
 

 

 
  

POWIAT PLESZEWSKI 

 

 

 

 

Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego  

na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 

Propozycje zmian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleszew, sierpień 2010 r. 

 

 



 

2 

 

Spis treści

Wstęp ................................................................................................................................................... 3 

I Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego w latach 2006 - 2009 .......................................................... 4 

Dane demograficzne ............................................................................................................................ 4 

Gospodarka powiatu ............................................................................................................................ 6 

Pracujący .............................................................................................................................................. 8 

Bezrobocie ........................................................................................................................................... 8 

II Sprawozdanie z realizacji działań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 11 

Cel strategiczny I Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez wzmocnienie infrastruktury 

technicznej jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy powiatu ...................................... 11 

Cel operacyjny nr 1 Rozwój powiatowej sieci drogowej .................................................................. 11 

Cel operacyjny nr 2 Poprawa jakości środowiska ............................................................................. 12 

Cel strategiczny II Rozwój infrastruktury społecznej gwarantujący wzrost jakości życia 

mieszkańców powiatu pleszewskiego ................................................................................................ 17 

Cel operacyjny nr 1 Rozwijanie kształcenia ponadgimnazjalnego i specjalnego sprzyjającego 

wyzwaniom XXI wieku ..................................................................................................................... 17 

Cel operacyjny nr 2 Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców ...................................................... 22 

Cel operacyjny nr 3 Podnoszenie skuteczności działania systemu pomocy społecznej .................... 25 

Cel operacyjny nr 4 Wzrost zatrudnienia i ograniczanie skutków bezrobocia .................................. 27 

Cel operacyjny nr 5 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego  ....................... 29 

Cel operacyjny nr 6 Podnoszenie jakości usług świadczonych przez powiatową administrację 

samorządową i promocja powiatu pleszewskiego ............................................................................. 31 

III Propozycje zmian .......................................................................................................................... 37
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

 Wstęp 

 

 Minęły blisko cztery lata od przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 

2007-2015. Zgodnie z założeniami tego dokumentu konieczne jest przyjęcie raportu o stopniu 

realizacji zadań Strategii.  

 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji poszczególnych celów i zadań za 

okres 2007-2009. Sprawozdanie opracowano w oparciu o materiały zebrane przez komórki 

organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pleszewie i jednostki organizacyjne powiatu. 

 W opracowaniu przestawiono również zaktualizowane dane dotyczące powiatu 

pleszewskiego. W celu zachowania ciągłości prezentowanych danych w opracowaniu 

przedstawiono dane za okres od 2006 roku (rok przyjęcia dokumentu do realizacji) do roku 2009. 

 Ostatnia część dokumentu zawiera propozycje zmian w dokumencie. W większości 

wynikają one ze zmian organizacyjnych, jakie miały miejsce w jednostkach organizacyjnych 

powiatu. 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 I Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego w latach 2006 - 2009 

  

 Dane demograficzne 

  

 Mieszkańcy powiatu pleszewskiego w 2009 r. stanowili 1,83% ogółu mieszkańców 

województwa wielkopolskiego (3 408 281) i 9,33% mieszkańców podregionu kaliskiego (669 061). 

Liczba mieszkańców powiatu w latach 2006-2009 systematycznie się powiększała; wzrost ten 

stanowił odzwierciedlenie trendu charakterystycznego dla całego województwa w tym okresie.  

  

Tabela nr 1 Ludność w powiecie pleszewskim z rozbiciem na gminy w latach 2006-2009 
 
 

  
 Źródło: Opracowano na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS 
 (http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks) 

 
 
  

 Jak wynika z powyższych danych blisko połowa mieszkańców powiatu pleszewskiego 

(48%) zamieszkuje w Mieście i Gminie Pleszew. W dalszej kolejności znajdują się gminy: 

Gołuchów - około 16%, Dobrzyca - 13%, Chocz - 8%, Czermin - 8% i Gizałki - 7%. Zdecydowana 

większość mieszkańców powiatu - 72% zamieszkuje obszary wiejskie. 

 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009

w tym kobiet w tym kobiet w tym kobiet w tym kobiet

Powiat – ogółem

Miasto i Gmina Pleszew

Chocz

Czermin

Dobrzyca

Gizałki

Gołuchów

62 084 31 403 62 103 31 429 62 307 31 482 62 407 31 518

29 844 15 248 29 898 15 285 29 966 15 275 29 968 15 290

4 795 2 395 4 762 2 382 4 774 2 385 4 740 2 357

4 817 2 324 4 789 2 314 4 772 2 290 4 826 2 325

8 258 4 185 8 220 4 152 8 241 4 160 8 220 4 149

4 630 2 341 4 624 2 340 4 662 2 355 4 656 2 345

9 740 4 910 9 810 4 956 9 892 5 017 9 997 5 052



 

 

Wykres nr 1 Udział ludności z gmin powiatu w ludności powiatu ogółem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych, GUS 

  

 W ostatnich latach wzrosła dynamika przyrostu ludności. Nastąpiło odwrócenie tendencji 

spadkowej przyrostu naturalnego, który w latach 2006-2008 systematycznie wzrastał z poziomu 

1,2 w roku 2006 do 3,5 w roku 2008. Wzrost ten był wyższy od średniej dla województwa 

wielkopolskiego, która wynosiła w latach 2006 - 2008 odpowiednio: 1,7 (2006 rok), 2,1 (2007 rok), 

2,9 (2008 rok). 

 

Tabela nr 2 Ruch naturalny ludności powiatu pleszewskiego na 1000 osób w latach 2006-2009  
 

Rok Zgony Przyrost 
naturalny 

Urodzenia 
żywe 

Małżeństwa Rozwody Zgony niemowląt na 
1000 urodzeń żywych 

2006 9,9 1,2 11,1 6,6 1,3 8,7 

2007 9,6 2,3 11,9 7,4 1 8,1 

2008 9,4 3,5 12,9 6,7 1,3 3,7 

2009 9,5 b.d. b.d. 6,9 b.d. 4,3 

 
 Źródło: Opracowano na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS 

 
  

 Analizując sytuację demograficzną w powiecie pleszewskim można zaobserwować, 

iż 64,3% ludności powiatu, to ludność w wieku produkcyjnym. Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym stanowiła w roku 2009 21,3% ludności powiatu i z roku na rok w omawianym 

okresie jej udział w ogólnej liczbie ludności się zmniejszał, w przeciwieństwie do liczby ludności 

w wieku poprodukcyjnym – tutaj można było zaobserwować wzrost z 13,6% w roku 2006 do 14,3% 

w roku 2009. 

 Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w całym 

omawianym okresie był wyższy od średniej wojewódzkiej średnio o  2,63 punktu procentowego.  



 

 

 
Tabela nr 3 Struktura ludności w powiecie pleszewskim pod względem wieku w latach 2006-2009 

 

 
 
 

Rok 

 
W % ogółem ludności w wieku 

Ludność w  wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyjnym  

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym Powiat 
Pleszewski 

Wielkopolska 

2006 22,7 63,6 13,6 57,2 54,4 

2007 22,3 63,8 13,9 56,7 54,1 

2008 22,0 63,9 14,1 56,4 53,9 

2009 21,3 64,3 14,3 55,4 53,9 

 
 Źródło: Opracowano na podstawie: Bank Danych Regionalnych, GUS 

 
  

 Średnia gęstość zaludnienia w powiecie pleszewskim wynosi 88 osób/km² i jest niższa od 

średniej dla województwa wielkopolskiego – 114 osób/ km² i kraju – 122 osoby/km². 

  

 Gospodarka powiatu 

  

 W roku 2009 na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowało ogółem 4 987 podmiotów 

gospodarczych (w roku 2006 – 4 906, w roku 2007 – 5 012, w roku 2008 – 5 092). Liczba ta 

stanowiła 1,38% spośród wszystkich działających w województwie wielkopolskim podmiotów 

gospodarki narodowej (359 350 podmiotów w 2009 r.). Dominują mikroprzedsiębiorstwa (podmioty 

zatrudniające do 9 osób), które stanowią 94% podmiotów gospodarczych powiatu. Firmy 

zatrudniające od 10 do 49 pracowników to zaledwie 5% ogółu podmiotów gospodarczych 

działających w powiecie pleszewskim. 42 przedsiębiorstwa zatrudniały od 50 do 249 osób, a tylko 

trzy jednostki gospodarcze zatrudniały na terenie powiatu pleszewskiego ponad 250 osób.  

 Rynek jest zdominowany przez jednostki gospodarcze działające w sektorze prywatnym. 

Blisko 79% ogółu podmiotów to firmy prowadzone przez osoby fizyczne 

 Najwięcej, bo 1 587 (około 32%) podmiotów gospodarczych powiatu pleszewskiego, 

działało w handlu hurtowym i detalicznym, usługach z zakresu naprawy samochodów osobowych, 

motocykli oraz artykułów użytku osobistego domowego (zgodnie z wykazem sekcji Polskiej 

Klasyfikacji Działalności 2004). Poważny potencjał stanowią również firmy działające 

w przetwórstwie przemysłowym – 684 podmioty (14%). 23% ogółu firm funkcjonujących 

na pleszewskim rynku stanowią podmioty z branży budowlanej (581 podmiotów) oraz skupione 



 

 

w sekcji K PKD – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (567 podmiotów).  

 

 

Wykres nr 2 Podmioty gospodarcze powiatu wg sekcji PKD 2004 – stan na koniec 2009 roku 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych, GUS 

 

 Zarówno ilość, jak i dynamika powstawania nowych podmiotów gospodarczych w latach 

2006-2009 były niższe od średniej wojewódzkiej i średniej dla podregionu kaliskiego. Dane 

obrazujące to zjawisko przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
 
 

 
 
 



 

 

Tabela nr 4 Rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim na tle podregionu i województwa 
 
 

 
 Źródło: Opracowano na podstawie danych Banku Danych Regionalnych, GUS 

 
 

Tabela nr 5 Dynamika przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim w latach 2006-2009 
 

Podmioty gospodarcze w powiecie pleszewskim w 
rejestrze REGON 

2006 2007 2008 2009 

Ogółem  4 906 5 012 5 092 4 987 

Nowo zarejestrowane  449 571 482 427 

Wyrejestrowane  266 429 401 519 

 
 Źródło: Opracowano na podstawie danych Banku Danych Regionalnych, GUS 
 

  

 Największy coroczny przyrost nowo zarejestrowanych firm na przestrzeni omawianych lat 

obserwuje się w branży budowlanej – odnotowano tutaj wzrost zarejestrowanych firm o 17% oraz 

w obszarze związanym z rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem - wzrost o 15% w stosunku do 2006  

roku. 

  

 Pracujący 

 
 Ogółem na terenie powiatu pleszewskiego w 2008 r.  (według danych szacunkowych 

w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób; łącznie z pracującymi w gospodarstwach 

indywidualnych w rolnictwie) pracowało 17 241 osób, z których 41% zasilało sektor rolniczy, blisko 

34% sektor usługowy i około 25%  sektor przemysłowy. 

 

 Bezrobocie 

  

 Stopa bezrobocia w 2009 roku w powiecie pleszewskim wyniosła 12,6% i była wyższa od 

stopy bezrobocia w Polsce (11,9%), Wielkopolsce (9,1%) oraz w podregionie kaliskim (10,4%). Na 

2006 2007 2008 2009

Wlkp. Wlkp. Wlkp. Wlkp.

zarejestrowane 790 834 807 839 817 857 779 859

72 76 87 92 79 86 77 80 93 68 86 98

wykreślone 43 66 73 69 70 66 64 61 67 83 81 102

Podmioty w 

rejestrze REGON 

na 10 tys. ludności

Pow. 

Plesz.

Subr. 

Kaliski

Pow. 

Plesz.

Subr. 

Kaliski

Pow. 

Plesz.

Subr. 

Kaliski

Pow. 

Plesz.

Subr. 

Kaliski

1 023 1 040 1 063 1 054

nowo zarejestro-

wane 



 

 

przestrzeni lat 2006-2009 poziom bezrobocia w powiecie pleszewskim się obniżył - z 19,2% 

w 2006 roku do 10,2% w roku 2008. W 2009 roku nastąpił ponowny wzrost będący 

odzwierciedleniem ogólnej tendencji wzrostowej w kraju i w regionie, spowodowanej narastającym 

kryzysem w gospodarce. 

 

 

Tabela nr 6 Stopa bezrobocia w powiecie pleszewskim, podregionie kaliskim, województwie 

wielkopolskim i w Polsce w latach 2006-2009 

 

 2006 2007 2008 2009 

Polska 14,8 11,2 9,5 11,9 

Wielkopolska 11,7 7,8 6,4 9,1 

Subregion kaliski 13,6 9,1 7,5 10,4 

Powiat Pleszewski 19,2 13,6 10,2 12,6 

 

 Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS oraz PUP w Pleszewie 

 

Tabela nr 7 Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 2006-2008 

 

 2006 2007 2008 2009 

Powiat ogółem 4 789 3 247 2 374 3 130 

Miasto i Gmina Pleszew 2 290 1 542 1 218 1 658 

Gmina Chocz 477 329 217 290 

Gmina Czermin 385 261 181 221 

Gmina Dobrzyca 476 343 270 307 

Gmina Gizałki 466 308 170 239 

Gmina Gołuchów 695 464 318 415 

 

 Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS 
 

 Wzrost liczby bezrobotnych w ostatnim roku analizy w stosunku do roku poprzedzającego, 

tj. 2008 najbardziej widoczny był w Mieście i Gminie Pleszew – wzrost o 27% oraz w Gminie 

Chocz o 25%, najmniejszy zaś w Gminie Dobrzyca – 12%. 

  

 Blisko 59% osób bezrobotnych w 2009 roku stanowiły kobiety. Na przestrzeni lat 2006-2009 

ich liczba w ogólnej liczbie osób bezrobotnych spadła o 7%. 

 Osoby bezrobotne do 25 roku życia stanowiły w 2009 roku blisko 29% ogółu bezrobotnych. 



 

 

Należy zauważyć, iż odsetek ten wzrósł w stosunku do roku 2006 o 5 punktów procentowych. 

 38% osób bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane 

w Powiatowym Urzędzie Pracy powyżej roku), liczba ta zmniejszyła się w stosunku do roku 2006 

o 18%. 

 Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych w 2009 roku 

stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34,4%) oraz policealnym i średnim 

zawodowym (26%), najmniejszą osoby z wykształceniem ogólnokształcącym (9,4%). 

 Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż na przestrzeni lat 2006-2009 udział osób 

z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym w ogólnej liczbie osób bezrobotnych 

stopniowo wzrastał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 II Sprawozdanie z realizacji działań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 
2007-2015  

 

 Cel strategiczny I Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez wzmocnienie 
infrastruktury technicznej jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy powiatu 

  

 Cel operacyjny nr 1 Rozwój powiatowej sieci drogowej 

 

 Tabela nr 8 Wartości osiągniętych wskaźników w obszarze infrastruktury drogowej 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2006 2007 2008 2009 

Długość zmodernizowanych 
dróg 

km 5,13 1,63 2,8 7,8 

Ilość wyremontowanych 
obiektów inżynierskich na 
drogach 

szt. 1  
most 

2 
(przepusty) 

2 
(przepusty) 

1 
(przepust) 

Długość wybudowanych tras 
pieszych i rowerowych 

mb 4 765 - 2 759 3 650 

  

 Źródło: Dane Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie  

  

 Począwszy od 2006 roku do końca 2009 roku wykonano ponad 17 km nowych nawierzchni, 

przebudowano 1 most w Kucharach, przebudowano 5 przepustów, wykonano ponad 11 km 

nowych chodników. 

 Największą inwestycją była przebudowa ciągu dróg Pleszew – Bronów – Krzywosądów 

zrealizowana w 2009 roku (5,35 km) w ramach pozyskanych środków z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i przy partycypacji gmin: Gołuchów i Pleszew. 

 Wszystkie nowe nawierzchnie oraz chodniki wykonano przy partycypacji gmin, tj. w 

przypadku nowych nawierzchni dróg – 30%, a w przypadku nowych chodników 50%.  

 W roku 2009 podpisano umowę o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej  Pleszew 

– Dobrzyca wraz ze wzmocnieniem konstrukcji mostu w Fabianowie. Powiat Pleszewski pozyskał 

na to przedsięwzięcie środki finansowe w wysokości 50% wartości inwestycji w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja zostanie 

zrealizowana w latach 2010-2011. 

 W roku 2009 złożono także dokumentację wnioskową o dofinansowanie w ramach WRPO 



 

 

przebudowy drogi Grab – Pleszew na odcinku z Grabu do Czermina. Realizację inwestycji 

zaplanowano na rok 2010. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% wartości zadania 

- w kwietniu 2010 r. podpisano umowę na jego realizację. 

 

 Cel operacyjny nr 2 Poprawa jakości środowiska 

 

 W celu dokładnej weryfikacji wskaźników obrazujących postęp realizacji Strategii rozbito  

wskaźnik dotyczący czystości wód powierzchniowych i podziemnych na dwa – jeden dla wód 

podziemnych i jeden dla wód powierzchniowych. Podyktowane jest to stosowaniem różnych 

metodologii badania dla czystości wód podziemnych i powierzchniowych.  

 

 Tabela nr 9 Prezentacja wskaźników dla działań związanych z poprawą jakości środowiska 

Nazwa wskaźnika Jedn. 

miary 

2006 2007 2008 2009 

Liczba gospodarstw 

domowych i innych obiektów 

podłączonych do systemów 

kanalizacji sanitarnej 

szt. 2 720 2 754 3 109 3 453 

Czystość wód 

powierzchniowych (na rzece 

Prośnie) 

Klasa 

czystości 

IV (wody 

niezadowalają

cej jakości) 

IV (wody 

niezadowalaj

ącej jakości) 

Poniżej stanu 

dobrego (stan 

gorszy niż dla 

klasy II) 

Brak 

danych 

Czystość wód podziemnych  

w punkcie sieci monitoringu 

krajowego GZWP 311 Tursko – 

Bogusław, od 2007 r. punkt 

Brudzewek 

Klasa 

czystości 

IV (wody 

zadowalającej 

jakości) 

IV (wody 

niezadowalaj

ącej jakości) 

Brak badań 

(zmiana 

zasad 

monitoringu) 

Brak 

badań  

Powierzchnia nowych zalesień ha 13,63 8,77 13,98 4,01 

 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

 

 



 

 

 

Realizacja zadań Celu 2 w latach 2007-2009 

 

Zadanie 2.1 Zwiększenie zasobów wodnych o odpowiedniej jakości użytkowej 

 

Wspieranie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno - ściekowej 

 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej to zadanie własne 

gmin. W latach 2006-2009 na terenie Powiatu Pleszewskiego do systemów kanalizacji sanitarnych 

zbiorczych podłączono 733 obiekty. Samorządy gminne powiatu pleszewskiego podjęły również 

szereg inwestycji mających na celu poprawę jakości wody pitnej. Przedsięwzięcia realizowane 

w tym obszarze w poszczególnych gminach obrazuje tabela zamieszona poniżej. 

 

 Tabela nr 10  Inwestycje gminne mające na celu poprawę jakości wody pitnej w latach 

2006-2009 

Gmina Nazwa przedsięwzięcia Wartość zadania w zł 

Chocz Remont odmanganiaczy  

w stacji uzdatniania wody 

20 000 

Czermin - - 

Dobrzyca 

Modernizacja stacji 

wodociągowej w Dobrzycy 

32 480 

Modernizacja stacji 

wodociągowej w Dobrzycy 

32 641 

Modernizacja stacji 

wodociągowej w Dobrzycy  

i Karminku; połączenie 

wodociągu Karminek - 

Koźminiec 

26 046 

Gizałki Modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Gizałkach 

57 791 

Gołuchów Modernizacja stacji uzdatniania 

wody w Kucharach 

323 000 

Pleszew Budowa stacji uzdatniania 3 880 000 



 

 

wody w m. Lenartowice 

 Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Promowanie i wspieranie budowy zbiorników retencyjnych  

 Odnośnie promowania i wspierania budowy zbiorników retencyjnych w latach 2009-2010 

zbudowano 16 zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 37.982,81 m². W roku 2009 Powiat 

Pleszewski przekazał dotację w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji 

projektowej zbiornika wodnego Lutynia. 

Wspieranie budowy urządzeń piętrzących wodę na rzece Prośnie 

 W zakresie budowy urządzeń piętrzących wodę na rzece Prośnie – obecnie funkcjonują 

dwa jazy piętrzące wodę na rzece Prośnie dla potrzeb energetycznych – w Kościelnej Wsi 

i Jastrzębnikach. W fazie projektowania są dwa kolejne w miejscowościach Stary Olesiec (gmina 

Chocz) i Ruda Wieczyńska (gmina Gizałki). 

Wspieranie działalności spółek wodnych powołanych do budowy i konserwacji urządzeń 

melioracji szczegółowych 

 W latach 2006-2009 Powiat Pleszewski wspierał gminne spółki wodne zajmujące się 

utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych. W formie dotacji powiat przekazał 

spółkom na to zadanie 46.500 zł. 

 

Zadanie 2.2. Zwiększenie lesistości powiatu 

 

Promowanie i wspieranie zalesień nieużytków i gruntów rolnych o małej przydatności 

rolniczej 

 Promocja zalesień nieużytków oraz gruntów rolnych prowadzona jest przy okazji nadzoru 

nad lasami prywatnymi, właściciele są na bieżąco informowani o możliwości pozyskania 

dofinansowania na zalesienia z Budżetu Państwa i z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa w ramach środków z Unii Europejskiej. 

 W latach 2006-2009 na terenie Powiatu Pleszewskiego zalesiono 40,39 ha. Niewielkie 

zainteresowanie właścicieli gruntów zalesieniami wynika z faktu, że do użytkowania gruntów na 

obszarach o niekorzystnych warunkach zagospodarowania (ONW) rolnicy otrzymują dodatkowe 

dopłaty, które rekompensują im niższe od przeciętnych plony i są bardziej opłacalne aniżeli dopłaty 

do zalesień. 

Promowanie i wspieranie zadrzewień na terenach zagrożonych erozją wietrzną 

 Akcja promocyjna zadrzewień była prowadzona przy okazji rekonstrukcji pasów 

śródpolnych w Fabianowie (gmina Dobrzyca), kiedy to zorganizowano dwa spotkania z rolnikami – 



 

 

właścicielami gruntów sąsiadujących z pasami śródpolnymi. W spotkaniach uczestniczyli 

naukowcy PAN, zajmujący się badaniami wpływu zadrzewień na środowisko i uprawy rolne – prof. 

dr hab. Jerzy Karg oraz prof. dr hab. Stanisław Bałazy. 

 Tematykę związaną z zadrzewieniami poruszono również w czasie Forum Ekologicznego 

Młodzieży zorganizowanego w 2006 r. w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie. 

Wykład na temat wpływu zadrzewień śródpolnych na grunty rolne pozbawione roślinności 

drzewiastej wygłosił prof. dr hab. Jerzy Karg z PAN. W Forum obok młodzieży ponadgimnazjalnej  

uczestniczyli nauczyciele, samorządowcy oraz członkowie ekologicznych organizacji 

pozarządowych 

 Ogółem na rekonstrukcję pasów śródpolnych w Fabianowie w latach 2006-2009 powiat 

wydał 46.607 zł. Obecnie nadal prowadzone są prace pielęgnacyjne zadrzewień. 

 Przy drogach powiatowych corocznie sadzone są nowe zadrzewienia, natomiast po 

usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w ich miejsce, w odległości od 

krawędzi jezdni sadzi się nowe drzewa. W latach 2006-2009 Powiat na nasadzenia drzew przy 

drogach powiatowych wydał 47.905 zł. 

 

Zadanie 2.3 Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

Budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną w obiektach jednostek 

organizacyjnych powiatu 

Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak środków finansowych. 

 

Promocja i wspieranie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

 W Starostwie Powiatowym w Pleszewie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa działa punkt informacyjny udzielający informacji z zakresu odnawialnych źródeł energii 

i służący materiałami informacyjno – promocyjnymi z tego zakresu. 

 Wsparcia finansowego nie udzielano ze względu na brak środków finansowych. 

 

Zadanie 2.4 Rozwój turystyki przyrodniczej 

Wyznaczanie szlaków turystycznych na terenach posiadających duże walory przyrodniczo – 

turystyczne 

 Wyznaczono szlak kajakowy na rzece Prośnie. 

 

Promowanie turystyki przyrodniczej poprzez wydawanie ulotek, informatorów, biuletynów, 

albumów itp. 

 Nakładem Powiatu Pleszewskiego w roku 2008 wydano publikację pn. „Przyroda Powiatu 



 

 

Pleszewskiego” autorstwa T. Wilżaka i P. Żurawlewa.  

 

 

Wspieranie agroturystyki 

 Powiat Pleszewski udostępnił Stowarzyszeniu Gospodarstw Agroturystycznych Ziemi 

Pleszewskiej stronę internetową, na której gospodarstwa agroturystyczne mogą się bezpłatnie 

promować. Ponadto Starostwo zainteresowanym gospodarstwom udziela wsparcia 

merytorycznego i organizacyjnego. 

 

Zadanie 2.5 Edukacja ekologiczna mieszkańców  

Koordynowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach Powiatowego 

Centrum Edukacji Ekologicznej 

 Koordynowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej o charakterze 

ponadgminnym spoczywa w chwili obecnej na Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Wydział współpracuje w tym zakresie z Klubem 

Ekologicznym LOP, działającym przy ZSUG w Pleszewie. 

 

Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia z zakresu edukacji 

ekologicznej 

 Starostwo Powiatowe w Pleszewie w latach 2007-2009 wspierało merytorycznie 

i finansowo następujące przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej: 

 Międzygminny Turniej Wiedzy Ekologicznej organizowany przez Klub Ekologiczny 

„Ekoludek” ze Szkoły Podstawowej w Kwileniu (łączna kwota dofinansowania: 4.500 zł), 

 konkurs ekologiczny pn. Eko – Świat w oczach osób niepełnosprawnych” organizowany 

przez Stowarzyszeni Promocji Zdrowia (łączna kwota dofinansowania: 4.000 zł), 

 odbywające się dwa razy w roku (z okazji Dnia Ochrony Środowiska oraz akcji „Sprzątanie 

Świata”) spływy kajakowe pn. EKO-PROSNA”. Uczestnicy spływów z kajaków zbierają 

odpady znajdujące się w korycie rzeki Prosny. Każdorazowo w spływie uczestniczy około 

40 osób. W ramach spływów organizowane są także konkursy ekologiczne.  

 Spływy kajakowe organizowane prze Polski Związek Wędkarski, podczas których wędkarze 

zbierają odpady oraz zwalczają kłusownictwo na rzece Prośnie (łączna kwota 

dofinansowania: 750 zł). 

 

 W roku 2008 r. Powiat Pleszewski jako jedyny samorząd powiatowy w Polsce włączył się 

w akcję „Zimowe liczenie ptaków w parkach i ogrodach”. Do udziału w liczeniu zgłosiły się 23 grupy 



 

 

szkolne z 16 szkół oraz dwie organizacje społeczne – LOP i Rodzinny Ogród Działkowy im. ks. 

Kazimierza Niesiołowskiego z Pleszewa. W Starostwie zorganizowano szkolenie z zakresu 

rozpoznawania gatunków ptaków oraz metod statystycznego liczenia ptaków. W roku 2009 akcję 

kontynuowano.    

 

 Cel strategiczny II Rozwój infrastruktury społecznej gwarantujący wzrost jakości życia 
mieszkańców powiatu pleszewskiego 

 Cel operacyjny nr 1 Rozwijanie kształcenia ponadgimnazjalnego i specjalnego 
sprzyjającego wyzwaniom XXI wieku 

Tabela nr 11  Wartości wskaźników osiągniętych w ramach Celu operacyjnego nr 1 Rozwijanie 

kształcenia ponadgimnazjalnego i specjalnego sprzyjającego wyzwaniom XXI wieku w latach 

2006-2009 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2006 2007 2008 2009 

Ilość nowo powstałych  szkolnych 
obiektów sportowych 

szt. 1 1 1 0 

Ilość placówek dostępnych dla 
uczniów niepełnosprawnych 

szt. 3 3 4 5 

Ilość uruchomionych nowych 
kierunków nauczania w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

szt. 3 2 1 1 

Ilość uruchomionych nowych typów 
szkół w szkołach ponadgimnazjalnych 

szt. 0 0 1 1 

Ilość nowych pracowni językowych i 
przedmiotowych 

szt. 11 8 6 15 

Liczba uczniów biorących udział w 
wymianie zagranicznej młodzieży 

szt. 52 77 62 114 

 

 Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Zadanie 1.1 Stała modernizacja bazy materialnej placówek oświatowych 

Wzbogacenie bazy materialnej umożliwiającej czynne uprawianie sportu przez budowę 

i modernizację hal i odkrytych obiektów sportowych 

 W roku 2009 powiat złożył deklarację przystąpienia do programu Moje boisko – Orlik 2012. 

Opracowano dokumentację projektową na budowę boisk na terenie należącym do Zespołu Szkół 

Usługowo – Gospodarczych i I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. 

Zaplanowano budowę boiska piłkarskiego o wymiarach 30mx62m, boiska wielofunkcyjnego do 



 

 

koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m oraz budynku sanitarno – szatniowego o 

pow. użytkowej 60,92 m². Cały kompleks będzie oświetlony 8 słupami.  Realizacja inwestycji 

zaplanowano na 2010 r. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków budżetu powiatu, 

Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

 

Powiększenie bazy edukacyjno – terapeutycznej Zespołu Szkół Specjalnych 

 W celu rozszerzenia bazy edukacyjno – terapeutycznej Zespołu Szkół Specjalnych w 2007 

roku podjęto koncepcję budowy nowej siedziby dla szkoły. W tym też roku powiat pleszewski na 

ten cel pozyskał od Skarbu Państwa niezabudowaną nieruchomość położoną na granicy Pleszewa 

i miejscowości Nowa Wieś.  

 W roku 2008 ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji funkcjonalno przestrzennej 

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Społeczno - Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Konkurs 

ogłoszono na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Rozstrzygnięcie konkursu miało 

miejsce w marcu 2009r. Pierwszą nagrodę zdobył zespół w składzie Grzegorza Krajewski i Wacław 

Kłos, na koncepcję tę wpłynęło również najwięcej głosów w plebiscycie mieszkańców. W marcu 

2009 r. wystąpiono do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie z wnioskiem o ustalenie warunków 

zabudowy, które wydano dnia 2 marca 2010 r. 

 

Likwidacja barier architektonicznych w wybranych placówkach oświatowych w stopniu 

umożliwiającym zdobycie wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych na poziomie 

porównywalnym z ich pełnosprawnymi rówieśnikami 

 Likwidacji barier architektonicznych dokonano w następujących placówkach oświatowych: 

 I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica - budowa windy przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych (2009r.; koszt inwestycji 248 518 zł, w tym środki PFRON 135 000 zł), 

 Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych – remont pomieszczeń WC (koszt: 36 775 zł) 

 Zespół Szkół Specjalnych – zakupiono nowy samochód VW Transporter z windą do 

przewozu dzieci niepełnosprawnych (koszt zakupu sfinansowano ze środków powiatu (44 

730 zł) i PFRON (70 070 zł). 

 

Wymiana przestarzałych, niesprawnych wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i sieci c.o., 

wod-kan., elektrycznej wraz z budową szerokopasmowej łączności internetowej 

 W latach 2006-2007 dokonano przebudowy sieci kanalizacyjnej wraz 

z odwodnieniami budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. 

W ramach inwestycji przebudowano instalację kanalizacyjną ogólnospławną i deszczową oraz 

wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych z drenażem. Realizacja zadania była 



 

 

podyktowana koniecznością likwidacji zawilgocenia budynku od wewnątrz oraz zapobieżenia jego 

dalszego niszczenia. Wartość inwestycji - 165 376 zł. 

 W roku 2008 w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Marszewie, 

w budynku internatu dokonano wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej. 

 W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie w roku 2009 dokonano naprawy wodno – 

kanalizacyjnej. 

  

Zwiększenie ilości nowoczesnych pracowni przedmiotowych w szkołach 

 W latach 2006-2009 w szkołach stopniowo, w miarę możliwości organizacyjnych i 

finansowych uruchamiano nowe pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i 

pomoce dydaktyczne. ZSU-G zaadaptował w 2006 roku część budynku przejętego po Państwowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. W nowo pozyskanych pomieszczeniach uruchomiono 2 

pracownie językowe – języka niemieckiego i angielskiego, 3 pracownie komputerowe; w roku 2009 

doposażono pracownię chemiczno - fizyczną. 

 W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie 

zmodernizowano pomieszczenia, które wcześniej nie służyły do celów dydaktycznych. Utworzono 

z nich pracownie, które ze środków z rezerwy oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

zostały wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne. W 2008 roku utworzono 2 pracownie 

technologii żywności oraz bibliotekę z czytelnią. W roku 2009 utworzono pracownię instruktażową 

dla warsztatów szkolnych, salę zabiegową i 2 pracownie przedmiotowe dla weterynarii, pracownię 

przedmiotową dla architektury krajobrazu, pracownię z dojarnią oraz pracownię fizyki. 

 W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie powstały 3 pracownie językowe w miejsce 

likwidowanych pracowni odzieżowych. W roku 2009, przy współudziale firmy Famot Pleszew S.A., 

powstała pracownia mechatroniki. 

 W roku 2006 w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie uruchomiono 

siłownię, natomiast w 2007 roku zmodernizowano i wyposażono małą salę gimnastyczną. W roku 

2006 wyremontowano i doposażono w sprzęt szkolny i pedagogiczny pracownie: fizyki, biologii, 

chemii i języka angielskiego, a w roku 2009 dwie pracownie języka polskiego; odnowiono również 

klasy: historii, matematyki i chemii. 

 Zespół Szkół Specjalnych w roku 2008 pozyskał 3 pracownie do kształcenia 

zintegrowanego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie. 

Dodatkowo w szkole uruchomiono 3 nowe pracownie – świetlicę dla uczniów najmłodszych 

w ramach programu „Radosna Szkoła” i 2 pomieszczenia dydaktyczne z uzyskanych po 

przeorganizowaniu pomieszczeń szkolnych. 

 



 

 

Zadanie 1.2 Podnoszenie jakości i poziomu nauczania oraz lepszego dostosowania 

kierunków kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy 

Poprawa efektywności nauki języków obcych, w tym na skutek zwiększenia liczby godzin 

nauczania w formie zajęć pozalekcyjnych oraz rozwój służącej temu celowi bazy 

dydaktycznej 

 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauki języków obcych prowadzone są 

w Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie (w ramach Koła Wymiany Zagranicznej) 

i w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie (w ramach koła języka 

niemieckiego). 

 Rozwijana jest również stopniowo baza dydaktyczna (informacja w punkcie powyżej).  

 

Upowszechnianie wśród nauczycieli nowoczesnych metod nauczania przez Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli i potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Pleszewie wychodząc naprzeciw potrzebom 

szkoleniowym nauczycieli organizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego. Z usług 

Ośrodka korzystają nauczyciele wszystkich typów szkół z terenu powiatu pleszewskiego oraz 

powiatów jarocińskiego, ostrowskiego i krotoszyńskiego. Organizowane są konferencje, kursy, 

warsztaty. 

 

Wdrożenie powszechnego programu rozpoznawania i wspierania wszechstronnych 

uzdolnień uczniów szkół powiatu pleszewskiego 

 Promowaniem uczniów zdolnych zajmuje się ODN w Pleszewie. Ośrodek wspiera 

nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi poprzez organizację warsztatów, konkursów 

tematycznych dla uczniów wszystkich typów szkół. 

 

Rozwijanie bazy szkoleniowej CKP uwzględniające elastyczne dostosowanie się do 

zachodzących zmian w zapotrzebowaniu na kierunki kształcenia zawodowego, sprzyjające 

zdobyciu przez uczniów wysokich kwalifikacji i umiejętności praktycznych 

 W celu poprawy bazy lokalowo – dydaktycznej rozpoczęto w 2009 r. rozbudowę CKPiODN 

w Pleszewie. W roku 2009  zrealizowano etap pierwszy przedsięwzięcia – budowę części budynku 

A administracyjno - warsztatowego (stan surowy). Wartość robót budowlanych wykonanych 

w ramach zadania wyniosła  199 667 zł. Zadanie realizowano w terminie od sierpnia do początku 

października. 

 Planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia w kolejnych latach. Kompleksowa realizacja 

przedsięwzięcia pozwoli placówce na bardziej elastyczne dostosowywanie oferty edukacyjnej do 



 

 

warunków panujących na rynku pracy oraz jej poszerzenie. Do tej pory Centrum posiadało 

ograniczone możliwości w zakresie ilości i form przeprowadzanych zajęć praktycznych 

i praktyk zawodowych oraz kursów zawodowych. 

 

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami zrzeszającymi pracodawców 

prowadzenie bieżącej analizy i prognoz lokalnego rynku pracy pod kątem wyprzedzającego 

dostosowania do tych potrzeb kierunków kształcenia zawodowego 

 Samorząd powiatowy oraz szkoły prowadzą na bieżąco analizę rynku pracy, dostosowując 

kierunki kształcenia do potrzeb rynku. W wyniku analizy potrzeb rynku pracy, po konsultacji 

z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Zatrudnienia w roku szkolnym 2007/2008 

uruchomiono w ZSRCKU w Marszewie nowy kierunek - technik weterynarii, rok później w Zespole 

Szkół Specjalnych w Pleszewie rozpoczęła działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 

Nr 3. Szkoła kształci w zawodach: tapicer, malarz – tapeciarz, kucharz małej gastronomii. 

  

Kontynuacja obecnych oraz poszukiwanie możliwości uruchomienia nowych kierunków 

kształcenia na poziomie wyższym 

 Na terenie powiatu pleszewskiego możliwość podjęcia nauki na studiach wyższych 

oferowały dwie poznańskie uczelnie wyższe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Akademia 

Rolnicza.  W roku akademickim 2006/2007 z uwagi na trudności z utworzeniem pełnej grupy nie 

dokonano naboru na I rok studiów na kierunku politologia, specjalność administracja 

samorządowa.  W dalszych latach nie podjęto kolejnych naborów z uwagi na brak zainteresowania 

tym kierunkiem. Zapotrzebowanie środowiska lokalnego na oferowane specjalności zostało 

zaspokojone. Nowych kierunków z kolei nie utworzono, gdyż jak pokazały wcześniejsze 

doświadczenia nie ma możliwości stworzenia pełnych grup. 

 W chwili obecnej na terenie powiatu nie działa żadna uczelnia wyższa. 

  

Organizacja różnorodnych konkursów i olimpiad przedmiotowych jako ważnego czynnika 

wzmacniającego motywacje do osiągania dobrych wyników w nauce 

 Organizacją różnego rodzaju konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu 

powiatowym zajmuje się Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie.  

 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych osiągają znakomite wyniki na olimpiadach 

przedmiotowych, zarówno na etapie wojewódzkim, jak i centralnym. 

 

Zadanie 1.3. Działania sprzyjające rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu uczniów oraz 

rozbudzeniu w nich wszechstronnych zainteresowań poznawczych 



 

 

 Szkoły ponadgimnazjalne oprócz prowadzenia zajęć obowiązkowych zajmują się także 

rozwijaniem zainteresowań uczniów przez organizowanie im czasu wolnego w różnego rodzaju 

kółkach zainteresowań.  

  

 Cel operacyjny nr 2 Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców 

  

 Wartości wskaźników dla celu zaprezentowano w tabeli poniżej. Z uwagi na trudności 

w ustaleniu wartości niektórych z nich, pozycje te pozostają niewypełnione. W części III podano 

propozycje nowych wskaźników dla tego celu. 

 

 Tabela nr 12 Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego nr 2 Poprawa stanu zdrowotności 

mieszkańców w latach 2006-2007 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2006 2007 2008 2009 

Liczba osób objętych badaniami w ramach 
programów profilaktycznych 

osoba 1 187 2 186 1 479 1 201 

Średni okres pobytu pacjenta w szpitalu dzień 4,3 4,2 4,2 4,3 

Wskaźnik nowoczesności aparatury i 
sprzętu medycznego 

- - - - - 

Wzrost kwalifikacji personelu medycznego % - - 20,58% 22,2% 

Liczba osób objętych opieką 
długoterminową 

osoba 327 330 312 318 

Liczba osób 
leczonych  
w szpitalu 

Liczba porad udzielonych w 
poradniach specjalistycznych 

szt. - - 33 142 36 316 

Liczba badań wykonanych w 
zakładach diagnostycznych 

szt. - - 202 204 236 574 

Liczba wykonanych zabiegów 
operacyjnych 

szt. - - 2 699 2 838 

Liczba osób korzystających z leczenia 
szpitalnego 

osoba 14 336 15 656 18 125 18 721 

 

 Źródło: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. 

 

Zadanie 2.1. Zwiększenie efektywności i jakości usług medycznych poprzez modernizację 

infrastruktury i zakup nowoczesnego sprzętu 

 W ramach zadania wyremontowano oddziały wewnętrzny i ortopedyczny oraz salę 



 

 

przedporodową. Remonty podyktowane były koniecznością dostosowania pomieszczeń oddziałów 

do obowiązujących wymogów prawnych, higienicznych i bezpieczeństwa pracy. Przystosowano 

również pomieszczenia do dziennego podawania chemii i poradni onkologicznej. Wykonano 

remonty dachów na budynku tlenowni, magazynie odpadów oraz budynku zbiornika wody 

rezerwowej. Pomieszczenia Centralnej Sterylizacji przystosowano do zamontowania myjki do 

mycia narzędzi chirurgicznych. Wyremontowano rozdzielnie elektryczne. 

 W ramach poprawy dostępności i komunikacji wewnątrz szpitala dla osób 

niepełnosprawnych dobudowano budynek z windą z przeznaczeniem dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Rozbudowano sieć komputerową o 43 stanowiska komputerowe, wymieniono 24 monitory 

na monitory LCD, zakupiono 9 notebooków. Zakupiono oprogramowanie do obsługi bazy danych 

ORACLE, rozbudowano system Eskulap o 8 licencji do obsługi oddziałów szpitala, poradni 

i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakupiono również oprogramowanie do nadzoru 

sieci komputerowej oraz oprogramowanie do archiwizacji obrazów wykonanych badań 

diagnostycznych. 

 Zakupiono na potrzeby szpitala nowoczesny sprzęt medyczny: tomograf komputerowy, 

aparat USG, aparaty KTG (3 szt.), kardiomonitory, wiertarkę ortopedyczną, zestaw do 

vadeogastroskopii przewodu pokarmowego, system VAPR, diatermię argonową, spirometr oraz 

sprzęt do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

  

Zadanie 2.2. Zwiększenie efektywności i jakości usług medycznych 

 Zakres usług świadczonych przez Pleszewskie Centrum Medyczne rozszerzono o zabiegi 

z zakresu chirurgii naczyń, endoprotezo plastyki, chirurgii ręki, usuwania kamienia przewodu 

żółciowego metodą ERCP.  

 Rozpoczęto również wszczepianie kardiowerterów defibrylatorów. Wiązało się z tym 

zatrudnienie specjalistów: chirurga onkologa oraz chirurga naczyń. W pleszewskiej placówce 

zatrudniono również kardiologa dziecięcego i uruchomiono diagnostykę kardiologiczną wśród 

dzieci. 

 Zadanie jest realizowane nie tylko poprzez poszerzanie wachlarza usług oferowanych 

przez szpital, ale także poprzez systematyczne podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, 

który uczestniczy w różnego rodzaju kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych. W latach 2006 – 

2009 swoje kwalifikacje podniosły 52 osoby zatrudnione w SPZOZ/PCM w Pleszewie. 

 

Zadanie 2.3 Edukacja służąca wzrostowi świadomości prozdrowotnej w społeczeństwie 

 Realizowano Program Profilaktyki Raka Piersi – zarówno etap podstawowy, jak 



 

 

i pogłębiony.  Placówka realizuje założenia Narodowego Programu Zdrowia poprzez działania 

podejmowane w ramach oświaty zdrowotnej. Podejmowano przede wszystkim zagadnienia 

związane z promowaniem zdrowego stylu życia w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej, 

higieny psychicznej, zapobiegania chorobom zakaźnym, układu krążenia, nowotworom oraz 

w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Edukacja odbywa się 

w formie pogadanek, rozmów indywidualnych, wystaw, kolportowania plakatów, organizowania 

konkursów oraz poprzez współudział w imprezach i festynach o powyższej tematyce. 

  

Zadanie 2.4. Dążenie do zahamowania zachorowalności, umieralności i inwalidztwa 

z powodu chorób cywilizacyjnych 

 W ramach zadania prowadzona jest profilaktyka raka piersi. Wykonywane są badania 

w ramach pracowni kardiologicznej (holtery ciśnieniowe i EKG, testy wysiłkowe, Echo serca) 

i endoskopowej. 

 Otwarto poradnie: diabetologiczną, neurologiczną, chirurgii onkologicznej, hematologicznej, 

chorób metabolicznych i proktologiczną. 

 W placówce jest możliwe wykonanie badań kolonoskopowych w ramach świadczeń 

bezpłatnych. 

 Dokonano częściowego remontu oddziału rehabilitacji oraz zakupiono ze środków PFRON 

nowy sprzęt do rehabilitacji pacjentów po zabiegach ortopedycznych. 

  

Zadanie 2.5. Dostosowanie działalności SPZOZ do długotrwałych trendów demograficznych 

uwzględniających starzenie się społeczeństwa i związanych z tym schorzeń 

 W roku 2009 w PCM w Pleszewie zwiększono liczbę łóżek rehabilitacyjnych do 40 sztuk. 

 Ponadto zatrudniono chirurga onkologa oraz zakontraktowano nowe tzw. „Programy 

lekowe” w leczeniu nowotworów. W placówce zatrudniono również 2 hematologów. 

Wyremontowano także oddział paliatywny. 

 

Zadanie 2.6. Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu 

życia – rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa 

 Szpitalny Oddział Ratunkowy PCM w Pleszewie posiada akredytację na prowadzenie 

specjalizacji lekarskiej z medycyny ratunkowej – 6 miejsc specjalizacyjnych i 2 miejsca na 

prowadzenie staży kierunkowych z medycyny ratunkowej do innych specjalizacji. 

 Personel medyczny PCM w Pleszewie raz w roku szkolony jest z zakresu udzielania I-szej 

pomocy w stanach zagrożenia życia. 

 W maju 2009 r. PCM w Pleszewie zorganizowano szkolenie dla dyspozytorów medycznych. 



 

 

W szkoleniu wzięło udział 20 dyspozytorów, w tym 6 z Pleszewskiego Centrum  Medycznego. 

 W oddziale kardiologicznym odbywają się praktyki zawodowe studentów Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu z zakresu ratownictwa medycznego. 

 Zakupiono kardiomonitory i respirator. 

 Wyremontowano korytarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zakupiono dwa ambulanse 

ratunkowe.   

 We wrześniu 2009 roku wybudowano i oddano do użytku lądowisko dla helikopterów. 

 

Zadanie 2.7.  

Ochrona zdrowia matki i dziecka w czasie przed i jego urodzeniu 

 Cały czas przy szpitalu funkcjonuje szkoła rodzenia. Zakupiono inkubator noworodkowy. 

 

Zadanie 2.8. 

Wczesna diagnostyka u dzieci młodzieży w zakresie chorób cywilizacyjnych 

 W ramach zadania zakupiono aparat Uroflometr celem wykonania badań urodynamicznych 

oraz wyremontowano pomieszczenia Dziennego Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci. 

 

 

 Cel operacyjny nr 3 Podnoszenie skuteczności działania systemu pomocy społecznej 

  

 Tabela nr 13 Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego nr 3  

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2006 2007 2008 2009 

Ilość nowych miejsc  
w mieszkaniach chronionych 

szt. 0 0 0 0 

Ilość instytucji powiatowych 
dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

obiekt 2 0 1 2 

Liczba nowo utworzonych 
/przystosowanych stanowisk 
pracy dla osób 
niepełnosprawnych 

szt. 9 12 7 - 

Liczba osób objętych 
wsparciem Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej 

osoba 
(rodzina) 

101 
(48) 

64 
(38) 

141 
(70) 

129 
(92) 

  

 Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

 



 

 

Zadanie 3.1. Ograniczanie negatywnych skutków zjawisk społecznych występujących 

u dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo 

 W ramach tego zadania corocznie dla dzieci z rodzin ubogich i problemowych z Powiatu 

Pleszewskiego organizowany jest wypoczynek letni z elementami programów profilaktycznych. 

 W roku 2007 i 2008 w ramach promocji wizerunku rodziny zorganizowano we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi festyny rodzinne dla rodzin z powiatu pleszewskiego, w tym rodzin 

zastępczych. 

 W roku 2009 zorganizowano warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 

zastępczych i utworzono grupę wsparcia. 

Zadanie 3.2. Tworzenie warunków dla integracji społecznej osób niepełnosprawnych 

i starszych 

 Zadanie jest realizowane w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych – Program Wyrównywania Różnic Między Regionami oraz projektu 

systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Razem łatwiej – program 

aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Pleszewskim, realizowanego od 2008 roku. 

 W ramach projektu pn. „Razem łatwiej” w roku 2008 przeszkolono 36 osób 

niepełnosprawnych w zakresie kursu komputerowego i florystycznego stopnia podstawowego oraz 

w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych (cykl warsztatów psychologiczno-

doradczych). W roku 2009 przeszkolono kolejne 30 osób w zakresie kursu komputerowego stopnia 

podstawowego i 42 osoby w zakresie kompetencji społeczno – zawodowych, dodatkowo 12 osób 

wzięło udział w turnusie rehabilitacyjnym. Projekt będzie realizowany do roku 2013. 

  

Zadanie 3.3. Intensyfikacja działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy 

 W ramach zadania prowadzona jest terapia psychologiczna dla ofiar i sprawców przemocy, 

prowadzone są również programy edukacyjno - korekcyjne dla sprawców przemocy domowej. 

 W siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej pełnione są dyżury: psychologiczny i prawny. 

 Organizowane są warsztaty z cyklu „Ja i mój świat” dla dzieci z rodzin dotkniętych 

przemocą. 

 W szkołach powiatu prowadzone są kampanie informacyjne m.in w formie warsztatów 

edukacyjnych z elementami socjoterapii dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz pogadanek 

kierowanych zarówno do uczniów jak i rodziców na temat radzenia sobie z przemocą w szkołach. 

 Nieustannie trwają prace nad usprawnianiem powiatowego systemu profilaktyki przemocy – 

między innymi poprzez spotkania Powiatowej Koalicji Przeciwdziałania Przemocy. Koalicja skupia  

przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, Sądu, Prokuratury, Poradni 

Odwykowej, Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, a także pracowników Powiatowego 



 

 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 

 

 Cel operacyjny nr 4 Wzrost zatrudnienia i ograniczanie skutków bezrobocia 

 Wartości wskaźników dla celu przedstawiono w tabeli poniżej. 

  

 Tabela nr 14 Wskaźniki Celu operacyjnego nr 4 Wzrost zatrudnienia i ograniczanie skutków  

 bezrobocia 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2006 2007 2008 2009 

Ilość utworzonych nowych 
miejsc pracy 

osoba 346 588 342 250 

w tym w wyniku 
samozatrudnienia 

osoba 196 257 174 121 

Liczba osób podejmujących 
pracę w wyniku 
przekwalifikowania 

osoba 264 335 167 124 

Liczba pozyskanych ofert 
pracy 

osoba 2 865 2 667 1 535 2 114 

Ilość osób bezrobotnych osoba 4 789 3 247 2 374 3 130 

 

 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

 

Zadanie 4.1. Tworzenie nowych miejsc pracy 

 W ramach zadania utworzono w latach 2006-2009 1 526 nowych miejsc pracy, w tym 748 

w wyniku samozatrudnienia (w tym 208 kobiet). Osoby bezrobotne najczęściej podejmowały 

działalność gospodarczą w dziedzinie usług. 

 

Tabela nr 15 Profile działalności podejmowane przez bezrobotnych w latach 2006 -2009 (w %) 

Rok Handel Usługi Produkcja 

2006 40,30% 54,6 5,1 

2007 27,6 69,7 2,7 

2008 18,4 79,9 1,7 

2009 23,1 70,3 6,6 

 

 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

   

Zadanie 4.2. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego 



 

 

 W wyniku szkoleń i przekwalifikowania w latach 2006-2009 748 osób bezrobotnych podjęło 

pracę w nowym zawodzie.  

 Prowadzono również doradztwo zawodowe, w ramach którego kontynuowano program 

aktywnego poszukiwania pracy „Młode Wilki”, kierowany przede wszystkim do ludzi w wieku 

poniżej 25 roku życia. W latach 2006-2009 z tej formy pomocy skorzystało 10 094 osób (w tym 

6 379 kobiet). Program realizowany jest między innymi w formie spotkań z młodymi bezrobotnymi, 

na których uczą się poruszać na rynku pracy i korzystać z instrumentów, jakie daje ustawa o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   

 Poniżej przedstawiono w tabeli dane dotyczące form i rozmiarów aktywizacji osób 

bezrobotnych w powiecie pleszewskim w latach 2006-2009. 

 

Tabela nr 16 Formy i rozmiary aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie pleszewskim  

w latach 2006-2009 

Lp. 

 
Rodzaj programu 

Liczba uczestników  

2006 2007 2008 2009 

1 Staże 303 479 293 330 

2 Szkolenia 361 532 281 250 

3 Prace interwencyjne 163 97 67 55 

4 Roboty publiczne 45 63 71 68 

5 
Przygotowanie zawodowe w miejscu 
pracy 

0 9 79 73 

6 
Refundacja wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy 

150 331 168 129 

7 
Dofinansowanie działalności 
gospodarczej 

196 257 174 121 

8 
Zwrot kosztów przejazdu do pracy poza 
powiatem 

109 86 83 64 

9 Studia podyplomowe 0 0 0 4 

Razem: 1 327 1 854 1 216 1 094 

 

 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

 

Zadanie 4.3. Zwiększenie mobilności terytorialnej  



 

 

 W latach 2006-2009 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 515 ofert pracy spoza 

terenu powiatu pleszewskiego (5% ogółu pozyskanych ofert - ogółem pozyskano 9 181 ofert). 

Liczba ta systematycznie rosła – z 86 ofert pracy pozyskanych w 2006 roku do 122 ofert 

pozyskanych w roku 2009. Ponadto PUP udzielał dofinansowania na dojazdy do pracy poza 

powiatem. W omawianym okresie z tej formy pomocy skorzystały 342 osoby (w tym 117 kobiet) 

 Cel operacyjny nr 5 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego  

 

Tabela nr 17 Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego nr 5 Wzrost bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu pleszewskiego 

 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2006 2007 2008 2009 

Czas dojazdu do miejsca zdarzenia 
jednostek KSRG 

min/sek 13,41 15,3 11,55 9,14 

Wskaźniki 
wykrywalności KPP 

przestępstw % 84,7 84,8 83,9 83,4 

wykroczeń % 71,3 68,4 63,5 69,8 

Ilość 
przeprowadzonych 
przez PZZK 

gier decyzyjnych szt. 2 1 1 1 

ćwiczeń 
terenowych 

szt. 1 1 1 1 

 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Zadanie 5.1. Poprawa ochrony przeciwpożarowej 

Realizacja zadania została zapewniona poprzez: 

 uruchomienie systemu selektywnego włączania syren alarmowych w jednostkach OSP, 

 uruchomienie powiadamiania strażaków w systemie SMS w 2006 roku, 

 wyposażenie w lepszy sprzęt jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży 

Pożarnych  

 

Zadanie 5.2. Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 W celu poprawy efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie realizowała 

programy prewencyjne („Bezpieczne Miasto”, „Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania 

Przestępczości”, „Ochrona Dóbr Kultury”, „Bezpieczny Ogród – Działka”, „Bezpieczna Wieś”, 

„Bezpieczna Szkoła”, „Z Pyrkiem Bezpieczniej”) oraz program opracowany w sekcji prewencji KPP 

Pleszew „Bezpieczny Listonosz”. Wspomniane programy realizowano w ramach rządowego 



 

 

programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.  

 

Zadanie 5.3. Doskonalenie współpracy służb ratowniczych oraz instytucji realizujących 

zadania z zakresu bezpieczeństwa  

 W latach 2008-2009 opracowano Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, zawierający 

procedury reagowania kryzysowego, standardowe procedury operacyjne uczestników reagowania, 

organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania, zasady informowania 

ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń, organizację ewakuacji 

z obszarów zagrożonych, organizacja opieki społecznej i medycznej, organizację ochrony przed 

zagrożeniami radiacyjnymi, biologicznymi i chemicznymi oraz zasady i tryb oceniania 

i dokumentowania szkód. Plan został zatwierdzony przez Wojewodę Wielkopolskiego 27 maja 

2009 r. 

 Prawidłowość opracowanych procedur jest sprawdzana podczas systematycznie 

organizowanych gier decyzyjnych i ćwiczeń terenowych. W latach 2006-2009 przeprowadzono gry 

i ćwiczenia o następującej tematyce: 

 „Organizacja współdziałania powiatowych, służb, inspekcji i straży oraz PZRK w sytuacji 

wypadku drogowego z udziałem autobusu turystycznego i samochodu przewożącego 

materiały niebezpieczne” (KP PSP; lipiec 2006), 

 „Sprawdzenie przygotowania administracji publicznej do ochrony zabytków, doskonalenie 

współdziałania i wzajemnej współpracy służb i podmiotów ratowniczych uczestniczących 

w akcjach” (Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie; październik 2006), 

 „Atak terrorystyczny w Starostwie Powiatowym – ewakuacja pracowników” (Starostwo 

Powiatowe w Pleszewie; wrzesień 2007), 

  „Organizacja współdziałania powiatowych, służb i straży oraz PZZK i GZZK w sytuacji 

ataku terrorystycznego w Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A. w Pleszewie” (sala 

konferencyjna KP PSP w Pleszewie oraz tereny i obiekty Rozlewni Gazu Płynnego Gaspol 

S.A.; sierpień 2008), 

  „Zabezpieczenie masowej imprezy sportowej o podwyższonym ryzyku,  w trakcie której 

doszło do zakłócenia spokoju i porządku publicznego” (Starostwo Powiatowe w Pleszewie; 

maj 2009), 

 ,,Organizacja współdziałania powiatowych służb i straży oraz Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sytuacji 

rozprzestrzeniania się środka chemicznego w Gimnazjum w Dobrzycy” (Gimnazjum 



 

 

i Szkoła Podstawowa w Dobrzycy; wrzesień 2009). 

 

 W celu podniesienia jakości działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 

publiczne powiat wspierał także finansowo i merytorycznie wiele przedsięwzięć w Komendzie 

Powiatowej Policji w Pleszewie oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Pleszewie. Związane były one przede wszystkim z doposażaniem w sprzęt specjalistyczny oraz 

modernizacją infrastruktury tych instytucji. 

 

 Tabela nr 18 Zestawienie najważniejszych wydatków na KPP i KP PSP w Pleszewie 

 w latach 2007-2009 

  

Rok Przeznaczenie Kwota 

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie 

2007 Zakup samochodu służbowego 59 989 zł 

2009 Dofinansowanie modernizacji budynku 
administracyjnego Komendy 

50 000 zł 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie 

 
2007 

Remont budynku garażowo - magazynowego 125 000 zł 

Zakup sprzętu ratowniczego 20 000 zł 

 
2008 

Zakup bieżni 25 189 zł 

Montaż łapacza śniegu na budynku 24 811 zł 

Zakup odzieży specjalnej i środków ochrony 
indywidualnej 

20 000 zł 

 
2009 

Zakup samochodu rozpoznawczo - 
ratowniczego 

99 910 zł 

Zakup sprzętu teleinformatycznego 10 240 zł 

Zakup namiotu ewakuacyjnego 5 000 zł 

  

 Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 Cel operacyjny nr 6 Podnoszenie jakości usług świadczonych przez powiatową 
administrację samorządową i promocja powiatu pleszewskiego 

  

 Tabela nr 19 Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego nr 6  

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn. 
miary 

2006 2007 2008 2009 

1 Ilość jednostek 
organizacyjnych, które 
uzyskały certyfikat jakości 

szt. 1 - - - 



 

 

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn. 
miary 

2006 2007 2008 2009 

świadczonych usług 

2 Ilość jednostek 
organizacyjnych powiatu, 
które wdrożyły elektroniczny 
obieg dokumentów 

szt. - - - - 

3 Ilość wydawnictw 
promocyjnych powiatu 

szt. 5 6 6 6 

 w tym (tytuły wydawnictw)  Biuletyn 
Informacyjny 
„Wiadomości 
Powiatu 
Pleszewskiego” 
(3 numery) 
 
Informator 
„Skąd mamy 
pieniądze i na 
co je 
wydajemy?” 
 
”II kadencja 
samorządu 
powiatowego 
2002-2006” 
 
 
„125 lat 
Ochotniczej 
Straży 
Pożarnej w 
Pleszewie”  - 
dofinansowanie 
 
 
 
„135-lecie 
szkoły średniej 
w Pleszewie” - 
dofinansowanie 

Biuletyn 
Informacyjny 
„Wiadomości 
Powiatu 
Pleszewskiego” 
(3 numery) 
 
Katalog – 
oferta na I Targi 
Edukacyjne 
Powiatu 
Pleszewskiego 
 
Przewodnik 
turystyczny 
„Weekend w 
powiecie 
pleszewskim I”   
 
Katalog 
poplenerowy 
„Śladami 
historii i 
zabytków 
powiatu 
pleszewskiego” 
 
Mapa 
administracyjno 
-turystyczna 
„Powiat 
Pleszewski” 
 
 
Wydawnictwo 
„Piękno 
Powiatu 
Pleszewskiego” 
- wznowienie 

Biuletyn 
Informacyjny 
„Wiadomości 
Powiatu 
Pleszewskiego” 
(2 numery) 
 
Katalog – oferta 
na II Targi 
Edukacyjne 
Powiatu 
Pleszewskiego 
 
„Przyroda 
Powiatu 
Pleszewskiego” 
 
 
 
„100 lat 
Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Choczu” - 
dofinansowanie 
 
 
 
Ulotki 
informacyjne 
dotyczące 
Komercjalizacji 
SPZOZ w 
Pleszewie 
 
Kalendarz 
okolicznościow
y 90-lat 
Powiatu 
pleszewskiego 
w wydaniu 
kalendarza 
„Pałace i dworki 
Wielkopolski” 

Biuletyn 
Informacyjny 
„Wiadomości 
Powiatu 
Pleszewskiego” 
(3 numery) 
 
Katalog – oferta 
na III Targi 
Edukacyjne 
Powiatu 
Pleszewskiego 
 
Przewodnik 
turystyczny 
„Weekend w 
powiecie 
pleszewskim II”  
 
Widokówka 
okolicznościow
a „700 lat 
Jedlca” 
 
 
 
 
 
Publikacja 
„Powiat 
Pleszewski – 
historia, 
turystyka, 
ludzie” 

 

 Źródło: Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie 



 

 

 

 

Zadanie 6.1. 

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych powiatu 

 Jak do tej pory system zarządzania jakością wprowadzono jedynie w Starostwie 

Powiatowym w Pleszewie, które w październiku 2006 uzyskało certyfikat ISO 9001-2001. W roku 

2009 dokonano odnowienia tego certyfikatu według normy ISO 9001-2009. 

 

Zadanie 6.2. Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w jednostkach 

organizacyjnych powiatu, zarządzanie przepływem informacji 

 Elektronicznego obiegu dokumentów nie udało się wdrożyć w jednostkach organizacyjnych 

powiatu, z uwagi na niezrealizowany projekt informatyczny. Istnieje szansa na jego wdrożenie 

w Starostwie Powiatowym w roku 2010. 

 

Zadanie 6.3. Wzmocnienie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu 

 
Promocja gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych  

 Na terenie powiatu działa ponad cztery tysiące podmiotów gospodarczych. Wiodącymi 

przedsiębiorstwami są Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A., fabryka 

obrabiarek do metalu FAMOT S.A., nowoczesna ubojnia drobiu ADROS w Dobrzycy. Silnie 

rozwinięta jest branża kotlarska - skupiająca ponad stu producentów kotłów centralnego 

ogrzewania i firm kooperujących, branża ogrodnicza specjalizująca się w produkcji pomidorów pod 

nazwą handlową „POMIDOR PLESZEWSKI”. Miasto Pleszew znane jest także z produkcji siodeł 

i uprzęży eksportowanych m.in. do USA i Australii. Prężnie rozwijają się przedsiębiorstwa 

stolarskie, specjalizujące się w produkcji schodów, drzwi i okien z drewna. Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska Kowalew - Dobrzyca wytwarza znane na rynku produkty mleczne m.in. sery, jogurty, 

kefiry, masło. Dynamicznie rozwija się branża wędliniarska i przetwórstwo mięsne oraz branża 

cukiernicza.  

 W ramach promocji gospodarki Powiatu Pleszewskiego szczególną uwagę poświęcono 

właśnie powyższym branżom i produktom regionalnym. Niniejsze zadanie realizowano m.in. 

poprzez publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych, prezentację firm i ich produktów na 

targach, realizację projektów dofinansowanych ze środków UE dla branży kotlarskiej,  udział 

w seminariach i konferencjach gospodarczych w ramach struktur Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej 

oraz promocję  produktów regionalnych w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego 



 

 

w Pleszewie. 

 Ukazały się artykuły promocyjne w biuletynie informacyjnym „Wiadomości Powiatu 

Pleszewskiego” 2007, 2008 i 2009, ulotkach promocyjnych „Powiat Pleszewski” - 2008, publikacji 

„Powiat Pleszewski – historia, ludzie, turystyka” – 2009,  „Wielkopolska – Unia bez tajemnic”, 

a także w serwisie internetowym Starostwo Powiatowego w Pleszewie oraz utworzonym w ramach 

projektu „Wzmacnianie sieci współpracy MSP Pleszewskiego Klaster Kotlarskiego” serwisu 

poświęconego tej branży.  

 W marcu 2008 roku 30 pleszewskich firm kotlarskich prezentowało swoje wyroby na 

Międzynarodowych Targach Poznańskich INSTALACJE 2008 - najważniejszej imprezie targowej 

dla branży grzewczej w Polsce odbywającej się raz na dwa lata w Poznaniu. Stoisko 

pleszewskiego klastera kotlarskiego wraz z jego nowym produktem „RetKlaster25 - premium” 

odwiedziło kilka tysięcy zwiedzających, a wśród nich instalatorzy, projektanci i firmy budowlane.  

 W dniu 27 maja 2008 roku podczas Wielkopolskiego Dnia Samorządowca z udziałem 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Zawidowicach zorganizowano stoiska wystawiennicze 

dla branży mleczarskiej – OSM Kowalew, producentów ogrodniczych „Pomidor Pleszewski”, 

branży kotlarskiej – Grupa „Innowacyjny Kocioł Pleszewski” oraz pleszewskich pszczelarzy. 

 1 czerwca 2007r. po niespełna siedemdziesięciu latach przerwy na Ziemi Pleszewskiej 

odbyła się kolejna Wystawa Przemysłowa, której współorganizatorem był Powiat Pleszewski. 

Wystawę pt. "Nowoczesne palniki węglowe z Pleszewa dla branży kotlarskiej" zorganizowano w 

siedzibie firmy "EKOCENTR" produkującej kotły grzewcze oraz zespoły podające na paliwa stałe.  

 Powiat Pleszewski brał udział w pracach koncepcyjnych nad utworzeniem Centrum 

Promocji Produktów Regionalnych – Centrum Zaawansowanych Technologii przy współudziale 

Urzędu Marszałkowskiego. W założeniu Centrum powinno być zlokalizowane w miejscu o silnym 

natężeniu komunikacyjnym np. przy drodze krajowej  nr 11 lub nr 12 i pełnić rolę obiektu 

ekspozycyjnego dla lokalnych produktów regionalnych, a także ma pełnić funkcję animatora 

przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i marketingowym. Drugi obszar działania Centrum to 

rozwijanie  i stosowanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla lokalnych 

klastrów i ważniejszych branż produkcyjnych bądź usługowych. Projekt miał być finansowany ze 

środków unijnych (75%) przy udziale samorządów i inwestorów prywatnych (25%). Zamiejscowe 

oddziały Centrum planowano utworzyć w Ostrowie Wlkp. i Pleszewie. Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak podczas wizyty w lutym 2010 roku w Starostwie 

Powiatowym w Pleszewie poinformował jednak, że samorząd wojewódzki zawiesił tymczasowo 

projekt budowy Centrum w subregionie Płd. Wielkopolski. 



 

 

 Regularnie od 2003 roku odbywają się spotkania i konsultacje z kluczowymi branżami 

gospodarczymi powiatu pleszewskiego, a w październiku 2009 roku powołano Stowarzyszenie 

Klaster Kotlarski w skład którego wchodzą przedsiębiorcy, przedstawiciele starostwa i  w celu 

koordynowania działań na rzecz budowy Centrum oraz realizacji projektów progospodarczych. 

 

 

 

 

Promocja walorów krajobrazowo – turystycznych 

W ciągu ostatnich lat zintensyfikowano działalność promocyjną w obszarze turystycznym 

powiatu. Bardzo silny akcent położono na rozwój turystyki wodnej na rzece Prośnie oraz promocję 

zabytków kultury materialnej w tym Zamek Działyńskich w Gołuchowie – Oddział Muzeum 

Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Ziemiaństwa – Zespół Pałacowo Parkowy w Dobrzycy. 

Ponad to w celu popularyzacji walorów krajoznawczych powiatu organizowane są m.in. 

międzynarodowe plenery malarskie, konkursy fotograficzne oraz publikowane materiały 

promocyjne.  

W ramach promocji rozwoju turystyki i rekreacji na rzece Prośnie wytyczono 

i opisano szlak kajakowy na odcinku 24 km rzeki Prosny obejmując obszar pięciu gmin Powiatu 

Pleszewskiego. Od kilku lat powiat organizuje coroczne spływy kajakowe. Pierwszy spływ, 

otwierający wodny sezon turystyczny połączony jest z piknikiem plenerowym nad Prosną pod 

nazwa „Święto Prosny”.  Drugi spływ organizowany przez powiat w połowie sezonu wodnego, to 

tzw. spływ „Eko-Prosna” – polegający na oczyszczaniu koryta rzeki oraz nabrzeża z 

pozostawionych przez turystów śmieci. W celu popularyzacji organizacji spływów kajakowych 

powołano Klub Kajakowy „LOK Prosna” działający przy Lidze Obrony Kraju w Pleszewie. 

Głównymi zadaniami klubu jest organizacja spływów i imprez rekreacyjnych na rzece Prośnie oraz 

propagowanie turystyki kajakowej. 

Ponadto realizacja promocji walorów krajobrazowo – turystycznych realizowana jest 

poprzez liczne opracowania i publikacje promocyjne. Realizując to zadanie wydano kilkanaście 

różnych publikacji o charakterze informacyjnym i promocyjnym, niektóre w całości opracowane 

były przez Wydział Promocji i Rozwoju, inne na zasadzie współpracy wydano wysiłkiem szerszych 

zespołów redakcyjnych, w skład których wchodziły samorządy gminne jednostki organizacyjne 

powiatu czy osoby prywatne. Do najważniejszych można zaliczyć Album „Piękno Powiatu 

Pleszewskiego” - to sztandarowa publikacja promocyjna Powiatu Pleszewskiego. Prace nad jej 



 

 

opracowaniem rozpoczęto już w roku 2001, wydanie pierwsze miało miejsce w 2003 r., a ponownie 

zaktualizowane wydanie drugie ukazało się w 2007 roku. Podobnie przewodnik turystyczny 

opracowany we współpracy z Redakcją „Życie Pleszewa” pn. „Weekend w Powiecie Pleszewskim” 

doczekał się aktualizacji i wznowienia w 2008 r.. Powiat wydał także m.in. kilka biuletynów 

informacyjnych „Wiadomości Powiatu Pleszewskiego”, katalog poplenerowy „Śladami historii i 

zabytków Powiatu Pleszewskiego”, Mapa administracyjno – turystyczna „Powiat Pleszewski”, oraz 

publikację albumowa „Powiat Pleszewski – historia, ludzie, turystyka”. Ciekawą pozycja książkowa 

jest też publikacja „Przyroda Powiatu Pleszewskiego” wydana przy współudziale Wydziału 

Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa opisująca faunę i florę Powiatu Pleszewskiego. .  

 W ramach serwisu internetowego utworzono zakładki obejmujące informacje na temat 

gospodarstw agroturystycznych, walorów turystycznych powiatu tłumaczone na języki: niemiecki, 

ukraiński i angielski, a obecnie opracowywana jest interaktywna mapa turystyczna Powiatu 

Pleszewskiego oparta o mapę serwisu Google.pl.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 III Propozycje zmian 

 

 W trakcie opracowywania raportu zgłoszono następujące propozycje zmian w celach  i 

zadaniach do realizacji.  

 Pleszewskie Centrum Medyczne zaproponowało zmianę zapisu Zadania 2.1 Zwiększenie 

efektywności i jakości usług medycznych poprzez modernizację infrastruktury i zakup 

nowoczesnego sprzętu z dotychczasowego: 

„Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 

 dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów prawnych, higienicznych i 

 bezpieczeństwa pracy, 

 poprawę dostępności i komunikacji wewnątrz szpitala dla osób niepełnosprawnych, 

 rozbudowę sieci komputerowej i stanowisk komputerowych, 

 doposażenie w sprzęt uwzględniający przewidywany rozwój świadczeń zdrowotnych.” 

na: 

„Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 

 dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów techniczno – sanitarnych 

 i obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności dążenie do rozbudowy bazy

 szpitalnej w celu spełnienia wymogów techniczno – sanitarnych i stworzenie bazy dla

 rozwoju szpitala w celu spełnienia wymogów techniczno – sanitarnych i stworzenie bazy

 dla rozwoju szpitala, 

 poprawę dostępności i komunikacji wewnątrz szpitala dla osób niepełnosprawnych, 

 rozbudowę sieci komputerowej i stanowisk komputerowych, 

 systematyczna wymiana bazy sprzętowej na nowocześniejszą i lepszą aparaturę i sprzęt 

 medyczny. 

W zadaniu 2.2 Zwiększenie efektywności i jakości usług medycznych zaproponowano 

dodanie zapisu: „- dostosowanie liczby łóżek poszczególnych oddziałów do potrzeb 

demograficznych lub zapotrzebowania pacjentów”. 

W zadaniu 2.4 Dążenie do zahamowania zachorowalności, umieralności i inwalidztwa z 

powodu chorób cywilizacyjnych proponuje się wycofanie zapisu „- poszerzenie zakresu usług 

leczniczych i rehabilitacyjnych” i wprowadzenie zapisu „- poszerzenie zakresu usług 



 

 

diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych PCM”. 

W zadaniu 2.5 Dostosowanie działalności SPZOZ do długotrwałych trendów 

demograficznych uwzględniających starzenie się społeczeństwa i związanych z tym schorzeń 

zaproponowano wycofanie zapisu „- zwiększenie liczby łóżek rehabilitacyjnych z uwzględnieniem 

pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, kardiologicznymi i narządów ruchu” i zastąpienie go 

zapisem „-  zwiększenie liczby łóżek rehabilitacyjnych i bazy pomieszczeń przeznaczonych na 

świadczenia rehabilitacyjne z uwzględnieniem pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, 

kardiologicznymi i narządów ruchu” oraz zmianę zapisu „- rozwinięcie stacjonarnej i ambulatoryjnej 

opieki długoterminowej” na zapis ”-  rozwinięcie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki hospicyjnej 

oraz opieki nad osobami starszymi”. 

W zadaniu 2.7 Ochrona zdrowia matki i dziecka w czasie przed i po jego urodzeniu skreśla 

się zapis „- uruchomienie poradni rozwoju noworodka dla dzieci z grupy ryzyka” 

Ponadto w całym dokumencie w zapisach, w których pojawia się nazwa „SPZOZ 

w Pleszewie” należy ją zastąpić zapisem „ Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie 

Sp. z o.o”. Operacja ta jest związana z przekształceniem jednostki w 2008 roku w spółkę prawa 

handlowego. 

  

 Pewne zmiany zaproponowano również we wskaźnikach. 

 Zaproponowano zmianę we wskaźnikach dla Celu Strategicznego I, Cel operacyjny nr 2 

Poprawa jakości środowiska.  

 Wskaźnik „czystość wód powierzchniowych i podziemnych”, podzielono na dwa odrębne:  

dla czystości wód powierzchniowych (na rzece Prośnie) i czystości wód podziemnych (w punkcie 

sieci monitoringu krajowego GZWP 311 Tursko – Bogusław, od 2007 r. punkt Brudzewek). 

Propozycję uwzględniono w niniejszym opracowaniu. 

  

 W Celu Strategicznym II, Cel operacyjny nr 1 Rozwijanie kształcenia ponadgimnazjalnego 

i specjalnego sprzyjającego wyzwaniom XXI wieku: 

 zmieniono nazwę wskaźnika z „ilość nowo otwartych kierunków nauczania w szkołach 

ponadgimnazjalnych” na „ilość uruchomionych nowych kierunków nauczania w szkołach 

ponadgimnazjalnych”, 

 dodano wskaźnik pn. „ilość uruchomionych nowych typów szkół w szkołach 



 

 

ponadgimnazjalnych”. 

  

 W Celu Strategicznym II, Cel operacyjny nr 2 Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców 

zaproponowano następujące zmiany w wskaźnikach: 

 wskaźnik nowoczesności sprzętu i aparatury – z uwagi na trudności w obliczeniu jego 

wartości, proponuje się zastąpienie go wskaźnikiem „% udział sprzętu o wieku do 5 lat w 

stosunku do ilości posiadanego sprzętu”, 

 wskaźnik wzrostu kwalifikacji personelu medycznego – trudny do obliczenia, można go 

zastąpić wskaźnikiem „liczba osób, które ukończyły specjalizacje lub uzyskały kwalifikacje 

uprawniające do wykonania czynności medycznych”, 

 wskaźnik „liczba osób leczonych w szpitalu” proponuje się zastąpić wskaźnikiem „liczba 

osób korzystających z poradni specjalistycznych i zakładów diagnostycznych”. 

 

Doprecyzowano także wskaźniki dla Celu operacyjnego nr 5 Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu pleszewskiego: 

 wskaźnik „czas dojazdu do miejsca zdarzenia” otrzymuje brzmienie „czas dojazdu do 

 miejsca zdarzenia jednostek KSRG”, 

 wskaźnik „ilość przeprowadzonych gier decyzyjnych i ćwiczeń terenowych” otrzymuje 

 brzmienie „ilość przeprowadzonych gier decyzyjnych i ćwiczeń terenowych 

 przeprowadzonych przez PZZK”. 

 

 W Rozdziale X. System realizacji Strategii w związku ze zmianami organizacyjnymi, jakie 

miały miejsce w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, zmienia się nazwę komórki odpowiedzialnej 

za bieżącą ocenę sytuacji społeczno – gospodarczą powiatu dla potrzeb analizy postępu 

osiągnięcia celów oraz przedkładanie propozycji zmian i uzupełnień zapisów Strategii. Było - 

„Wydział Promocji i Rozwoju”, jest „Wydział Inwestycji, Strategii i Rozwoju”. 

 Dodatkowo należałoby zmienić zapis o terminach przyjęcia raportu o stopniu realizacji 

Strategii przez Radę Powiatu (aktualny zapis - „począwszy od 2009 roku”). W związku z faktem, 

iż raport opracowano w połowie 2010 roku, proponuje się zapis - „począwszy od 2010 roku”. 

 



 

 

 Podsumowanie zaprezentowanych wyżej propozycji zmian stanowi Załącznik nr 1 Tabela 

zmian proponowanych w Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015. 

 

  

 

 


