
  Turek - miasto 

otwarte na ludzi 

Podsumowanie kadencji  2014 - 2018 



Stabilizacja finansowa miasta 

Finanse miasta 2014 2018 

Dochody 

 
90 825 287 zł  

Stan na 31 grudnia 2014r. 

 

 

123 218 899 zł  
(stan planowany na dzień 

31.12.2018r.) 

Wzrost dochodów o 32 393 612 zł 



Stabilizacja finansowa miasta 

Finanse miasta 2014 2018 

Dług 36 301 213 zł 
Stan na 31 grudnia 2014 

24 722 124 zł 
Stan na 17 września 2018 

Spłacony dług: 11 579 089 zł 

+ 

3 412 319 zł odsetek od obligacji i pożyczek 

 Opłaty i podatki bez podwyżek: 
      - obniżony podatek transportowy 
      - obniżona stawka za śmieci 
      - utrzymanie cen wody i ścieków sprzed czterech lat 



Pozyskiwanie pieniędzy na rozwój 

 

 



Demografia 

Liczba mieszkańców 
w 2010 r.  

Liczba mieszkańców w 
2014 r. 

29 743  

28 553 

 - 1 190 

Liczba mieszkańców 
w 2015 r.  

Liczba mieszkańców 
w 2018 r. (stan na dzień 

31.08.)  

28 189  

27 415 

 - 774  



Dokumentacja do pozyskania  funduszy  
UE w latach 2014-2020 

Nazwa projektu Status 

Rewitalizacja Parku im. Żerminy 
Składkowskiej i ulicy Parkowej  

 

 opracowana dokumentacja 
 pozwolenie na budowę 
 złożony wniosek o dofinasowanie 
 wartość projektu: 19 886 060 zł 
 początek realizacji: 2019/2020  

Rewitalizacja deptaku przy ul. 650-lecia  
 

 jest koncepcja 
 dokumentacja w trakcie opracowania  
 kosztorys będzie znany w I kwartale 2019 r. 

Budowa Centrum Sportów Plażowych 
 

 opracowana dokumentacja  
 brak pozwolenia na budowę 
 wartość projektu 2 500 000 zł (dane na IX 2017) 

Rewitalizacja centralnych przestrzeni 
publicznych miasta Turku  

 

 dokumentacja w trakcie opracowania (termin do 
końca 2018 r.) 

 kosztorys będzie znany w I kwartale 2019 r. 



Aktywne poszukiwanie inwestorów 

 

 Udział w imprezach branżowych 
⁻ Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji Komercyjnych 

Expo Real w Monachium   
⁻ Forum Inteligentnego Rozwoju w Rzeszowie 

 Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017 
⁻ Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji Real Connect  

w Warszawie   
 Reklamy w magazynach branżowych i na 

portalach internetowych 
⁻ Investment Areas Info Magazine  
⁻ ww.terenyinwestycyjne.info 

 

 Spotkania z inwestorami  
 
 

 

 Spotkania z deweloperami  i agentami 
nieruchomości 

 

 Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi 
za pozyskiwanie inwestorów 

⁻ Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna  
⁻ Polska Agencja Inwestycji i Handlu  
⁻ Centrum Obsługi Inwestora przy Stowarzyszeniu 

Gmin i Powiatów Wielkopolski 
⁻ wydziały gospodarcze urzędów marszałkowskich  

i urzędów wojewódzkich 
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Stoisko Miasta Turek na Targach w Monachium – 2016 r. 

Wręczanie Polskiej Nagrody 
Inteligentnego Rozwoju 



Nowe firmy - otwarcie inwestycji 
 MP Production Sp. z o.o.  

         (grupa Messer Group Sp. z o.o. ) - 2016 
 Browar Turek - 2017 
 Getec Polska Sp. z o.o.  - 2018 
 DeVeris Polska Sp. z o.o. - 2018 



Rozwój gospodarczy miasta 

 wzrost powierzchni użytkowej 
budynków lub ich części związanych  
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

31.12. 2014 r. 30.06.2018 r. 

384 265,77 m2 425 180,31 m2 

+ 40 914,54 m2 

 wzrost powierzchni użytkowej 
gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej 

31.12.2014 r. 30.06.2018 r. 

2 190 416,94 m2 2 256 551,56 m2 

+ 66 134,62 m2 



Jawność i przejrzystość życia 
publicznego 

www.miastoturek.pl 

www.inwestycje.miastoturek.pl 
Romuald Antosik – Burmistrz Miasta Turku 
Miasto Turek Official 

Spotkania z mieszkańcami 



Usprawnienie funkcjonowania 
 spółek miejskich 

 

 reorganizacja przedsiębiorstw, redukcja kosztów zatrudnienia  
i świadczeń, obniżenie kosztów funkcjonowania  

ok. 

które przeznaczono na fundusz rezerwowy - inwestycję dot. 
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 



Wyższy zysk spółek miejskich 
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Wyższy zysk spółek miejskich 
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Obniżenie ceny śmieci i 

analiza systemu śmieciowego  
  

13,10 zł                 12,00 zł 
 

Włączenie do systemu tzw. nieruchomości 
niezamieszkałych (np. sklepy, firmy, 
restauracje) 

 



Wyjaśnienie co dalej z dostawami 
ciepła 

III   2012 - PAK deklaruje dostawy ciepła 
XII  2013 - PAK wypowiada umowę 
III   2014 - decyzja o budowie ciepłowni 
   miejskiej 
X    2014 - ogłoszenie pierwszego przetargu 
I     2015 - przedłużenie terminu składania 
   ofert 
III   2015 - 1 oferta przekraczająca budżet  
IV   2015 - drugi przetarg 
VI   2015 - 1 oferta: Getec 
XI   2016 - wmurowanie kamienia          
   węgielnego 

I    2018 - uruchomienie ciepłowni 

 
 
 
 

fot. www.getec-turek.pl 

fot. www.getec-turek.pl 



Termomodernizacja 80 budynków  

Finansowanie: Mieszkańcy, Gmina 
Miejska Turek, BGK 

BYŁO 

JEST 

BYŁO 

JEST 

ul. Kolska Szosa 6 ul. S. Kączkowskiego 



Termomodernizacja  

 
 
 
 

BYŁO 

JEST 

BYŁO 

JEST 

ul. 650-lecia 14 

Mieszkańców: 20 256 367,87 zł 

Miasta Turek: 4 669 033,39 zł 

  Premia: 3 811 096,07 zł 

Łączna wartość: 

W tym udział: 



 
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci  

i młodzieży 
 

 bezpłatna nauka 
pływania dla dzieci  5- i 
6-letnich, 5 tygodniowy 
cykl, spotkania dwa 
razy w tygodniu po 45 
minut. W ciągu 4 lat z 
oferty skorzystało 560 
dzieci 

 zajęcia dodatkowe w 
szkołach: sportowe, 
teatralne, dziennikarskie, 
taneczne, informatyczne, 
kółka przedmiotowe i 
językowe 

 zajęcia w 
przedszkolach:             
j. angielski, gimnastyka 
korekcyjno-
kompensacyjna, 
logopedyczne, 
muzyczne, plastyczne 



Wsparcie niepełnosprawnych 

 biegi integracyjne  charytatywne 
maratony pływackie 

 bal karnawałowy  

 bezpłatne wejścia na Krytą Pływalnię, do Groty Solnej, na Siłownię (ul. Sportowa) 
dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta Turku – w każdy ostatni piątek 
miesiąca od godziny 16.00 

 dotacje i dofinansowania do inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, np. 
wyjazdy integracyjne, transport na spotkania okolicznościowe 

 upowszechnianie informacji o prawach osób niepełnosprawnych: wydanie 
poradnika dla rodzica dziecka niepełnosprawnego 



Opieka zdrowotna i profilaktyka dla 
dzieci  

 Doposażenie gabinetów pielęgniarskich we wszystkich turkowskich szkołach 
podstawowych za kwotę 33 499,50 zł 

 Pielęgniarki w szkołach przez cały tydzień  

 Zajęcia profilaktyczne w szkołach          
i przedszkolach: 
 

 Światowy dzień bez tytoniu 
 Jak nie uzależnić się od komputera 
 Trzymaj formę 
 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
 Czyste powietrze wokół nas 
 Akademia ekologii 



Poprawa bezpieczeństwa w mieście 

 dofinansowania do samochodu ratowniczo-gaśniczego  

  
 
 przekazanie środków na budowę Bazy Śmigłowcowej 

Ratownictwa Medycznego   
 
 przeniesienie kamery z budynku LO na budynek MDK w celu 

poprawienia widoczności w Parku Konstytucji 3 Maja  
 
 wymiana kamer na nowe w 3 punktach na terenie miasta 
 
 montaż kamery w nowym punkcie na Hali Widowiskowo-

Sportowej od strony obserwatorium astronomicznego  
 

 zakup rejestratora monitoringu wizyjnego wraz z 2 dyskami, 
przeznaczonego do obsługi systemu monitoringu wizyjnego 

 
 wsparcie akcji profilaktycznych i prewencyjnych   
   
 zakup narkotestów 

 

 



Wspieranie seniorów i organizacji 
działających na rzecz osób starszych 

 

 Turkowski Klub Senior+ czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 9:00-14:00 w MDK 

 dofinansowany w kwocie 108 381 zł ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

 zajęcia: plastyczne, muzyczne, kulinarne, ruchowe i sportowo-
rekreacyjne, spotkania z cyklu „Apteka Natury”, gry stolikowe, 
poranki filmowe i zajęcia integracyjne, lekcje języka 
angielskiego, kursy: komputerowy i samoobrony 



Przejęcie od powiatu dróg znajdujących 
się w mieście  

Południowa 

Nowa 

Ogrodowa 

Smorawińskiego 
Słowackiego 



Place zabaw dla najmłodszych  

 

• W latach 2015-2018 powstało 5 
nowych placów zabaw o łącznej 
wartości ok. 327 tys. zł  

 

 
ul. Dworcowa 

Zamkowy Plac Zabaw – Skwer Podgorodzie 

Park im. Konstytucji 3 Maja 



Siłownie plenerowe 

 

 

 

Os. Muchlin 

Os. Wyzwolenia 

Os. Wyzwolenia 

Łączna wartość 80 tys. zł 



Wydatki majątkowe i inwestycyjne 

 z budżetu Gminy Miejskiej  
                  Turek 

 

 z budżetu PGKiM 



Inwestycje 

3,91 km wybudowanych dróg 

380  miejsc parkingowych 

4,70 km chodników 

670  m ścieżki rowerowej 



Inwestycje 

Wodny Plac Zabaw 

 

 

 realizacja: 2018 r. 
 wartość: 2 981 673 zł 
 400 m2 z bezpieczną nawierzchnią 

syntetyczną, zabawkami z natryskami, 
brodzikiem dla najmłodszych dzieci, 
zapleczem szatniowo-sanitarnym i 
parkingiem na 40 samochodów i 2 
autobusy 

 



Inwestycje 

 Budowa dróg, chodników i parkingów na osiedlu przy ulicach: 
Kączkowskiego, Sportowej, Orzeszkowej i Składkowskiego 

 
- realizacja: 2017 r. 
 
- wartość: 1 969 852 zł 
 
- nowe chodniki, jezdnie i 
parkingi z kostki brukowej, 
100 miejsc parkingowych,  
w tym dla osób 
niepełnosprawnych. 
Naprzeciwko Przedszkola nr 3  
powstał dodatkowy wjazd na 
osiedle, zmodernizowano 
oświetlenie i kanalizację, 
zagospodarowano zieleń 



Inwestycje 

 Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania 

      „Budowa ul. Leśnej” 

 - realizacja: 2017 r. 
 
- wartość: 1 223 370 zł 
 
- kanalizacja deszczowa o dł. ok. 300 m, 
przejście kanalizacji pod drogą nr 72, regulacja 
Kanału Folusz na odcinku 570 m, kanał zyskał 
wyrównane, pogłębione i wyczyszczone koryto 
oraz linię brzegową, staw przy ul. Dobrskiej 
został oczyszczony 



Inwestycje 

 „Odkrywczo, eksperymentalnie i aktywnie” – obserwatorium przy 
ul. Parkowej i wielofunkcyjne boisko 

 - realizacja: 2017 r. 
- wartość inwestycji 1 216 530 zł 
- stalowa kopuła z teleskopami do 
obserwacji nieba, kamery, ogródek 
meteorologiczny, automatyczna 
stacja meteorologiczna on-line  
 
 

- wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią 
poliuretanową, wyposażone w 
piłkochwyty, dwie bramki, słupki wraz  
z siatką i akcesoriami do gry w 
siatkówkę, kosze do koszykówki, bieżnia 
4-torowa o dł. 60 m, skocznia i 
zeskocznia do skoku w dal 
- nasadzenia, kosze oraz ławki 



Inwestycje 

 

 

 

 Cmentarz komunalny przy ul. Chopina z nowym ogrodzeniem 
 Rozbudowany cmentarz komunalny w Słodkowie Kolonii 

- realizacja: 2017 r. 
- wartość: ok. 530.000 zł 
- wykonanie nowego ogrodzenia cmentarza wraz 
z wejściem od strony zachodniej 

- realizacja:  2018 r. 
- wartość 1 315 947 zł (80% Miasto, 20% Gmina)  
-budowa kolumbarium, ok. 1400 miejsc grzebalnych,  
wyłożenie kostką alejek i nowych parkingów, 
powstanie wiat rowerowych i przystankowych 



Inwestycje 

 

 

 

Modernizacja Stadionu 1000-lecia 

- realizacja: 2017 r. 
 
- wartość: ok. 860 000 zł 
 
- przebudowa płyty głównej 
stadionu i płyt boisk treningowych, 
montaż systemu nawadniającego, 
montaż siatek przeciw kretom, 
piłkochwyty, nowe bramki, wiaty 
stadionowe dla zawodników 
rezerwowych oraz stojaki rowerowe 
i nowe ogrodzenie, zakupiono 
ciągnik z kosiarką do trawy 
 



Inwestycje 

 Budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. P.O.W a ul. Gen. M. 
Smorawińskiego 

 - realizacja: 2016 r. 
 
- wartość: 384 780  zł 
 
- budowa ulicy o  
nawierzchni bitumicznej, 
chodników z kostki, 
zjazdów, parkingów, 
przebudowa urządzeń 
telekomunikacyjnych, 
nowe nasadzenia 



Inwestycje 

 Przebudowa ulicy Matejki 

- realizacja: 2018 r. 
- wartość: 223 000 zł 
- budowa 40 miejsc parkingowych i chodnika o  łącznej 
powierzchni 420 m2 
 



Inwestycje 

 Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Wyzwolenia w rejonie 
bloków nr 4, 5 i 7 

 

- realizacja: 2017 r. 
- wartość: 135 765  zł 
- przebudowane krawężniki i chodniki, nowa nawierzchnia z kostki 
brukowej 
- obniżone i wymienione krawężniki, nowe oznakowanie poziome 
nawierzchni 



Inwestycje 

 Przebudowa chodników w rejonie bloków 3 i 4 na  
Os. Wyzwolenia 

 

 

 

- realizacja: 2016 r. 
- wartość inwestycji: 121 620 zł 
- wymiana nawierzchni chodnika na kostkę 
brukową betonową na dł. 260 m 



Inwestycje 

 

 

 

Budowa drogi dojazdowej przy bloku przy ul. Wyszyńskiego 
3 

- realizacja: 2016 r. 
- wartość:  99 540 zł 
- droga dojazdowa z kostki brukowej o dł.  
150 m wraz z progami zwalniającymi  oraz 
podłożem z kostki pod stojaki rowerowe 



Inwestycje 

 

 

 

 Budowa ciągu pieszo-jezdnego na terenie OSiR 

- realizacja: 2016 r. 
- wartość: 95 000 zł 
- chodnik z kostki o powierzchni 500 m2, krawężniki i odwodnienie terenu 



Inwestycje w budowie 

 Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy 650-lecia i Dąbrowskiego (3 odcinki) 
 – planowany koszt przedsięwzięcia – 3 047 005 zł 
 Budowa ul. Stawickiego 
 – planowany koszt przedsięwzięcia – 1 365 738 zł  
 Budowa ul. J. Kaczmarskiego 
 – planowany koszt przedsięwzięcia – 2 126 301 zł  
 – planowane dofinansowanie zadania ze środków z budżetu państwa – 821 054 zł  
 
 

 

ul. J. Kaczmarskiego ul. F. Stawickiego 



Wydarzenia 

 

 

 

Iluminacja świąteczna w rynku 

Dni Turku Koncerty z Big Bandem 



Inne działania 

 

 

 

Budowa nowego żłobka miejskiego 

Nowi partnerzy Turkowskiej Karty 
Dużej Rodziny 



Budownictwo 

 

 

 

Budynki socjalne Odpracowanie długu 

Przekazanie do PGKiM terenów pod 
budowę bloków na Os. Wyzwolenia 



  

 

 

 

 

 

 

 


