kwietnia 

56 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  

nr 4 im. Gen. M. Smorawińskiego w Turku 
29 kwietnia 

57 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 

 nr 5 im. UNICEF w Turku 
29 kwietnia 

58 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
29 kwietnia 

59 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r.  
29 kwietnia 

60 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.11.2015 Burmistrza Miasta Turku z dnia  

28 kwietnia 2015 r. w sprawie podziału komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 

w Turku na stanowiska pracy i ustalenia liczby etatów 

29 kwietnia 

61 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Turek za 2018 r. 7 maja 

62 
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania na realizację zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej w roku 2019 
7 maja 

63 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej 

w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Turek, położonych w Turku w rejonie ulic E. Kwiatkowskiego na rzecz 

Energa-Operator S.A. 

9 maja 

64 
w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów Samorządów Mieszkańców 

Osiedli 
16 maja 
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65 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia składu 

komisji przetargowej 

16 maja 

66 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
17 maja 

67 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 grudnia 2012r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Turek 

17 maja 

68 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 

stawki tej opłaty 

17 maja 

69 
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji 

17 maja 

70 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej 

w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Turek, położonych w Turku w rejonie ulicy Oliwkowej na rzecz Energa-

Operator S.A. 

24 maja 

71 
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie 

konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku 
27 maja 

72 
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie 

konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Turku 
27 maja 

73 
w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie 

konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku 
27 maja 

74 
w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 

 i ochrony kultury oraz ich własności 
28 maja 

75 
z zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
29 maja 

76 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 
29 maja 

77 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 21 czerwca 2019 w Urzędzie 

Miejskim w Turku 
31 maja 

78 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej 

w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Turek, położonych w Turku w rejonie ulicy Matejki na rzecz 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

31 maja 

79 

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Miasta Turku za osiągnięcia sportowe 

w dziedzinie kultury i działalności artystycznej dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych  studentów mieszkających na stałe na terenie 

miasta Turku 

3 czerwca 

80 

w sprawie przejęcia od Wspólnot Mieszkaniowych położonych  przy  

ul. Kączkowskiego 14, 16, 18 i 20 w Turku  w drodze darowizny udziałów w prawie 

własności nieruchomości gruntowych   

4 czerwca 

81 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej 

w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Turek, położonych w Turku w rejonie ulicy Pszenicznej na rzecz Energa-

Operator S.A. 

4 czerwca 
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82 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej turku w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Turek 

6 czerwca 

83 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

7 czerwca 

84 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2019 

roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji 

7 czerwca 

85 
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania na realizację zadania publicznego 

 z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2019  
17 czerwca 

86 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 

położonej w Turku w rejonie ulicy Cichej, Radosnej, Słonecznej, Plac Kilińskiego na 

rzecz ENERGA-OPERATOR S.A  

17 czerwca 

87 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu 

profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 

65 roku życia   

18 czerwca 

88 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 maja 

2019 r., w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz wyznaczenia składu 

komisji przetargowej 

26 czerwca 

89 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku za rok 2018 r. 
26 czerwca 

90 
w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury  

w Turku za rok 2018 
26 czerwca 

91 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Turku  

im. Józefa Mehoffera za rok 2018 
26 czerwca 

92 
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Turek za rok 

2018 
27 czerwca 

93 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
28 czerwca 

94 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r.  
29 czerwca 

95 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  

nr 1 w Turku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 
2 lipca 

96 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 

 nr 4 w Turku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 
2 lipca 

97 
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  

nr 5 w Turku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 
2 lipca 

98 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza w Turku  
2 lipca 

99 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  

nr 4 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Turku 
2 lipca 
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100 
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Unicef  

w Turku 
2 lipca 

101 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających  

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
15 lipca 

102 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 16 sierpnia 2019 r. w Urzędzie 

Miejskim w Turku i terminie jego odpracowania  
17 lipca 

103 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej i ustalenia jej ceny 17 lipca 

104 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
22 lipca 

105 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r.  
22 lipca 

106 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 101/2019 Burmistrza Miasta Turku z dnia 15 lipca 

2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

23 lipca 

107 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
31 lipca 

108 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 
31 lipca 

109 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego domu Kultury  

w Turku  
2 sierpnia 

110 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie ustalenia 

sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Turek 

6 sierpnia 

111 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  7 sierpnia 

112 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu 

komisji przetargowej  

7 sierpnia 

113 

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 

7 sierpnia 

114 
w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Miasta Turku dla uzdolnionych 

uczniów lub studentów w roku 2019 
8 sierpnia 

115 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 

położonej w Turku w rejonie ulicy Zdrojki Lewe na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A  

9 sierpnia 

116 
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 
12 sierpnia 

117 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
28 sierpnia 

118 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych za 2019 rok 
28 sierpnia 

119 

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 przebiegi 

wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 

r. 

28 sierpnia 
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120 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia 

składu komisji przetargowej 

29 sierpnia 

121 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych  

do zaciągania zobowiązań 
2 września 

122 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków oraz ogłoszenia o możliwości 

ubiegania się o pomoc dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” 

2 września 

123 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  

w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 
9 września 

124 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  

w Urzędzie Miejskim w Turku oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru 
9 września 

125 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Turku oraz 

przyjęcia regulaminu określającego tryb i zasady jej działania 

9 września 

126 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 112/2019 Burmistrza Miasta Turku z dnia  

7 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia 

składu komisji przetargowej 

12 września 

127 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 
13 września 

128 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Miasta Turku z dnia 1 czerwca 

2015 r. w sprawie Regulaminu Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
13 września 

129 

w sprawie wprowadzenia dokumentacji Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa 

(SWB) i Procedur Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) Systemu Teleinformatycznego 

Urzędu Miejskiego w Turku   

16 września 

130 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości  17 września 

131 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia drugich przetargów ustnych 
nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia 
składu komisji przetargowej 

19 września 

132 w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Turku  24 września 

133 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego niegraniczonego 24 września 

134 
w sprawie wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją 

klienta 
25 września 

135 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
27 września 

136 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 rok 
27 września 

137 

w sprawie ustalenia wysokości nagrody Burmistrza Miasta Turku przyznawanej  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2019 oraz powołania komisji opiniującej 

wnioski o przyznanie nagrody 

1 października 

138 
w sprawie procedury przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych 

stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Turku 
1 października 

139 

w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Turek prawa własności nieruchomości 

gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 279/6, położonej 

w miejscowości Obrzębin gmina Turek 

1 października 
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140 
w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania na realizację zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej w roku 2019  
2 października 

141 

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Miasta Turku dla nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Turek za osiągnięcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

2 października 

142 

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 

2 października 

143 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
7 października 

144 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 155/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie 

powołania zespołu interdyscyplinarnego  
9 października 

145 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie wykonania usług  

pn.: „Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości  zamieszkałych 

oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek”  

9 października 

146 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia 

składu komisji przetargowej 

11 

października 

146 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargów ustnych 

nieograniczonych na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia 

składu komisji przetargowej  

11 

października 

147 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 

21 

października 

148 
w sprawie wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych 

oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach 

29 

października 

149 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

29 

października 

150 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2019  

30 

października 

151 
wsprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 

30 

października 

152 
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty rocznej dotacji dla placówek 

wychowania przedszkolnego mających siedzibę na terenie Miasta Turek na rok 2019  

30 

października 

153 

w sprawie ustanowienia nieograniczonej w czasie, odpłatnej służebności gruntowej 

przechodu i przejazdu na części nieruchomości stanowiącej przedmiot własności 

Gminy Miejskiej Turek, oznaczonej w obrębie „A” ewidencji gruntów m. Turek  

nr geod. 486/2 

30 

października 

154 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu ustnego 
nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego oraz wyznaczenia składu komisji 
przetargowej  

4 listopada 

155 w sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł „Wolontariusz roku 2019” 6 listopada 
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156 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

wykonania usługi pn.: zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego parkowania 

wraz z wykonaniem czynności serwisowych na terenie ulic: Pl. Wojska Polskiego, 

 Pl. Henryka Sienkiewicza, Kolska, Kaliska, Szeroka, Browarna 

8 listopada 

157 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania usługi pn. 

utrzymanie Parku Tura w Turku 

12 listopada 

158 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2019 r. (Wigilia)  

w Urzędzie Miejskim w Turku i terminie jego odpracowania 
12 listopada 

159 
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032 
15 listopada 

160 
w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku 

na 2020 r. 
15 listopada 

161 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 

położonej w Turku w rejonie ulicy Lucjana Żeligowskiego na rzecz Energa-Operator 

S.A. 

15 listopada 

162 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania projektów ich planów finansowych na 2020 r. 
20 listopada 

163 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania usług pn.: 

„Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 

zamieszkałych oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy  

a powstają odpady położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek” 

20 listopada 

164 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r. 

 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
22 listopada 

165 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania projektów ich planów finansowych na 2019 r. 
22 listopada 

166 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  

na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek, położonej  

w Turku w rejonie al. NSZZ Solidarność, na rzecz Gaz-System S.A. 

25 listopada 

167 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
29 listopada 

168 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania projektów ich planów finansowych na 2019 r 
29 listopada 

169 

w sprawie powołania komisji przetargowej doraźnej do przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania usług pn.: 
„Przeprowadzenie w 2020 r. schroniska dla bezdomnych zwierząt  
z terenu Gminy Miejskiej Turek” 

3 grudnia 

170 
w sprawie ustalenia wysokości nagrody pieniężnej dla laureata konkursu o tytuł 

„Wolontariusza roku 2019” 
3 grudnia 

171 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań 

publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia-

przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020 

6 grudnia 

172 
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej oraz wyznaczenia składu komisji przetargowej  
11 grudnia 
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173 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia 

przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz 

wyznaczenia składu komisji przetargowej 

11 grudnia 

174 

w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2020 roku stawek czynszu dzierżawnego 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przy wydzierżawianiu 

gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek 

16 grudnia 

175 
w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych 

będących własnością Gminy Miejskiej Turek 
13 grudnia 

175 

w sprawie przyjęcia obowiązujących  w 2020 roku stawek czynszu dzierżawnego 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przy wydzierżawianiu 

gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek   

16 grudnia 

176 

w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2020 roku stawek czynszu dzierżawnego 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przy wydzierżawianiu 

gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek 

16 grudnia 

177 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 
17 grudnia 

178 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  

do opracowania planów finansowych na 2019 r. 
17 grudnia 

179 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 

położonej w Turku w rejonie ulicy Cieplaka na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.  

17 grudnia 

180 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 

położonej w Turku w rejonie ulicy Michałowskiego na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

17 grudnia 

181 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, 

położonej w Turku w rejonie ulicy Miłosnej na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. 

17 grudnia 

182 

w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2020 roku stawek wywoławczych czynszu 

najmu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przy oddawaniu  

w najem lokali użytkowych/garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek 

18 grudnia 

183 
zmieniające Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019  
30 grudnia 

184 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji niezbędnych  
do opracowania planów finansowych na 2019 rok 

30 grudnia 

185 

w sprawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych w celu 

opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  

w roku 2020 

30 grudnia 

186 
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 
30 grudnia 

187 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – 

zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, turystyki, 

pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2020 

30 grudnia 

 



120 
 

Załącznik nr 2 do Raportu o stanie Gminy Miejskiej Turek 

L.p. Nr uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie 
Data wejścia  

w życie 
Ogłoszona  
w Dz. Urz. 

Zmiany do uchwały Opis realizacji uchwały 

1 IV/33/19 07.02.2019 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia  
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2019 

Z dn. podjęcia  
i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W 

Dz. Urz. Woj.  
z 2019 r. poz. 
1886 z dn. 
19.02.2019 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta  
na 2019 r. wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie 
roku (w toku wykonywania uchwały budżetowej) 
umożliwiające prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

2 IV/34/19 07.02.2019 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia  
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku na lata 2019-2032  

z dn. podjęcia     

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych oraz skorygowano limity na przedsięwzięcia 
wieloletnie w zakresie zadań bieżących i majątkowych 
uwzględniając wykonanie roku 2018. Wprowadzono 
zadanie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na lata 2019-2021. 

3 IV/35/19 07.02.2019 r. 
zmieniającej uchwałę Nr XL/342/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 maja  
2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania  
i wykupu 

z dn. podjęcia     
Przesunięta została emisja obligacji komunalnych Gminy 
Miejskiej Turek  w kwocie 5.500.000 zł z roku 2018 na rok 
2019. 

4 IV/36/19 07.02.2019 r. 

w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania 
dzieci  
i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Turku "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023 

z dn. podjęcia     

Podjęta uchwała umożliwia realizację zadania rządowego 
pod tą samą nazwą, a co za tym idzie finansowanie 
ciepłego posiłku w szkołach i przedszkolach do 150% 
kryterium dochodowego oraz zakup żywności dla osób 
spełniających kryterium. 

5 IV/37/19 07.02.2019 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  
do przyznania świadczenia pieniężne w uchwale nr 140 Rady Ministrów  
z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

14 dni od 
ogłoszenia   
w Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj.  
z 2019 r. poz. 
1898 z dn. 
19.02.2019 r. 

  

Podjęta uchwała umożliwia realizację zadania rządowego 
pod tą samą nazwą, a co za tym idzie finansowanie 
ciepłego posiłku w szkołach i przedszkolach do 150% 
kryterium dochodowego oraz zakup żywności dla osób 
spełniających kryterium. 

6 IV/38/19 07.02.2019 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym  
za zakupione posiłki 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
1899 z dn. 
19.02.2019 r. 

  
Podjęta uchwała umożliwia realizację zadania dotyczącego 
dożywiania oraz zakupu żywności. 

7 IV/39/19 07.02.2019 r. 
w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku” 

z dn. podjęcia     

Stosownie do art. 19 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2018, 
poz. 755 z późn. zm.) poddano aktualizacji projekt założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe, dla obszaru gminy. 

8 IV/40/19 07.02.2019 r.  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego z dn. podjęcia     

Uchwała ma na celu przygotowanie spisów 

inwentaryzacyjnych mienia komunalnego. 

 

9 IV/41/19 07.02.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu 
użytkowego na czas nieoznaczony 

z dn. podjęcia     

Na wniosek dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego, 
wszczęto procedurę podjęcia uchwały w sprawie  wynajmu 
lokalu. Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażającą zgodę  
na wynajem lokalu. Na jej podstawie nastąpiło zawarcie 
nowej umowy najmu. 
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10 IV/42/19 07.02.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu  
na czas nieoznaczony 

z dn. podjęcia     

Na wniosek dotychczasowego najemcy garażu, wszczęto 
procedurę podjęcia uchwały w sprawie najmu garażu. Rada 
Miejska podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na wynajem 
garażu. Na jej podstawie  nastąpiło zawarcie nowej umowy 
najmu. 

11 IV/43/19 07.02.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej  
w Turku przy ul. 3 Maja 19 

z dn. podjęcia     
Uchwała umożliwia sprzedaż nieruchomości gminnej  
w drodze przetargu nieograniczonego. 

12 IV/44/19 07.02.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wnoszenie przez Burmistrza Miasta Turku 
wkładów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu  

z dn. podjęcia     

Uchwała z dnia 7 lutego 2019 nr  IV/44/19 unieważniła 
uchwałę nr XXIV/270/05 RM Turku z dnia 24 lutego 2005 
roku. 
Gmina Miejska Turek jest udziałowcem spółki „Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu. 

W przypadku objęcia przez Gminę udziałów, w zamian za 

wkład pieniężny „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z 

o.o. z siedzibą w Kaliszu zgodnie z umowami realizować 

będzie zadania inwestycyjne i modernizacyjne w zakresie 

oświetlenia ulicznego na terenie miasta Turku. 

W przypadku realizacji przez Gminę inwestycji polegającej 

na budowie, rozbudowie lub przebudowie oświetlenia 

ulicznego niezbędna jest ingerencja w istniejącym majątku 

spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”, na zasadach 

określonych w umowach zawartych z Gminą. W rozumieniu 

kodeksu cywilnego jedynym właścicielem wybudowanej, 

rozbudowanej lub przebudowanej zalicznikowej instalacji 

oświetleniowej jest spółka „Oświetlenie Uliczne i 

Drogowe”. Po wykonaniu inwestycji udział we 

współwłasności majątku powstałego w wyniku realizacji 

zadania gmina wniesie do spółki „Oświetlenie Uliczne i 

Drogowe” jako wkład niepieniężny (aport), w zamian za 

udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. 

13 IV/45/19 07.02.2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
1888 z dn. 
19.02.2019 r. 

  

W trakcie realizacji. Zgodnie z dyspozycją ustawową 
uchwała zawiera regulacje dotyczące zasad wnoszenia 
inicjatyw, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 
uchwałodawczych, zasad promocji inicjatyw oraz określa 
formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane 
projekty uchwał. W roku 2019 nie było wystąpień  
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

14 IV/46/19 07.02.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
Turku na rok 2019 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku zatwierdziła planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2019. 
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15 V/47/19 21.03.2019 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2019 

Z dn. podjęcia i 
podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
4036 z dn. 
16.04.2019 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

16 V/48/19 21.03.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku  
na lata 2019-2032 

z dn. podjęcia     

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych. Zmniejszono do 0 zł nakłady na zadania  
w zakresie rewitalizacji parku i wkładu pieniężnego do 
PGKIM na budowę budynków mieszkalnych na wynajem. 
Wprowadzono zadania w zakresie budowy centrum 
sportów plażowych oraz przebudowy budynku przy  
ul. Matejki 1 na budynek mieszkalny. 

17 V/49/19 21.03.2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miejskiej Turek 
dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu 
osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Sintur z siedzibą w Turku. 

z dn. podjęcia     

Uchwała została zrealizowana. W ramach pomocy 
finansowej zakupiono samochód Renault Trafic (9 osobowy 
auto z adaptacją do przewozu 1 wózka inwalidzkiego)  
o wartości 118 039,90 zł na realizację zadań statutowych 
Stowarzyszenia na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
SINTUR. 

18 V/50/19 21.03.2019 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek 
w 2019 roku”. 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
3207 z dn. 
28.03.2019 r. 

  

Przyjęty program opieki nad zwierzętami służy zapewnieniu 
opieki nad zwierzętami bezdomnym w tym w szczególności 
ich odławianiu, utrzymywaniu w schronisku oraz 
poszukiwaniu nowych właścicieli, ograniczenie populacji 
zwierząt bezdomnych poprzez m.in. sterylizację i kastrację 
psów i kotów. W programie przewidziano przekazanie  
na ww. cele środków w wysokości: 355 000,00 złotych,  
w tym: odławianie bezdomnych zwierząt i ich 
utrzymywanie w schronisku –284 130zł, sterylizację 
zwierząt oraz ich elektroniczne znakowanie –60 000zł., 
dokarmianie kotów wolno żyjących –3 500zł, opiekę nad 
zwierzętami gospodarskimi –500 zł. 

19 V/51/19 21.03.2019r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/18 Rady Miejskiej w Turku z dnia  
13 września 2018 w sprawie 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 
2019 r. poz. 
3208 z dn. 
28.03.2019 r. 

  

Konieczność dokonania zmian w regulaminie dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej 
Turek wynikała z rozstrzygnięcia nadzorczego  Wojewody 
Wlkp. Znak: KN.I.41311.449.2018.6.  Ww. zmieniony  
regulamin wszedł w życie i jest stosowany. 

20 V/52/19 21.03.2019 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 
grudnia 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych 
Rady Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku powołała składy stałych komisji  
i określiła przedmiot ich działania. 

21 VI/53/19 18.04.2019 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 

Z dn. podjęcia i 
podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
4836 z dn. 
11.05.2019 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

22 VI/54/19 18.04.2019 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku na lata 2019 – 2032 

z dn. podjęcia     
Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych. 
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23 VI/55/19 18.04.2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/64/03 Rady Miejskiej Turku z dnia  
10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów Samorządów 
Mieszkańców Osiedli Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
4514 z dn. 
30.04.2019 r. 

  
Rada Miejska Turku dokonała niezbędnych uzupełnień 
nowopowstałych ulic w obwodach Samorządów 
Mieszkańców Osiedli. 

24 VI/56/19 18.04.2019 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządów mieszkańców 
osiedli 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku zarządziła wybory do organów 
samorządów mieszkańców osiedli. 

25 VI/57/19 18.04.2019 r. 
w sprawie 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. 

26 VI/58/19 18.04.2019 r. 
w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu położonemu na terenie miasta 
Turku 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
4845 z dn. 
11.05.2019 r. 

  

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym: Rondo księdza Michała 
Orzechowskiego zostało wprowadzona do ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów w systemie 
teleinformatycznym internetowy Manager Punktów 
Adresowych (iMPA). 

27 VII/59/19 28.05.2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty. 

Z dn. 1 sierpnia 
2019r. i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
5347 z dn. 
31.05.2019 r. 

  

Uchwała podjęta na podstawie art. 6k, ust. 1, pkt 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 11454 z późn. 
zm.) rada gminy dokonała wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród 
metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustaliła stawkę 
takiej opłaty. 

28 VII/60/19 28.05.2019 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i 
miejscu składania deklaracji 

Z dn. 1 sierpnia 
2019r. i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
5481 z dn. 
05.06.2019 r. 

Wszcz.post. RIO; 
nieważność w cz. zał. 
Nr 3  DON-N.1 - str. 2 
w cz. E3, w cz. E4 - 
str. 3 w cz. F1, w cz. 
F2 

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), uwzględniła 
konieczności zapewnienia prawidłowego obliczania 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Gwarantem prawidłowości naliczania opłaty 
jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

29 VII/61/19 28.05.2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia  
6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek 

Z dn. 1 lipca 
2019r. i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
5349 z dn. 
31.05.2019 r. 

  

Konieczność wprowadzonych zmian do tekstu Regulaminu 
wynika z doprecyzowania słownika pojęć oraz 
dostosowaniem jego treści do zmian w obowiązującym 
prawie i zmian wynikających z Planu Gospodarki 
Odpadami. Niniejsza uchwała stanowi realizację dyspozycji 
określonej w ustawie z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1454 z późn. zm.). 

30 VII/62/19 28.05.2019 r. 
zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 

Z dn. Podjęcia i 
podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
5480 z dn. 
05.06.2019 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

31 VII/63/19 28.05.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku  
na lata 2019 – 2032 

z dn. podjęcia     

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych oraz przesunięto na rok 2020 termin 
wykonania drogi w rejonie bloków przy ul. Kączkowskiego 
oraz przewidziano środki na budowę dróg na Os. Leśna. 
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32 VII/64/19 28.05.2019 r. 
w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie 
dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia na lata 2019 – 2023” 

z dn. podjęcia     

Uchwała została zrealizowana. W ramach programu zostało 
zaszczepionych 880 mieszkańców Miasta Turku po 65 roku 
życia. Na realizację programu w roku 2019 przekazano  
36 000 zł na wykonanie usług przez następujące podmioty 
wyłonione w procedurze konkursowej: MEDICUS, 
RODAMED, MEDYK. 

33 VII/65/19 28.05.2019 r. 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Turek oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 

14 dni od 
ogłoszenia  w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
5479 z dn. 
05.06.2019 r. 

  

Uchwała jest realizowana. W związku z wejściem w życie 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 
r. poz. 60) niezbędne jest dostosowanie planu sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego. Obecnie funkcjonują 3 szkoły 
podstawowe. 

34 VII/66/19 28.05.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek 
wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji 
deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o.  
z siedzibą w Turku 

z dn. podjęcia     
Zwiększono majątek PGKIM Sp. z. o.o. wybudowane 
elementy kanalizacji deszczowej. 

35 VII/67/19 28.05.2019 r. 

w sprawie 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 13 grudnia 2019 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 
29.01.2020 r.  dokonano wpisu w KRS dotyczące 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

36 VII/68/19 28.05.2019 r. 
w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą 
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Turku 

z dn. podjęcia     

Podjęto uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników w sprawie rozwiązania spółki i ustanowienia 
likwidatora. Sporządzony został bilans otwarcia likwidacji. 
Złożony został wniosek do KRS o postawienie spółki w stan 
likwidacji. Realizowane były  czynności likwidacyjne. 

37 VII/69/19 28.05.2019 r. 
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Miejskiej Turek” 

z dn. podjęcia     

Wprowadzono zmiany  w „Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Turek” wynikające  
z zamiaru ubiegania się o dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych, inwestycji polegającej na przebudowie  
i modernizacji sieci ciepłowniczej na Osiedlu Wyzwolenia 
wzdłuż kanału Folusz przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku. 

38 IX/70/19  19.06.2019 r. 
zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 

Z dn. Podjęcia  
i podlega 
ogłoszeniu  
w Dz. U.W.W 

Dz. Urz. Woj.  
z 2019 r. poz. 
6883 z dn. 
24.07.2019 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

39 IX/71/19 19.06.2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku  
na lata 2019-2032 

z dn. podjęcia     

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych oraz wprowadzono przedsięwzięcie 
wieloletnie w zakresie wypłaty stypendiów za wyniki  
w nauce 2019-2020. 
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40 IX/72/19 19.06.2019 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 
2019 – 2022 dla Gminy Miejskiej Turek 

z dn. podjęcia     

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Turku przedłożyło Burmistrzowi Miasta Turku 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-
2022. Przedłożony plan spełnia wymagania określone  
w art. 21 ust. 2 i 3  ustawy. 

41 IX/73/19 19.06.2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 
grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek 

14 dni od 
ogłoszenia  
w Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj.  
z 2019 r. poz. 
6156 z dn. 
28.06.2019 r. 

  

Konieczność wprowadzonych zmian do tekstu Regulaminu 
wynikała z doprecyzowania częstotliwości odbioru 
odpadów zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.). 

42 IX/74/19 19.06.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 
maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i 
miejscu składania deklaracji 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
6667 z dn. 
10.07.2019 r. 

Wszcz.post. RIO; 
Nieważność w cz. zał. 
- str.3 w cz. G, G.1, 
G.2 - str. 4 - w cz. 
„Lokalizacja ..” 

Uchwała, której podstawą jest art. 6n ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z póz. zm.), 
uwzględniła konieczność zapewnienia prawidłowego 
obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Dokonane zmiany w treści załącznika  
do niniejszej uchwały wynikają z doprecyzowania zapisów 
dotyczących zmian systemu gospodarki odpadami  
w zakresie wyboru metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
stawki tej opłaty. 

43 IX/75/19 19.06.2019 r. 
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

14 dni od 
ogłoszenia  w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
6160 z dn. 
28.06.2019 r. 

  

Uchwała podjęta na podstawie art. 6l ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454  
z późn. zm.). Rada Miejska zobowiązana jest określić,  
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 
wskazać czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Dokonane 
zmiany w treści załącznika do niniejszej uchwały wynikają  
z doprecyzowania zapisów dotyczących zmian systemu 
gospodarki odpadami w zakresie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania stawki tej opłaty. 

44 IX/76/19 19.06.2019 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądów na kadencję 2020-2023 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku powołała Zespół ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2020-2023 

45 IX/77/19 24.06.2019 r. sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2018 rok z dn. podjęcia     
Rada Miejska w Turku podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania 

46 IX/78/19 24.06.2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2018 rok 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Turek za 2018 rok. 
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47 IX/79/19 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku absolutorium za rok 2018 z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku udzieliła Burmistrzowi Miasta Turku 
absolutorium za rok 2018. 

48 IX/80/19 24.06.2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku ustaliła regulaminu głosowania 

49 IX/81/19 24.06.2019 r. 
w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku odwołała radnego z funkcji 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Turku. 

50 IX/82/19 24.06.2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Turku  

z dn. podjęcia     Rada Miejska Turku ustaliła regulaminu głosowania. 

51 IX/83/19 24.06.2019 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Turku z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku wybrała wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Turku. 

52 IX/84/19 24.06.2019 r. 
w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku odwołała Przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. 

53 IX/85/19 24.06.2019 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku wybrała Przewodniczącego Komisji 
Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku. 

54 IX/86/19 24.06.2019 r. 
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego  
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku odwołała Przewodniczącego Komisji 
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
Turku. 

55 IX/87/19 24.06.2019 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego  
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Turku 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku wybrała Przewodniczącego Komisji 
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 
Turku. 

56 X/88/19 23.07.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia: 
„Kompleksowa termomodernizacja dwóch komunalnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku” 

z dn. podjęcia     

Podjęto decyzję o zaciągnięciu pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia: „Kompleksowa 
termomodernizacja dwóch komunalnych budynków 
mieszkalnych przy ul. Górniczej 22 i 24 w Turku”. Uchwała 
umożliwiła zaciągnięcie pożyczki w kwocie 574.644,- zł. 
Środki przeznaczono na wykonanie zadania wskazanego  
w uchwale. 

57 X/89/19 23.07.2019 r. 
zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 

z dn. podjęcia i 
podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
7010 z dn. 
05.08.2019 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

58 X/90/19 23.07.2019 r. 
zmieniająca uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku na lata 2019-2032 

z dn. podjęcia     
Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych, w szczególności w związku z otrzymaniem 
pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. 
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59 XI/91/19 29.08.2019 r. 

w sprawie uznania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Powiatu Tureckiego na lata 2016 - 2032” jako 
równoważnego gminnemu programowi usuwania abestu i wyrobów 
zawierających azbest 

z dn. podjęcia     

Przyjęcie Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest było wymagane do ubiegania się o dofinansowanie 
na realizację zadań polegających na demontażu, odbioru, 
transporcie oraz utylizacji azbestu znajdującego się na 
terenie Gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W oparciu  
o uzyskane środki oraz wkład własny w roku 2020 z terenu 
Gminy usunięte zostanie 58 Mg azbestu i wyrobów 
zawierających azbest. 

60 XI/92/19 29.08.2019 r. 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze 
ewidencyjnym 187/3 obręb 0001 Turek A 

z dn. podjęcia     

Umowa ma na celu sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, 
obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 
obręb 0001 Turek A. 

61 XII/93/19 12.09.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy 

      
Uchwała umożliwia podpisanie kolejnej  umowy dzierżawy 
z tym samym dzierżawcą na wydzierżawienie  gruntu 
będącego własnością Gminy Miejskiej Turek. 

62 XII/94/19 12.09.2019 r. 
zmieniającej Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 

Z dn. Podjęcia i 
podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r.  poz. 
7998 z dn. 
26.09.2019 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

63 XII/95/19 12.09.2019 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku na lata 2019 – 2032 

z dn. podjęcia     

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych. Wprowadzono zadania wieloletnie: 
sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zamkniętego – działka 187/3, budowa ulicy Witosa 
oraz przebudowa lokalu usługowo handlowego  
na muzeum. 

64 XII/96/19 12.09.2019 r. 

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 od 
ogłoszenia   
w Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. 
 z 2019 r. poz. 
7919 z dn. 
23.09.2019 r. 

  

Uchwała jest realizowana. W związku z wprowadzeniem 
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy_ Karta 
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1287), która określa minimalną stawkę dodatku  
z tytułu sprawowania wychowawcy konieczne było 
wprowadzenie zmian w § 5 ust. 3 pkt b i c 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. Obecnie wartość 
dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowani a funkcji 
wychowawcy klasy lub wychowawcy oddziału  
w przedszkolu uległa podwyższeniu z kwoty 100 zł na 300 
zł. 

65 XII/97/19 12.09.2019 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Turek 

z dn. podjęcia  
i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W 

Dz. Urz. Woj.  
z 2019 r. poz. 
7920 z dn. 
23.09.2019 r. 

  

Uchwała jest realizowana. Ustawa z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.)  nakłada na radę gminy obowiązek ustalenia 
sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli. 
Obecnie funkcjonuje 6 przedszkoli  samorządowych. 
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66 XII/98/19 12.09.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży prawa własności 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek. 

z dn. podjęcia     

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  nakłada na 
radę gminy obowiązek ustalenia sieci prowadzonych przez 
gminę publicznych przedszkoli. Obecnie funkcjonuje  
6 przedszkoli  samorządowych. 

67 XII/99/19 12.09.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę 
nieruchomości gruntowych położonych w Turku przy ul. Żeromskiego oraz 
Kaliskiej 

z dn. podjęcia     

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

68 XII/100/19 12.09.2019 r. 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
7986 z dn. 
26.09.2019 r. 

  

Droga położona w Turku na działkach: 1252/4, 1249/10, 
1249/4, 1248/4, 1247/1, 1246/5, 1245/7, 1244/4 – obręb 
B, 400/12, 401/10, 403/2, 404/11,404/12, 410/5, 414/2, 
413/4  obręb C , Ul. Władysława Podkowińskiego, Ul. Józefa 
Chełmońskiego, Ul. Leona Wyczółkowskiego, Ul. Józefa 
Brandta zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. 

69 XII/101/19 12.09.2019 r. w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku wybrała członka Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej Turku. 

70 XII/102/19 12.09.2019 r. 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 
informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku zwróciła się do Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o informację  
o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023 

71 XIII/103/19 17.10.2019 r. 
zmieniającej Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 

z dn. Podjęcia i 
podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r.  poz. 
8876 z dn. 
28.10.2019 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

72 XIII/104/19 17.10.2019 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku  
na lata 2019 – 2032 

z dn. podjęcia     

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia 
bieżące: usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci 
INTERNET, prowadzenie strefy płatnego parkowania, 
utrzymanie Parku Tura, montaż iluminacji świątecznych, 
przewidziano środki na wkład pieniężny do spółki OUiD  
w Kaliszu na budowę oświetlenia drogowego na terenie 
miasta. 

73 XIII/105/19 17.10.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu 
użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3 Maja 2 

z dn. podjęcia     

Na wniosek dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego, 
wszczęto procedurę podjęcia uchwały w sprawie  wynajmu 
lokalu, przedłożono na Rade jej projekt, Na posiedzeniu 
Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażającą zgodę  
na wynajem lokalu. Na jej podstawie nastąpiło zawarcie 
nowej umowy najmu. 

74 XIII/106/19 17.10.2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do 
sądów powszechnych na kadencję 2010-2023 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku ustaliła regulamin głosowania  
w wyborach ławników do sądów powszechnych  
na kadencję 2010-2023 
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75 XIII/107/19 17.10.2019 r. 
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-
2023 

z dn. podjęcia     
Rada Miejska Turku wybrała ławników do sądów 
powszechnych na kadencję 2010-2023. 

76 XIV/108/19 21.11.2019 r. 
zmieniającą Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 

z dn. Podjęcia  
i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. 
 z 2019 r. poz. 
10685 z dn. 
10.12.2019 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

77 XIV/109/19 21.11.2019 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr III/23/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Turku na lata 2019 – 2032 

z dn. podjęcia     

Dostosowano wieloletnią prognozę finansową do zmian 
budżetowych oraz wprowadzono przedsięwzięcie  
do realizacji w roku 2020 – prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. 

78 XIV/110/19 21.11.2019 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 
rok 

z dn. 1 stycznia 
2020r. i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj.  
z 2019 r. poz. 
10009 z dn. 
28.11.2019  

  

Uchwalone stawki podatku od nieruchomości są stosowane 
do wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2020.  
W roku 2019 wystawiono:- 7.102 decyzje wymiarowe  
na podatek od nieruchomości, - 728 decyzji wymiarowych 
na podatek rolny, - 356 decyzji wymiarowych na łączne 
zobowiązanie pieniężne 

79 XIV/111/19 21.11.2019 r. 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do 
obliczania podatku rolnego na 2020 rok 

z dn. 1 stycznia 
2020r. i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj.  
z 2019 r. poz. 
10010 z dn. 
28.11.2019 r. 

  
Obniżona cena skupu żyta została zastosowana jako 
podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020. 

80 XIV/112/19 21.11.2019 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2020 rok 

z dn. 1 stycznia 
2020r. i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. 
z 2019 r. poz. 
10008z dn. 
28.11.2019 r. 

  

Uchwalone stawki podatku od środków transportowych  
są stosowane w składanych deklaracjach i wydawanych 
decyzjach na podatek od środków transportowych na rok 
2020. 

81 XIV/113/19 21.11.2019 r. 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach 
gminnych 

14 dni od 
ogłoszenia  
w Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj.  
z 2019 r. poz. 
10006 z dn. 
28.11.2019 r. 

  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  
oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 poz.1815), 
wprowadziła zmiany do ustawy o drogach publicznych 
m.in. dotyczące  stawek opłat  za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych w odniesieniu do  obiektów i urządzeń  
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wobec powyższego 
należało dostosować wysokość stawek opłat za zajecie pasa 
drogowego dróg gminnych  na potrzeby prowadzenia robót 
w pasie drogowym oraz umieszczenia urządzeń i obiektów 
infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami  lub potrzebami ruchu 
drogowego do obowiązujących przepisów. 

82 XIV/114/19 21.11.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Turku 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2019 r. poz. 
10007 z dn. 
28.11.2019 r. 

  

Ulica Jęczmienna została wprowadzona do ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów w systemie 
teleinformatycznym internetowy Manager Punktów 
Adresowych (iMPA). 

83 XIV/115/19 21.11.2019 r. 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020 

z dn. podjęcia     
Uchwała jest w trakcie realizacji. Okres obowiązywania 
programu - 1 stycznia 2020 r.-31 grudnia 2020 r. 
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84 XV/116/19 16.12.2019 r. 
zmieniającą Uchwałę Nr III/24/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2019 

z dn. podjęcia  
i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. 
 z 2020 r. poz. 
165 z dn. 
07.01.2020 r. 

  

Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 r. 
wynikające ze zdarzeń występujących w trakcie roku  
(w toku wykonywania uchwały budżetowej) umożliwiające 
prawidłowe wykonywanie zadań gminy. 

85 XVI/117/19 27.12.2019 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku  
na lata 2020 – 2032 

z dniem 1 
stycznia 2020 r. 

    

Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Turku 
na lata 2020-2032, uchylając jednocześnie poprzednio 
obowiązującą i wypełniając obowiązek wynikający z ustawy 
o finansach publicznych. Uchwała do realizacji w latach 
2020-2032. 

86 XVI/118/19 27.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2020 

z dn. 1 stycznia 
2020r. i podlega 
ogłoszeniu w Dz. 
U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2020 r. poz. 
764 z dn. 
20.01.2020 r. 

  
Uchwalono w ustawowym terminie budżet miasta na 2020 
r. umożliwiając tym samym prawidłowe wykonywanie 
zadań gminy w roku 2020. 

87 XVI/119/19 27.12.2019 r. 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają 
 z upływem roku budżetowego 2019 

z dn. podjęcia     

Do 30 czerwca 2020r. został wyznaczony termin realizacji 
wydatków z budżetu roku 2019, na zadania planowane  
w budżecie tego (2019) roku, które nie zostały w całości lub 
części sfinansowane w roku 2019. 

88 XVI/120/19 27.12.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek 

z dn. podjęcia     
Uchwała umożliwia sprzedaż nieruchomości gminnej  
w drodze przetargu nieograniczonego  dot. Kaliskiej 46 i 48. 

89 XVI/121/19 27.12.2019 r. 
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Miejskiej Turek 

z dniem 1 
stycznia 2020 r. 

    

Uchwała jest w trakcie realizacji – do 31 grudnia 2020 r. 
Realizacja działań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem  problemów alkoholowych oraz integracji 
społecznej osób uzależnionych jako zadanie własne gminy. 

90 XVI/122/19 27.12.2019 r. 
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Turek na lata 
2020 - 2025 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. i 
obowiązuje od 1 
stycznia 2020r. 

Dz. Urz. Woj. z 
2020 r. poz. 
396 z dn. 
09.01.2020 r. 

  

Uchwała jest w trakcie realizacji – do 31 grudnia 2025 r. 
Program wyznacza cele i zadania, których wdrożenie w 
znaczny sposób przyczynia się do zniwelowania problemu 
przemocy w rodzinie oraz zminimalizowania jego skutków. 

91 XVI/123/19 27.12.2019 r. 
w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Turek 
na lata 2020-2022 

14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. i 
obowiązuje od 1 
stycznia 2020r. 

Dz. Urz. Woj. z 
2020 r. poz. 
397 z dn. 
09.01.2020 r. 

  

Uchwała jest w trakcie realizacji – do 31 grudnia 2022r. 
Wzmocnienie pozycji rodziny i dziecka poprzez 
podejmowanie kompleksowych i zintegrowanych działań, 
które będą realizowane w ramach lokalnego systemu 
wspierania rodziny. 

92 XVI/124/19 27.12.2019 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020 

z dn. podjęcia     

Uchwała jest w trakcie realizacji – do 31 grudnia 2020 r. 
Wprowadzenie usług asystenta rodziny jako formy 
ogólnodostępnego Wsparcia dla pełnoletnich osób 
niepełnosprawnych. 

93 XVI/125/19 27.12.2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu 
użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3 Maja 7 

z dn. podjęcia     

Na wniosek dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego, 
wszczęto procedurę podjęcia uchwały w sprawie  wynajmu 
lokalu, przedłożono na Rade jej projekt, Na posiedzeniu 
Rada Miejska podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na 
wynajem lokalu. Na jej podstawie nastąpiło zawarcie nowej 
umowy najmu 
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94 XVI/126/19 27.12.2019 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej  
na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców  
na niskoemisyjne źródła ciepła 

14 dni od 
ogłoszenia  
w Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2020 r. poz. 
394 z dn. 
09.01.2020 r. 

  

W następstwie stwierdzenia nieważności uchwały  
nr XVI/126/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2020 
r. opracowano nowy projekt regulaminu. Nowy Regulamin 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany 
niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła 
ciepła 20 lutego 2020 r. (DZ. URZ. WOJ. 2020.1908). 

95 XVI/127/19 27.12.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Turku 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj.z 
2020 r. poz. 
395 z dn. 
09.01.2020 r. 

  

Ulica Piaskowa została wprowadzona do ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów w systemie 
teleinformatycznym internetowy Manager Punktów 
Adresowych (iMPA). 

96 XVI/128/19 27.12.2019 r. w sprawie utworzenia Turkowskiego Klubu Senior+ 
14 dni od 
ogłoszenia w 
Dz.U.W.W. 

Dz. Urz. Woj. z 
2020 r. poz. 
393 z dn. 
09.01.2020 r. 

  

Uchwała jest realizowana . Celem niniejszej uchwały jest 
kontynuacja działań na rzecz nieaktywnych zawodowo 
mieszkańców Miasta Turek, w szczególności zapewnienie 
wsparcia seniorom powyżej 60 roku życia poprzez 
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej 
także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, 
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od 
potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W związku 
z zamiarem złożenia przez Gminę Miejską Turek oferty w 
ramach programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-
2020, edycja 2020 oraz spełnieniem warunków 
kompletności dokumentacji konkursowej zasadne było 
podjęcie niniejszej uchwały. 
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