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 Wstęp 

 

Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów i zadań Strategii Rozwoju 

Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w okresie 2010-2011. Dokument ten, wyznaczający główne 

kierunki działań samorządu powiatowego przyjęto Uchwałą nr XLVII/292/06 Rady Powiatu  

w Pleszewie w dn. 26 października 2006 r. 

Z pierwszym sprawozdaniem z realizacji działań Strategii w latach 2007-2009 Zarząd Powiatu 

zapoznał się w październiku 2010 roku. 

Z końcem roku 2011 przystąpiono do prac nad opracowaniem kolejnego sprawozdania, 

obejmującego lata 2010-2011. 

Sprawozdanie opracowano w oparciu o informacje przekazane przez jednostki organizacyjne 

powiatu oraz wydziały Starostwa Powiatowego w Pleszewie.  

W opracowaniu przestawiono również zaktualizowane dane statystyczne dotyczące powiatu 

pleszewskiego. W celu zachowania ciągłości prezentowanych danych, przestawiono dane za okres od 

2006 roku (rok przyjęcia do realizacji dokumentu) do roku 2011. 
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I Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego w latach 2006-2011 

 

1.  Położenie, powierzchnia 

Powiat Pleszewski położony jest w południowo-wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. Graniczy od wschodu z powiatami kaliskim i konińskim, od południa z powiatami 

ostrowskim i krotoszyńskim, od zachodu z powiatem jarocińskim, a od północy z powiatami 

wrzesińskim i słupeckim. 

Powiat Pleszewski tworzy 6 gmin (miejsko – wiejska Pleszew oraz wiejskie: Gołuchów, 

Dobrzyca, Gizałki, Chocz, Czermin). Zajmują one łączną powierzchnię 713,0 km². Co do wielkości 

powiat pleszewski znajduje się na 22 miejscu wśród 35 powiatów w województwie wielkopolskim. 

Siedzibą powiatu jest miasto Pleszew, a w jego skład wchodzi 110 jednostek osadniczych (wsi 

sołeckich). 

2. Dane demograficzne 

W roku 20101 powiat pleszewski liczył 62 563 mieszkańców (ludność faktycznie zamieszkała), 

co stanowiło ok. 1,83 % ogółu mieszkańców województwa wielkopolskiego (3 419 426 mieszkańców) 

i 9,34% mieszkańców podregionu kaliskiego (669 795 mieszkańców).  

W latach 2006 – 2010 liczba mieszkańców powiatu systematycznie powiększa się. Trend ten 

pokrywa się z rosnącą ogólną liczbą mieszkańców województwa. 

Tabela 1 Ludność powiatu pleszewskiego w podziale na gminy 

  2006 2007 2008 2009 2010 

  
w tym 
kobiet  

w tym 
kobiet  

w tym 
kobiet  

w tym 
kobiet  

w tym 
kobiet 

Powiat – ogółem 62 084 31 403 62 103 31 429 62 307 31 482 62 407 31 518 62 563 31 570 

      

Miasto i Gmina 
Pleszew 29 844 15 248 29 898 15 285 29 966 15 275 29 968 15 290 29 977 15 266 

Chocz 4 795 2 395 4 762 2 382 4 774 2 385 4 740 2 357 4 745 2 348 

Czermin 4 817 2 324 4 789 2 314 4 772 2 290 4 826 2 325 4 839 2 338 

Dobrzyca 8 258 4 185 8 220 4 152 8 241 4 160 8 220 4 149 8 240 4 161 

Gizałki 4 630 2 341 4 624 2 340 4 662 2 355 4 656 2 345 4 663 2 350 

Gołuchów 9 740 4 910 9 810 4 956 9 892 5 017 9 997 5 052 10 099 5 107 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

                                                           
1
 W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, Wskaźniki dla struktury ludności za rok 

2011 zostały udostępnione częściowo z zastrzeżeniem tymczasowości ich charakteru. Stąd w odniesieniu do 
niektórych kategorii danych brak odniesienia do roku 2011.  
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 Analizując wskaźniki dla ruchu naturalnego ludności powiatu pleszewskiego w latach 2006-

2011, można zauważyć, iż wskaźnik przyrostu naturalnego, który w latach 2006-2008 systematycznie 

wzrastał z poziomu 1,2 w roku 2006 do 3,5 w roku 2008, w roku 2009 gwałtownie spadł o blisko 

połowę. W kolejnym roku nastąpił wzrost. W roku 2011 ponownie nastąpił spadek tego wskaźnika do 

1,4.  

Tabela 2 Ruch naturalny ludności powiatu pleszewskiego na 1000 osób w latach 2006-2011  

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 1,8 11,2 6,9 1,0 4,3 

2010 8,8 3,3 12,1 6,7 1,3 7,9 

2011 9,2 1,4 10,5 5,6 b.d. b.d. 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 Jak wskazują dane demograficzne 64,2% ludności powiatu, to ludność w wieku 

produkcyjnym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła w roku 2010 21% 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 14,8% w roku 2010. 

  

Tabela 3 Struktura ludności w powiecie pleszewskim z uwzględnieniem wskaźnika obciążenia 

demograficznego w latach 2006-2010 

 
 
 

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 

2010 21,0 64,2 14,8 55,7 54,1 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS 
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Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (tzw. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego) w całym omawianym okresie był wyższy od średniej 

wojewódzkiej średnio o  2,2 punktu procentowego.  

Strukturę wiekową mieszkańców powiatu pleszewskiego w 2010 roku przedstawia wykres 

zamieszczony poniżej (wykres nr 1). 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, 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. 

 

3. Gospodarka powiatu 

Podmioty gospodarcze powiatu pleszewskiego 

 W roku 2011 na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowało ogółem 5 257 podmiotów 

gospodarczych, o 61 jednostek gospodarczych mniej aniżeli w roku 2010. Liczba ta stanowiła ok. 

1,40% działających w województwie wielkopolskim podmiotów gospodarki narodowej (376 483 

podmiotów w 2011 r.).  
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W latach 2006-2011 liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu 

pleszewskiego wzrosła o blisko 8%. 

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. 38 przedsiębiorstw 

zatrudniało od 50 do 249 osób, a tylko trzy jednostki gospodarcze zatrudniały na terenie powiatu 

pleszewskiego w roku 2011 ponad 250 osób.  

 Rynek jest zdominowany przez jednostki gospodarcze działające w sektorze prywatnym. 

Blisko 79% ogółu podmiotów to firmy prowadzone przez osoby fizyczne. 

 

Tabela 4 Podmioty gospodarki narodowej powiatu pleszewskiego w latach 2006-2011 wg sekcji PKD 

Sekcja PKD 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 218 234 251 232 234 235 

Przetwórstwo przemysłowe 688 696 704 650 684 673 

Budownictwo 503 542 589 597 642 629 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 1 735 1 719 1 679 1 543 1 660 1619 

Transport i gospodarka magazynowa 212 214 216 209 217 219 

Działalność związana z zakwaterowaniem  
i usługami gastronomicznymi 102 97 93 92 106 104 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 126 123 132 121 123 123 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 532 557 576 132 134 140 

Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna  - - - 309 339 337 

Edukacja 178 182 193 220 226 224 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 164 173 179 180 206 221 

Pozostała działalność usługowa  373 399 400 359 381 377 

Inne (m.in. administracja publiczna, 
informacja i komunikacja, dostawy wody)  - -  -  343 366 352 

  
Jednostki wpisane do rejestru 
REGON wg sekcji PKD 2004 

Jednostki wpisane do rejestru 
REGON wg sekcji PKD 2007 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

  

Prawie 70% działających na terenie powiatu pleszewskiego podmiotów gospodarczych 

działało w obszarze usług (3 676 firm). Najwięcej z nich, bo 1 660 (około 32%) działało w handlu 

hurtowym i detalicznym oraz usługach z zakresu naprawy pojazdów samochodowych. W przemyśle  

i budownictwie działało blisko 1 346 podmiotów (ok. 26% podmiotów gospodarczych). Pozostałą 

część stanowią firmy działające w branży rolniczej, bądź związane z leśnictwem czy łowiectwem. 
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Wykres 2  Struktura podmiotów gospodarki narodowej powiatu pleszewskiego wpisanych do rejestru 

REGON w roku 2011 

 

Opracowano na podstawie: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

Dynamikę rozwoju przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim w poszczególnych branżach  

w okresie realizacji Strategii rozwoju powiatu przedstawia wykres poniżej (wykres 3). 
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Opracowano na podstawie GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Jak wynika z danych statystycznych, zarówno ilość, jak i dynamika powstawania nowych 

podmiotów gospodarczych w latach 2006-2010 były niższe od średniej dla województwa 

wielkopolskiego i średniej dla podregionu kaliskiego. Dane obrazujące to zjawisko przedstawiono  

w tabeli poniżej. 

Tabela 5 Rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim na tle podregionu i województwa  

w latach 2006-2010 

Podmioty w 
rejestrze 
REGON na 10 
tys. ludności 

2006 2007 2008 2009 2010 

Pow. 
Plesz. 

Subr. 
Kaliski 

Wlkp. 
Pow. 
Plesz. 

Subr. 
Kaliski 

Wlkp. 
Pow. 
Plesz. 

Subr. 
Kaliski 

Wlkp. 
Pow. 
Plesz. 

Subr. 
Kaliski 

Wlkp. 
Pow. 
Plesz. 

Subr. 
Kaliski 

Wlkp. 

zarejestrowane 790 834 1 023 807 839 1 040 817 857 1 063 779 859 1 054 850 901 1 098 

nowo 
zarejestrowane  72 76 87 92 79 86 77 80 93 68 86 98 101 98 112 

wykreślone  43 66 73 69 70 66 64 61 67 83 81 102 51 56 66 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS 
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Inne (m.in. administracja publiczna, informacja i komunikacja, dostawy wody) 
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Tabela 6 Rozwoju przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim w latach 2006-2011 

Podmioty gospodarcze  
w powiecie pleszewskim 
w rejestrze REGON 

2006 2007 2008 2009 2010 
 

2011 

Ogółem  4 906 5 012 5 092 4 987 5 318 5 257 

Nowo zarejestrowane  449 571 482 427 633 403 

Wyrejestrowane  266 429 401 519 318 460 

Źródło: Banku Danych Lokalnych, GUS 

 

Wykres 4 Dynamika rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim  w latach 2006-2011  

 

Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Budownictwo  

Jak można zaobserwować na podstawie danych dotyczących zarówno przedsiębiorczości,  

jak i stanu zatrudnienia ludności powiatu pleszewskiego ważną część gospodarki powiatu stanowi 

budownictwo.  

Stan tej gałęzi gospodarki na terenie powiatu odzwierciedlają między innymi dane dotyczące 

wydanych przez Starostę Pleszewskiego w latach 2006-2011 pozwoleń na budowę, które po części 

przeczą informacjom o kryzysie w gospodarce. Ilość pozwoleń wydawanych chociażby na budowę 

budynków mieszkalnych stopniowo rośnie. Znaczący wzrost w ostatnich latach nastąpił w 

budownictwie dotyczącym obiektów użyteczności publicznej. O blisko połowę z kolei spadła w 

omawianym okresie  liczba wydawanych pozwoleń dotyczących budynków gospodarstw rolnych.  
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Tabela 7 Pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Pleszewskiego w latach 2006-2011 

Pozwolenia na: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Budynki mieszkalne jednorodzinne  171 249 259 250 268 283 

Budynki mieszkalne wielorodzinne 2 2 4 4 10 29 

Budynki zamieszkania zbiorowego 1 0 1 0 0 1 

Obiekty użyteczności publicznej 38 33 50 50 70 71 

Budynki gospodarcze inwentarskie 
(w tym garaże) 264 320 123 132 128 124 

Budynki przemysłowe  
i magazynowe 15 20 22 30 21 22 

Obiekty infrastruktury transportu 17 6 15 6 15 11 

Budowle wodne 0 1 0 1 3 0 

Rurociągi, linie telekomunikacyjne  
i elektroenergetyczne 26 38 60 32 27 28 

Obiekty pozostałe 89 69 56 56 88 15 

RAZEM: 623 738 590 561 630 584 

 
Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Dynamikę wydawania pozwoleń na budowę obiektów budowlanych w latach 2006-2011  

w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie przedstawia wykres 

zamieszczony poniżej (wykres 5).   

 

 

Opracowano na podstawie danych Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
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Pracujący 

 Ogółem na terenie powiatu pleszewskiego w 2010 r. pracowało 17 121 osób,  

z których 41% zasiliło sektor rolniczy, blisko 24% przemysł i budownictwo a 35% sektor usług. 

 

   Bezrobocie 

Obserwując pleszewskim rynek pracy i zmiany zachodzące na nim w ostatnich latach, można 

zauważyć, iż stopa bezrobocia konsekwentnie obniżała się do 2008 roku. W latach kolejnych 

odnotowuje się jej nieznaczny wzrost, który na koniec 2011 roku osiągnął poziom 12,6 %. Sytuacja ta 

wydaje się być jednak odzwierciedleniem ogólnej tendencji, jaka miała miejsce w tym czasie zarówno 

w regionie jak i całym kraju. 

 

Wykres 6 Kształtowanie się wartości stopy bezrobocia w latach 2006-2011 

 

Opracowano na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

Mimo wykazywania tendencji spadkowej osiągnięty na koniec roku 2011 wskaźnik bezrobocia 

w powiecie pleszewskim, podobnie jak w latach wcześniejszych, był wyższy od średniej dla 

subregionu kaliskiego (9,8%) i województwa wielkopolskiego – 9,2%. 
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Tabela 8 Stopa bezrobocia w powiecie pleszewskim, podregionie kaliskim, województwie 

wielkopolskim i w Polsce w latach 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 14,8 11,2 9,5 11,9 12,3 12,5 

Wielkopolska 11,7 7,8 6,4 9,2 9,2 9,2 

Subregion kaliski 13,6 9,1 7,5 10,4 10,4 9,8 

Powiat Pleszewski 19,2 13,6 10,2 12,6 12,9 12,6 

 
Źródło: Opracowano na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS i materiałów Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Poznaniu 

 

Na koniec grudnia 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie było 

zarejestrowanych 3 113 osób bezrobotnych, co stanowiło 2,3% populacji bezrobotnych  

w Województwie Wielkopolskim (134 954 osób bezrobotnych). 

Największy odsetek wśród bezrobotnych powiatu pleszewskiego stanowią mieszkańcy Miasta 

i Gminy Pleszew – blisko 52% ogółu bezrobotnych. 

    

 

Tabela 9 Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Powiat ogółem 4 789 3 247 2 374 3 130 3 225 3 113 

Miasto i Gmina Pleszew 2 290 1 542 1 218 1 658 1 609 1 614 

Gmina Chocz 477 329 217 290 284 264 

Gmina Czermin 385 261 181 221 263 253 

Gmina Dobrzyca 476 343 270 307 354 333 

Gmina Gizałki 466 308 170 239 270 247 

Gmina Gołuchów 695 464 318 415 445 402 

 
Źródło: Opracowano na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS i materiałów 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu 
 

Blisko 60% osób bezrobotnych w roku 2011 stanowiły kobiety. Wskaźnik ten jest zbliżony do 

wskaźników dla subregionu i województwa i na przestrzeni omawianego okresu uległ zmniejszeniu  

o ok. 6 %, co może świadczyć o nieznacznej poprawie sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy.  
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Znaczną grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby młode – do 25 roku życia. Ich udział w 

ogólnej grupie bezrobotnych wzrósł z 24,38% w 2006 roku do 29,6% w roku 2011. Wskaźnik ten jest 

wyższy od średniej dla województwa wielkopolskiego w tym okresie (24,4%) i zbliżony do średniej dla 

subregionu, która ukształtowała się w tym czasie na poziomie 26,2%. 

Zmniejsza się liczba osób długotrwale bezrobotnych, aczkolwiek jest ona wyższa od średniej 

wojewódzkiej i średniej dla subregionu. 

Na prawie niezmiennym poziomie pozostaje udział osób w wieku powyżej 50 lat w ogólnej 

liczbie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie pleszewskim. W roku 2006 stanowiły one 

14,26% ogółu zarejestrowanych, a w roku 2011 14%. 

 Największy spadek osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2006-2011 odnotowano  

w Gminie Gizałki. Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie tej Gminy zmniejszyła się  

w roku 2011 o 47% w stosunku do roku 2006. Podobny wskaźnik odnotowano  

w gminach: Chocz (45%) i Gołuchów (42%). Pozostałe gminy odnotowały spadek liczby osób 

bezrobotnych na poziomie ok. 30%. 
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Sprawozdanie z realizacji celów i zadań Strategii 

 

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  1 Wartości osiągniętych wskaźników w obszarze infrastruktury drogowej 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary 2010 2011 

Długość zmodernizowanych dróg km 1,055 31,375 

Ilość wyremontowanych obiektów 
inżynierskich na drogach 

szt. 0 1 

Długość wybudowanych tras pieszych i 
rowerowych 

mb 4 250 18 723 

Źródło: Dane Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie  

W roku 2010 rozpoczęto modernizację drogi powiatowej nr 4309P relacji Pleszew - Dobrzyca 

na odcinku Pleszew – Fabianów (dł. 5,355 km). Tym samym rozpoczęto I etap najważniejszej 

inwestycji drogowej w powiecie pleszewskim w ostatnich latach – „Przebudowy ciągu dróg 

powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim”. W tym samym roku 

przystąpiono również do realizacji II etapu tego przedsięwzięcia -  przebudowy drogi powiatowej  

nr 4308P Grab – Pleszew na odcinku Grab – Czermin (8,784  km). 

 W roku 2011 kontynuowano roboty budowlane w ciągu drogi Pleszew – Dobrzyca - na 

odcinku Fabianów – Dobrzyca (dł. 6,545 km). Wśród prac wykonanych na odcinku Pleszew - Dobrzyca 

w szczególności należy wymienić poszerzenie jezdni do 6 m, nałożenie nowej warstwy wyrównawczej 

i nowej warstwy ścieralnej, ułożenie chodników, wykonanie zatok autobusowych, zjazdów 

indywidualnych do posesji i na pola oraz  przebudowę zakrętu przy kościele w m. Kowalew. Ważną 

częścią robót wykonanych w ramach tego zadania było wzmocnienie konstrukcji mostu  

w m. Fabianów.  

Całkowita wartość zadania wyniosła 8.326.399,01 zł. Przedsięwzięcie sfinansowano ze 

środków budżetu powiatu (4.333.787,18 zł) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(3.992.611,83 zł) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

2013. 

    Zakończono również prace modernizacyjne na drodze Grab - Pleszew na odcinku Czermin – 

Pleszew. Koszt tego zadania zamknął się w kwocie 8.973.817,09 zł. W ramach inwestycji wykonano 

poszerzenie jezdni do 6 m, korektę łuków poziomych, zwiększono nośność nawierzchni do 100 kN/oś 

poprzez jej wzmocnienie i wykonanie nowej nawierzchni, przebudowano skrzyżowania z drogami 

powiatowymi w miejscowościach: Wieczyn, Pieruszyce i Czermin. Wybudowano 7 zatok 
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autobusowych w miejscach istniejących przystanków autobusowych, chodniki o szer. 1,5 – 2,00 m 

długości 5,791 km. Utwardzono istniejące zjazdy na posesje i pola uprawne. Wyremontowano mosty 

na strumieniach bez nazwy w miejscowościach: Grab, Wieczyn i Pieruszyce. Inwestycję sfinansowano 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie w wysokości 

4.202.371,01 zł – 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych), ze środków budżetu powiatu w 

wysokości 4.521.933,24 zł oraz ze środków Partnera Projektu – Gminy Czermin (249.512.,84 zł), która 

wykonała kanalizację wraz z przyłączami na przebudowywanym odcinku w miejscowości Czermin 

oraz nowe oświetlenie uliczne w m. Wieczyn i nowe lampy w miejscowościach Grab i Czermin. 

 W roku 2011 zrealizowano także III i zarazem ostatni etap przebudowy ciągu dróg 

powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z pow. krotoszyńskim - przebudowę drogi powiatowej 

Grab – Pleszew na odcinku Czermin – Pleszew. W ramach przebudowy odcinka o dł. 6,321 km 

wykonano poszerzenie szerokości jezdni do 6 m, korektę łuków poziomych zwiększenie nośności do 

100 kN/oś poprzez wyrównanie profilu, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej. Przebudowano 

chodniki o długości 3,211 m, w miejscu zdewastowanego chodnika pomiędzy Pleszewem  

a Marszewem wykonano ścieżkę rowerową o dł. 1,338 m. Skorygowano niebezpieczny zakręt  

w miejscowości Czermin. W ramach inwestycji wykonano także wycinkę dziko rosnących krzewów 

z poboczy i rowów oraz nowe nasadzenia w miejscu wcześniej usuniętych drzew. Koszt inwestycji 

zamknął się w kwocie 7.558.332,66 zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007 – 2013 w wysokości 80% całkowitych 

kosztów kwalifikowanych (tj. 5.956.579,04 zł). Z budżetu powiatu wydatkowano 1.567.724,50 zł. 

Pozostałą kwotę (34.029,12 zł) wniosła Gmina Czermin – Partner projektu, która wykonała m.in. 

zagospodarowanie terenów zielonych w m. Czermin i zamontowała sygnalizację ostrzegawczą  

w m. Czermin w pobliżu obiektu szkolnego. 

 Prace modernizacyjne przeprowadzono także na drodze powiatowej 3090P Gizałki – 

Wierzchy. Na długości 5,5 km poszerzono jezdnię do szerokości 5,5 m, utwardzono pobocze 

tłuczniem kamiennym, ułożono warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu. Odmulono rowy, wycięto krzewy 

oraz utwardzono zjazdy. Koszt przebudowy drogi to 3.018.349 zł. Na przebudowę drogi pozyskano 

środki w wysokości  1.356.620 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partner projektu – 

Gmina Gizałki, przy zaangażowaniu wyłącznie własnych środków finansowych, wykonała  

w miejscowości Gizałki chodnik o dł. 380 mb. 

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowano drogę nr 

5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa 

Wieś. Przebudowa drogi o dł. 3,350 km i chodników o długości 1,833 km kosztowała 2.829.710 zł (w 

tym 1.349.850 zł stanowiły środki z NPPDL oraz 418.500 zł z budżetu Miasta i Gminy Pleszew). 

   W roku 2011 zakończono również inwestycje rozpoczęte w roku 2010, tj.: 

-przebudowę drogi nr 4345P Gołuchów – Kucharki na odcinku Szkudła – Kucharki wraz z chodnikiem 

(dł. drogi  1,381 km), 

- przebudowę drogi nr 4335P w m. Kowalew (przy dworcu PKP; 400 mb), 

- przebudowę chodnika o dł. 0,357 km na ul. 24-tego Stycznia w Kowalewie, 

- przebudowę ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami (dł. drogi 0,360 km, dł. chodników 0,720 

km), 

- przebudowę chodnika przy ul. Zamkowej w Pleszewie (dł. drogi 0,100 km, dł. chodnika 0,200 km), 
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- przebudowę chodników w Gminie Dobrzyca (zadanie realizowane przez Gminę; chodniki w: Galewie 

– dł. 0,160 km, Koźmińcu – dł. 0,161 km, ul. Jarocińska w Dobrzycy – dł.0,067 km), 

- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 4338P w m. Grodzisko (zadanie realizowane przez 

Gminę Pleszew, dł. chodnika – 0,100 km). 

   

 

 

Na zmodernizowanych odcinkach dróg została ułożona nowa nawierzchnia z mieszanki 

mineralno – bitumicznej. Zostały ścięte lub uzupełnione pobocza, w przypadku istnienia rowów 

przydrożnych zostały one oczyszczone i odmulone. Na przebudowywanych chodnikach wymieniono 

nawierzchnie na wykonaną z kostki POLBRUK. Przy budowie nowych chodników wykonano 

kanalizację deszczową i ułożono nawierzchnię z kostki. 

 

Cel operacyjny nr 2 Poprawa jakości środowiska 

 

Tabela 2 Prezentacja wskaźników dla działań związanych z poprawą jakości środowiska 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2010 2011 

Liczba gospodarstw domowych i 
innych obiektów podłączonych do 
systemów kanalizacji sanitarnej 

szt. 3.304 3.612 

Czystość wód powierzchniowych 
(rzeka Prosna) 

Klasa czystości Poniżej stanu 
dobrego 

Brak danych 
(będą dostępne 

po 
opublikowaniu) 

Czystość wód podziemnych 
w punkcie sieci monitoringu krajowego 
GZWP 311 Tursko-Bogusław, od 2007r. 
punkt Brudzewek 

Klasa czystości Brudzewek – IV 
klasa – wody 

niezadowalające
j jakości 

Nowa Wieś gm. 
Gizałki – III klasa 

– wody 
zadowalającej 

jakości 

Brudzewek – IV 
klasa – wody 

niezadowalające
j jakości 

Nowa Wieś gm. 
Gizałki – III klasa 

– wody 
zadowalającej 

jakości 

Powierzchnia nowych zalesień ha 1,54 6,18 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego 

Zadanie 2.1. 

Zwiększenie zasobów wodnych o odpowiedniej jakości użytkowej 

- wspieranie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej, 



Sprawozdanie z realizacji   
Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007 – 2015 za okres 2010-2011 

Strona 17 z 36 
 

Zadanie wykonywanie jest przez gminy, jako ich zadanie własne. W latach 2010-2011 na 

terenie Powiatu Pleszewskiego do systemów kanalizacji sanitarnych zbiorczych podłączono 605 

obiektów. W ramach poprawy jakości wody do picia w gminach powiatu pleszewskiego zrealizowano 

następujące inwestycje: 

CHOCZ 

- ze względu na budowę w latach 2010-2011 kanalizacji w miejscowości Chocz nie prowadzono 

inwestycji z zakresu infrastruktury wodociągowej.  

DOBRZYCA 

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobrzycy – koszt 602.652 zł, 

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Karminku - koszt 43.000 zł, 

GIZAŁKI 

- nie prowadzono inwestycji w zakresie infrastruktury wodociągowej, 

GOŁUCHÓW 

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kucharkach – 61.012 zł, 

PLESZEW 

- modernizacja sieci wodociągowej w Marszewie – 208.358 zł, 

- modernizacja sieci wodociągowej w Pleszewie – 387.516 zł, 

- modernizacja sieci wodociągowej w Rokutowie – 99.775 zł, 

CZERMIN 

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Czerminie – koszt 1.956.369 zł, 

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Żegocinie – zadanie w realizacji. 

 

 - promowanie i wspieranie budowy zbiorników retencyjnych 

Budowa zbiorników retencyjnych jest wspierana finansowo przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za środków 

Unii Europejskiej.  Starosta nadzoruje tworzenie takich zbiorników poprzez wydawane pozwolenia 

wodno prawne.  

W latach 2010-2011 na terenie Powiatu Pleszewskiego zbudowano 19 zbiorników wodnych  

o łącznej powierzchni 5,24 ha, w tym: na terenie Miasta i Gminy Pleszew – 0,095 ha, w gm. Chocz – 

1,712 ha, w gm. Czermin – 0,693 ha, w gm. Dobrzyca  - 1,6 ha, w gm. Gołuchów – 1,14 ha. 

 

- wspieranie budowy urządzeń piętrzących wodę na rzece Prośnie 

Obecnie na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonują 2 jazy piętrzące wodę na rzece 

Prośnie dla potrzeb energetycznych, tj. w Kościelnej Wsi oraz w Jastrzębnikach. Dwa kolejne w m. 

Stary Olesiec gm. Chocz oraz w Rudzie Wieczyńskiej gm. Gizałki są na etapie uzyskiwania pozwoleń. 

 

- wspieranie działalności spółek wodnych powołanych do budowy i konserwacji urządzeń melioracji 

szczegółowych 
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Od 2010r. po zmianie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z zakresu finansowania 

przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, zaprzestano udzielania przez Powiat dotacji dla 

działalności spółek wodnych. 

W roku 2011 Starostwo zorganizowało dla przedstawicieli spółek wodnych działających na 

terenie powiatu pleszewskiego wyjazd studyjny do partnerskiego Powiatu Ammerland w Niemczech, 

podczas którego mogli zapoznać się z działalnością tamtejszych Związków Wodnych (odpowiedników 

polskich spółek wodnych). 

  

 

 

 

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 

wykonywania nadzoru nad lasami prywatnymi, ponieważ właściciele w/w gruntów na bieżąco 

informowani są o możliwości dofinansowania zalesień przez Budżet Państwa oraz przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków Unii Europejskiej. 

W latach 2010-2011 na terenie Powiatu Pleszewskiego zalesiono 7,72 ha. Wszystkich zalesień 

dokonano na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Dodatkowo Starosta Pleszewski corocznie 

przeklasyfikowuje grunty rolne na lasy, zalesione w latach wcześniejszych ze wsparciem środków 

unijnych. 

  

- promowanie i wspieranie zadrzewień na terenach zagrożonych erozją wietrzną 

Promocję zadrzewień prowadzono przy okazji rekonstrukcji pasów śródpolnych  

w Fabianowie, gm. Dobrzyca. W latach 2010-2011 prowadzone były prace pielęgnacyjno-hodowlane 

polegające m.in. na wykaszaniu chwastów, wykonywaniu dodatkowych nasadzeń uzupełniających, 

naprawie grodzeń w celu utrzymania i zabezpieczenia sadzonek drzew, które zostały tam 

wprowadzone w latach wcześniejszych. W omawianym okresie na prace pielęgnacyjne oraz 

nasadzenia uzupełniające wydano 17.500 zł.  

 

Zadanie 2.3. 

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 

- budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną w obiektach jednostek organizacyjnych 

powiatu 

Nie realizowano ze względu na brak środków finansowych. 

 

- promocja i wspieranie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii 

Punktem informacyjnym na temat odnawialnych źródeł energii dla zainteresowanych 

wykorzystaniem energii odnawialnej mieszkańców Powiatu jest Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. 

Wsparcia finansowego budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii nie 

udzielano ze względu na brak środków finansowych. 
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Zadanie 2.4. 

Rozwój turystyki przyrodniczej 

 

- wyznaczanie szlaków turystycznych na terenach posiadających duże walory przyrodniczo-

turystyczne 

W roku 2011 na terenie Powiatu wyznaczono 6 tras dla osób uprawiających nordic - walking 

(po jednej w każdej gminie: „Trasa Jagodowa” w gminie Pleszew, „Pagórkowa Kraina” w gminie 

Chocz, „Podgrzybek” w gminie Czermin, „Doliną Lutyni – Wśród Pól” w gminie Dobrzyca, „Leśne 

Zacisze” w gminie Gizałki oraz „Szlak Św. Jadwigi” w gminie Gołuchów) o łącznej długości blisko 53 

km. Szlaki zostały zlokalizowane głównie wśród terenów leśnych, wyróżniających się swoimi 

walorami spośród innych. Jeden z nich przebiega nieopodal rzeki Prosny urozmaicając marsz  

o możliwość kontaktu z gatunkami roślin i zwierząt związanymi z siedliskami wodnymi. Na trasach 

dwóch szlaków znajdują się głazy narzutowe będące pomnikami przyrody.   

 

- promowanie turystyki przyrodniczej poprzez wydawanie ulotek, informatorów, biuletynów, 

albumów itp. 

Po wyznaczeniu 6 tras nordic-walking prowadzone są akcje promocyjne mające na celu ich 

rozpropagowanie jako miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu. W 2011r. zorganizowano 3 

powiatowe marsze nordic-walking. Starostwo Powiatowe dla zachęcenia mieszkańców zapewniało 

dojazd do miejsc wymarszu oraz niezbędny sprzęt. Relacja z każdego marszu została podana do 

publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Starostwa.     

 

- wspieranie agroturystyki 

Przy pomocy Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz WODR w Marszewie w 2005 r. 

właściciele gospodarstw agroturystycznych założyli ,,Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 

Ziemi Pleszewskiej”, które korzysta ze wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego w/w 

jednostek. Powiat udostępnił stronę internetową, na której gospodarstwa agroturystyczne mogą się 

bezpłatnie promować. 

 

Zadanie 2.5. 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 

 

- koordynowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach powiatowego centrum 

edukacji  ekologicznej 

Koordynacją przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej o charakterze ponadgminnym 

zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia z zakresu edukacji 

ekologicznej 

Dwa razy w roku z okazji Dnia Ochrony Środowiska oraz akcji ,,Sprzątanie Świata” 

organizowane są spływy kajakowe pn. „EKO-PROSNA”. Uczestnicy z kajaków zbierają odpady 

znajdujące się w korycie rzeki Prosny. W ramach spływów organizowane są również  konkursy 

ekologiczne.  W jednym spływie bierze udział ok. 40 osób, w tym: pracownicy Starostwa, członkowie 

Klubu Ekologicznego przy ZSUG oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w terenu powiatu. 
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Na wzór w/w spływów kajakowych PZW organizuje również spływy, podczas których 

wędkarze zbierają odpady oraz zwalczają kłusownictwo na rzece Prośnie.  

Powiat Pleszewski jako jedyny samorząd powiatowy w Polsce włączył się w akcję „Zimowego 

liczenia ptaków w parkach i ogrodach”. W akcji corocznie bierze udział około 15 szkół oraz Liga 

Ochrony Przyrody i Rodzinny Ogród Działkowy im. ks. Kazimierza Niesiołowskiego z Pleszewa (łącznie 

kilkuset uczestników). 

W roku 2010 rozstrzygnięto ostatnią edycję konkursu organizowanego przez Starostwo 

,,Szukamy pomników przyrody” skierowanego do uczniów szkół z terenu powiatu pleszewskiego. 

Efektem było ustanowienie 16 nowych pomników przyrody (drzewa na terenie Gminy Czermin). 

Ponadto w 2011r. czynnie włączono się w organizację obchodów ,,Dnia Ziemi” wspólnie z 

Miastem Kalisz, III L.O. w Kaliszu, Gminą Gołuchów i OKL Gołuchów. W akcji wzięło udział około 500 

uczniów (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły średnie). 

Starostwo dofinansowuje konkursy obejmujące tematyką szeroko pojętą ochronę środowiska                    

i kształtowanie świadomości ekologicznej, np. w 2011 r. XII Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczo-

Łowiecki w kwocie 400 zł.      

 

 Ważnym, aczkolwiek nieujętym w Strategii, działaniem na rzecz poprawy jakości środowiska 

realizowanym od 2010 roku przez samorząd powiatowy (z udziałem samorządów gminnych) jest 

realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie 

powiatu pleszewskiego”. Program finansowy jest z budżetu powiatu, budżetów gmin biorących udział 

w programie, dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Poznaniu oraz właścicieli nieruchomości, z których usuwane są wyroby zawierające azbest. 

 W latach 2010-2011 w wyniku realizacji programu usunięto oraz unieszkodliwiono na terenie 

powiatu pleszewskiego 75,46 t wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 119 206,42 zł.  

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 3  Wartości wskaźników osiągniętych w ramach Celu operacyjnego nr 1 Rozwijanie kształcenia 

ponadgimnazjalnego i specjalnego sprzyjającego wyzwaniom XXI wieku w latach 2010-2011 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2010 2011 

Ilość nowo powstałych szkolnych 
obiektów sportowych 

szt. - 2 

Ilość placówek dostępnych dla 
uczniów niepełnosprawnych 

szt. 6 6 

Ilość uruchomionych nowych 
kierunków nauczania w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

szt. 1 5 
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Ilość nowych pracowni 
przedmiotowych i językowych 

szt. 2 12 

Liczba uczniów biorących udział 
w wymianie zagranicznej młodzieży 

os. 123 118 

Ilość uruchomionych nowych typów 
szkół w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

szt. - - 

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

 

Zadanie 1.1. Stała modernizacja bazy materialnej placówek oświatowych 

W 2011 roku nastąpiło otwarcie dwóch kompleksów sportowych w ramach rządowego 

programu „Moje boisko – Orlik 2012”, wybudowanych ze środków Powiatu Pleszewskiego, przy 

wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu - dla I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Usługowo - 

Gospodarczych w Pleszewie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. 

W sierpniu 2011 roku rozpoczął działalność Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 

Marszewie wchodzący w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie przeznaczony dla 

młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 

 

Zadanie 1.2. Podnoszenie jakości i poziomu nauczania oraz lepszego dostosowania kierunków 

kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy 

Odpowiadając na prośby rodziców i uczniów od września 2011 roku utworzono dwa nowe 

kierunki nauczania w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 3 – mechanik pojazdów 

samochodowych i piekarz. 

W 2011 roku w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie w szkole policealnej 

uruchomiono kierunek - opiekun medyczny. 

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie uruchomił klasę sportową w II Liceum 

Ogólnokształcącym, natomiast w Technikum powstał kierunek technik informatyk. Ponadto powstała 

1 pracownia języka angielskiego. 

W Zespole Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Marszewie dokonano modernizacji pomieszczeń, które nie służyły do celów dydaktycznych. 

Utworzono z nich pracownie, które ze środków pochodzących z rezerwy oświatowej MEN, zostały 

wyposażone w meble i pomoce dydaktyczne. W 2010 roku powstała 1 pracownia humanistyczna, 

natomiast w 2011 roku otwarto 3 pracownie ogólnokształcące, 1 pracownię do ćwiczeń fizycznych 

oraz 1 do obróbki mechanicznej. Ponadto Zespół uruchomił w 2010 roku nowy kierunek – technik 

logistyk, a w 2011 w Szkole Policealnej roku otwarto kierunek technik weterynarii oraz dietetyk. 

 W wyniku zakończenia w roku 2010 I etapu inwestycji realizowanej przez Powiat Pleszewski 

pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia 
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Nauczycieli w Pleszewie”, mającej na celu modernizację bazy lokalowo – dydaktycznej jednostki 

poprzez jej rozbudowę i wybudowanie nowych obiektów powstał przy Centrum Kształcenia 

Praktycznego budynek administracyjno – dydaktyczny, w obrębie którego została uruchomiona jedna 

pracownia mechaniki pojazdowej. W roku 2011 zakończony został II etap inwestycji i oddano do 

użytku trzy nowe pomieszczenia, w których utworzono pracownię elektroniki samochodowej, 

krajalnię z obróbką plastyczną i pracownię spawalniczą. Pracownie przeznaczone są do realizacji zajęć 

dydaktycznych dla uczniów w zakresie kształcenia praktycznego. 

 

Zadanie 1.3. Działania sprzyjające rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu uczniów oraz 

rozbudzaniu w nich wszechstronnych zainteresowań poznawczych 

Zagraniczna wymiana młodzieży w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie 

realizowana była przy współfinansowaniu z Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz w ramach 

Projektu EUMAB. W 2010 roku łącznie 38, a w 2011 roku 37 uczniów uczestniczyło w wymianach 

zagranicznych organizowanych przez szkołę. 

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie wzięło udział w programie Comenius 

„Uczenie się przez całe życie”. Partnerski projekt szkół umożliwił współpracę i integrację uczniów 

i nauczycieli z Polski i Belgii przy pomocy nowych technologii i zróżnicowanych zadań stymulujących 

naturalną komunikację w języku obcym. W ramach tego projektu 20 uczniów i 4 nauczycieli I LO 

gościło w szkole belgijskiej w Chimay.  

Ponadto w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży „Vom Strassenplakat bis Youtube” 

rozpoczętej w 2009 roku 10 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie w 2010 

uczestniczyło w wizycie niemieckich uczniów z Poczdamu. 44 uczniów i 4 nauczycieli z I LO 

w Pleszewie w 2011 roku w ramach wymiany zagranicznej wyjechało do Włoch oraz 7 uczniów 

w czerwcu 2011 roku wyjechało do Augustfehn w Niemczech. 

Młodzież z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie uczestniczyła w wymianie zagranicznej 

w ramach programu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz w ramach programu „Uczenie 

się przez całe życie – Comenius”.     

Cel operacyjny nr 2 Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców 

Tabela 4 Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2010 2011 

Liczba osób objętych badaniami w 
ramach programów profilaktycznych 

osoby 1546 1066 

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

% udział sprzętu o wieku do 5 lat w 
stosunku do ilości posiadanego sprzętu 

% 39,7 28,4 

Liczba osób, które ukończyły specjalizacje 
lub uzyskały kwalifikacje uprawniające do 
wykonywania czynności medycznych 

osoby 17 26 

Liczba osób objętych opieką 
długoterminową 

osoby 283 + 20  
(w opiece domowej) 

267 +25  
(w opiece domowej)  
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= 303 = 292 

Liczba osób korzystających z poradni 
specjalistycznych  i zakładów 
diagnostycznych 

osoby 146 569 (110 607 

– diagnostyka + 
35 962 – porady 
specjalistyczne)* 

142 883 (108 291  

diagnostyka + 
34 592 – porady 
specjalistyczne)* 

Liczba osób korzystających z leczenia 
szpitalnego 

osoby 19 040 17 674* 

*dane mogą być obarczone minimalnym błędem, z uwagi na konieczność naniesienia poprawek w 
elektronicznej bazie danych –na dzień sporządzenia informacji – 04.01.2012 r. zestawienia za rok 2011 nie 
zostały zakończone. 

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

 

Zadanie 2.1. Zwiększenie efektywności i jakości usług medycznych poprzez modernizację 

infrastruktury i zakup nowoczesnego sprzętu 

W lutym 2010 roku oddano do użytku Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.  

W efekcie przeprowadzonych praco remontowo – modernizacyjnych pacjenci oddziału uzyskali 

wysoki komfort pobytu i warunki leczenia o najwyższym standardzie. 

W połowie roku 2010 zakończono prace remontowe mające na celu zwiększenie 

funkcjonalności i poprawę estetyki holu przy wejściu głównym do szpitala. Roboty budowlane 

obejmowały również remont ciągu komunikacyjnego prowadzącego od wejścia głównego do holu 

przy windach w sąsiedztwie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz dalej w kierunku Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego. Prace remontowe obejmowały swoim zakresem również dostosowanie 

pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych.   

W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się szatnia obecnie zlokalizowana jest izba przyjęć 

planowych. Wyodrębniono pomieszczenie, gdzie pojedynczo każdy przyjmowany do szpitala pacjent 

jest rejestrowany i w razie potrzeby poddany badaniu przed hospitalizacją. 

 W ramach prac remontowych zamontowano nowoczesne i estetyczne podwieszane sufity 

oraz nowe lampy. Dwustronne tablice wskazują kierunek w określone miejsca szpitala. Wzdłuż ścian 

zamontowano pochwyty – poręcze dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Położone zostały nowe 

instalacje przeciwpożarowe i energetyczne.  

W sierpniu 2010 r. rozpoczęto trwający blisko 5 miesięcy gruntowny remont Oddziału 

Chirurgii. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe części ścian i sufitów podwieszanych, skuto stare 

płytki, posadzki i tynki. Wykonano nowe instalacje: elektryczną, przeciwpożarową oraz gazów 

medycznych; podłączono sieci: telefoniczną, komputerową oraz domofon. Modernizacji poddano 

zarówno pokoje pacjentów, jak i zaplecze personelu medycznego. Ponadto oddział wyposażono  

w nowe łóżka, szafy odzieżowe, szafki przyłóżkowe oraz podstawowy sprzęt. Oddział oddano do 

użytku w styczniu 2011 r. 

W październiku 2011 roku zakończył się I etap rozbudowy Pleszewskiego Centrum 

Medycznego. Do użytku oddano przylegający bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

pawilon o powierzchni użytkowej 235 m², który służył będzie przede wszystkim Oddziałowi 

Kardiologicznemu. W pawilonie mieści się Zakład Radiologii zabiegowej z trzema pracowniami: 
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hemodynamiki, angiografii i elektrofizjologii. Centralnym miejscem pracowni jest sala zabiegowa  

z aparatem TRG do radiografii cyfrowej. 

W chwili obecnej trwają prace budowlane związane z II etapem rozbudowy pleszewskiego 

szpitala – budową trzykondygnacyjnego obiektu, w którym zostaną zlokalizowane oddziały 

kardiologiczny, onkologiczny i rehabilitacyjny, zakład fizykoterapii oraz szpitalną administrację. Obiekt 

w stanie surowym ma być gotowy do maja 2012r. 

 

Zadanie 2.2 Zwiększenie efektywności i jakości usług medycznych 

Podnoszone są kwalifikacje personelu. W roku 2010 3 lekarze ukończyli specjalizacje (medycyna 

ratunkowa, chirurgia  ogólna, pediatria), 11 pielęgniarek ukończyło kursy kwalifikacyjne (4 z zakresu 

anestezjologii i intensywnej terapii, 3 z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, 4 z zakresu opieki 

długoterminowej), 3 sanitariuszy uzyskało tytuł ratownika medycznego. 

W roku 2011 1 lekarz uzyskał specjalizację w zakresie nefrologii, 4 pielęgniarki ukończyły 

specjalizacje w zakresie: 1 – pielęgniarstwo ratunkowe, 1 – pielęgniarstwo pediatryczne,  

1- pielęgniarstwo chirurgiczne, 1 – pielęgniarstwo anestezjologiczne. 6 pielęgniarek ukończyło kursy 

kwalifikacyjne (5 w zakresie opieki długoterminowej, 1 w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego).  

12 pielęgniarek uzyskało tytuł licencjata pielęgniarstwa, 2 pielęgniarki uzyskały tytuł magistra 

pielęgniarstwa. 1 sanitariusz uzyskał tytuł ratownika medycznego. 

 

Zadanie 2.4. Dążenie do zahamowania zachorowalności, umieralności i inwalidztwa z powodu 

chorób cywilizacyjnych 

 

Placówka  realizowała Program Profilaktyki Raka Piersi dla kobiet w przedziale wiekowym 50-69 

lat, które w ostatnich dwóch latach nie miały wykonanej mammografii. W roku 2010 Programem 

objęto 1 546 kobiet, co stanowiło 20,22% populacji kobiet  w tym przedziale wiekowym. W roku 2011 

programem objęto 1 066 kobiet w wieku 50-69 lat. 

 

Cel operacyjny nr 3 Podnoszenie skuteczności działania systemu pomocy społecznej 

Tabela 5 Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego nr 3 w latach 2010-2011  

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2010 2011 

Ilość nowych miejsc  
w mieszkaniach chronionych 

szt. 4 0 

Ilość instytucji powiatowych 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

obiekt 0 0 

Liczba nowo utworzonych 
/przystosowanych stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych 

szt. 0 4 
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Liczba osób objętych wsparciem Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej 

osoba 
(klient 
POIK) 

 

227 194 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

Cel dotyczący podnoszenia skuteczności działania systemu pomocy społecznej jest 

realizowany między innymi poprzez tworzenie warunków dla integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych i starszych (Zadanie 3.2.).  

W ramach wspomnianego zadania w roku 2010 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie przeprowadziło kolejną edycję projektu systemowego „Razem łatwiej”. W projekcie 

udział wzięło 35 beneficjentów. Zorganizowane zostały różne formy aktywizacji zawodowej  

i społecznej, m.in.: warsztaty psychologiczno – doradcze, warsztaty autokreacji z elementami wizażu, 

kurs komputerowy, kurs aranżacji zieleni, szkolenia nt. tworzenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej.  

W ramach projektu wydana została również publikacja nt. profilaktyki raka piersi oraz 

systemu wsparcia osób niepełnosprawnych (organizacje pozarządowe). 

W roku 2011 kontynuowano projekt. Wsparciem objęto tym razem 39 osób 

niepełnosprawnych, będących klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Osoby te 

otrzymały wsparcie w następujących formach:  

  warsztatów psychologiczno-doradczych  – przeprowadzono cykl zajęć pomagających w nabyciu 

umiejętności właściwej autoprezentacji oraz rozwijających umiejętności interpersonalne w 

kontekście funkcjonowania na rynku pracy, 

 Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym – wypracowanie planu rozwoju zawodowego 

dla 14 osób – beneficjentów projektu, 

 kurs małej gastronomii oraz profesjonalnego sprzątania , 

 kurs obsługi kas fiskalnych,  

 szkolenie z zakresu tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni 

socjalnej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w roku 2011 współuczestniczyło również  

w realizacji „Projektu wrażliwego na wiek – program aktywizacji osób w wieku 60+ z wykorzystaniem 

potencjału wolontaryjnego”. W ramach projektu kierowanego przez Stowarzyszenie Promocji 

Zdrowia w Pleszewie poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach  

(m.in. warsztaty: informatyczne, filmowe, wizażu, zajęcia sportowe, wykłady z dietetyki i profilaktyki 

zdrowia oraz psychologii) zaktywizowano 30 osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Pleszewskiego. 
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Cel operacyjny nr 4 Wzrost zatrudnienia i ograniczanie skutków bezrobocia 

  

Tabela 6 Wskaźniki Celu operacyjnego nr 4 Wzrost zatrudnienia i ograniczanie skutków  

 bezrobocia 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2010 2011 

Ilość utworzonych nowych miejsc pracy osoba 446 0 

w tym w wyniku samozatrudnienia osoba 202 0 

Liczba osób podejmujących pracę w 
wyniku przekwalifikowania 

osoba 270 76 

Liczba pozyskanych ofert pracy oferta 2 324 2 351 

Ilość osób bezrobotnych osoba 3 225 2 689 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

 

Zadanie 4.1. Tworzenie nowych miejsc pracy 

W latach 2010 – 2011 w powiecie pleszewskim tworzono nowe miejsca pracy poprzez 

wdrażanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie działań takich jak: 

- refundacja pracodawcom doposażenia lub wyposażenia miejsca pracy utworzonego dla 

skierowanej przez urząd pracy osoby bezrobotnej. Fundacja dokonywana jest na wniosek 

pracodawcy, który musi spełnić wymagane przepisami kryteria, spośród których najważniejszym jest 

utrzymanie nowego miejsca pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy, 

- udzielanie dotacji osobie bezrobotnej na podjęcie własnej działalności gospodarczej. 

Dotacja udzielona jest na wniosek osoby bezrobotnej, spełniającej wymagane kryteria. Działalność 

musi być utrzymana przez okres 1 roku, pod rygorem konieczności zwrotu przyznanych środków. 

Na powiatowym rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na ww. formy ograniczania 

bezrobocia. Urząd jest przygotowany do ich realizowania poprzez posiadanie doświadczonej  

i wykwalifikowanej kadry, sprawne i prowadzone na wysokim poziomie metody pozyskania środków 

finansowych, sprawdzone formy oceny merytorycznej i formalnej składanych wniosków oraz 

prowadzony monitoring wdrożonych działań. Na bazie dotychczasowych doświadczeń i dokonanych 

analiz można stwierdzić, że są to najlepsze metody ograniczania skutków bezrobocia. Działają 

bezpośrednio, zwiększając ilość miejsc pracy oraz pośrednio zwiększając aktywność, 

przedsiębiorczość, mobilność w lokalnym społeczeństwie. Ilość utworzonych nowych miejsc pracy 

jest jednak uzależniona od środków finansowych w źródłach zewnętrznych. W roku 2010 środki były 

możliwe do pozyskania w ilościach w miarę zaspokajających potrzeby klientów urzędu. W roku 2011 

środków tych nie było w ogóle.  
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Zadanie 4.2. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie prowadził szkolenia mające na celu przekwalifikowanie 

osób bezrobotnych. Były to zarówno szkolenia grupowe – organizowane pod kątem aktualnych 

potrzeb rynku pracy, jak i indywidualne – pod potrzeby indywidualnego pracodawcy. Dokonywano 

analizy efektywności szkoleń, prowadzono rozmowy z pracodawcami, mające na celu uskutecznienie 

zatrudnienia osób po szkoleniach. 

 Przekwalifikowania i szkolenia stanowiły ważny element w ograniczaniu skutków bezrobocia. 

Są doceniane i oczekiwane jako forma dostosowywania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku 

pracy zarówno przez pracodawców, jak i osoby bezrobotne. Ilość osób zatrudnionych po szkoleniu  

w roku 2010 wskazuje na duże zapotrzebowanie na rynku na tę formę aktywizacji. Zmniejszona liczba 

szkoleń w roku 2011 wynika z przyczyn niezależnych od urzędu, a mianowicie braku środków 

finansowych w źródłach zewnętrznych. 

Zadanie 4.3. Zwiększenie mobilności terytorialnej 

 Zadanie to było realizowane m.in. poprzez pozyskiwanie ofert pracy, które odbywa się na 

zasadzie osobistego przedstawienie ich przez zainteresowanych pracodawców w urzędzie lub 

przesłanie drogą elektroniczną, jak również poprzez pośrednictwo zewnętrzne, czyli osobiste wizyty 

pośredników pracy u pracodawców. Pośrednicy pracy w sposób profesjonalny i aktywny, działając 

zarówno na lokalnym rynku pracy, jak i na rynkach powiatów ościennych, pozyskują coraz większą 

ilość ofert.  

 W szczególności zwiększyła się ilość ofert pracy w branżach: spawalniczej, budowlanej, 

handlowej i transportowej. Odnotowuje się jednocześnie w urzędzie większą ogólnie aktywność w 

składaniu ofert pracy osobiście poprzez pracodawców. Wielu specjalistów wyjechało do pracy za 

granicę, proces ten trwa nadal. Pracodawcy poszukują brakujących sił roboczych w urzędzie pracy, 

korzystając z usług pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Cel operacyjny nr 5 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego  

Tabela 7  Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego nr 5 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

pleszewskiego 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2010 2011 

Czas dojazdu do miejsca zdarzenia jednostek 
KSRG 

min. 9,00 8,14 

Wskaźniki wykrywalności 
KPP 

przestępstw % 81,01 80,7 

wykroczeń % 94,42 98,8 

Ilość przeprowadzonych 
przez PZZK 

gier decyzyjnych szt. 0 1 

ćwiczeń 
terenowych 

szt. 0 1 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
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Zadanie 5.1.  

Poprawa ochrony przeciwpożarowej 

Poprawa wskaźnika czasu dojazdu do miejsca zdarzenia, jest realizowana dzięki: 

- rozmieszczeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, 

- mobilności jednostek ochrony przeciwpożarowej, 

- przydziałowi obszarów działania, 

- skutecznym środkom łączności i alarmowania. 

Średni czas interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie pleszewskim jest 

zbliżony do średniej wojewódzkiej.  

Doskonalenie organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na poziomie powiatu 

realizowane jest w głównej mierze poprzez podstawowe i specjalistyczne szkolenia organizowane dla 

funkcjonariuszy PSP jak również dla ratowników OSP. 

W celu zapewnienia właściwego dysponowania oraz ujednolicenia minimalnego poziomu 

dysponowania przez PSK sił i środków I rzutu umożliwiającego podjęcie skutecznych działań 

ratowniczych KP PSP w Pleszewie opracowała procedury dysponowania sił i środków jednostek 

ochrony przeciwpożarowej oraz zasady doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po 

zadysponowaniu zasobów ratowniczych. Procedury te zatwierdził Wielkopolski Komendant 

Wojewódzki PSP. 

Poprawia się wyposażenie PSK w sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie. W końcu roku 

2011 wprowadzono nowe oprogramowanie System Wspomagania Decyzji. Wraz z wymienionym 

systemem uruchomiony zostanie system lokalizacji pojazdów i transmisji danych na bazie graficznych 

terminali statusów. 

 Zadanie 5.2.  

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Poprawa efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej i poprawa stanu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 W celu poprawy efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym Komenda Powiatowa Policji realizowała programy prewencyjne. 

Zrealizowane programy, m.in.  „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Pieszy”, „Pasy bezpieczeństwa”, 

miały na celu ograniczenie ilości  zdarzeń oraz wyeliminowanie z ruchu jak największej ilości 

nietrzeźwych uczestników ruchu, pojazdów niesprawnych technicznie oraz oddziaływanie 

prewencyjne. 

 W ramach prewencji drogowej w 2010 roku oraz w I połowie 2011 pleszewscy policjanci 

przeprowadzili 17 pogadanek w szkołach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 40 

egzaminów na kartę motorowerową i rowerową. 

 Policjanci Zespołu Ruchu Drogowego skontrolowali 30 autobusów dowożących dzieci do 

szkół. Zaopiniowano również 117 projektów zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych  
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i gminnych oraz prowadzono stały nadzór nad prawidłowością oznakowania robót budowlanych 

prowadzonych na drogach powiatu pleszewskiego. 

Kontynuowanie sprawdzonych programów prewencji kryminalnej sprzyjających współpracy 
obywateli w ujawnianiu wykroczeń 

 Komenda Powiatowa Policji kontynuuje realizację zadań wynikających ze sprawdzonych 

programów prewencji kryminalnej. W ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań – „Razem Bezpieczniej” realizowane były następujące przedsięwzięcia: 

„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”. 

W zakresie przeciwdziałania przemocy domowej policjanci realizują przedsięwzięcia 

profilaktyczne wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach 

którego uruchamiane są procedury Niebieskiej Karty, a także współpracuje z Powiatowym Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej. 

Podejmowane są działania prewencyjne we współpracy ze Strażą Miejską oraz innymi 

podmiotami związane z zabezpieczeniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, „Dni 

wagarowicza”, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W obszarze bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej policja współpracuje ze 

Strażą Ochrony Kolei w celu wyeliminowania zachowań chuligańskich, kradzieży kieszonkowych  

i wybryków na dworcach, stacjach czy przystankach. 

W ramach realizowanych programów preferencyjnych utrzymywano stały kontakt  

z lokalnymi mediami, zamieszczając w nich publikacje dotyczące miejsc i przyczyn zdarzeń 

drogowych. Policjanci brali także udział w spotkaniach z mieszkańcami powiatu, udzielając im porad 

jak nie stać się ofiarą przestępstw. 

Rozwijanie współpracy z organizacjami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 

zainteresowanymi wzrostem bezpieczeństwa publicznego 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie w zakresie bezpieczeństwa publicznego współpracowało  

z powiatową administracją zespoloną, jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz innymi podmiotami 

i jednostkami (KPP w Pleszewie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Powiatowym 

Lekarzem Weterynarii, Pleszewskim Centrum Medycznym, Wojskową Komendą Uzupełnień  

w Kaliszu, WOPR, OSP, LOK, PCK, ZHP, Caritas). 

Przedstawiciele w/w podmiotów współpracowali na rzecz bezpieczeństwa w komisjach  

i zespołach doradczych: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowym Zespole Zarządzania 

Kryzysowego. 

W ramach Komisji i PZZK przedstawiciele służb, inspekcji, straży i pracownicy Starostwa 

spotkali się cyklicznie na posiedzeniach, w ramach których wypracowywano rozwiązania i decyzje 

zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu.  
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Zwiększenie aktywności w zakresie ujawniania i wykrywania przestępczości narkotykowej 

Głównym podmiotem realizującym to zadanie jest Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie. 

Tylko w I połowie roku 2011 na terenie powiatu stwierdzono 91 przestępstw z ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii, z czego wykryto 90. Przestępstw tych dopuściło się 30 podejrzanych, 

w tym 9 nieletnich. Działania operacyjne prowadzone są w miejscach, w których dostęp do 

narkotyków jest najłatwiejszy - dyskoteki, parki , boiska szkolne, tam też systematycznie kieruje się 

patrole mundurowe. W ramach prewencji kryminalnej Policja przeprowadziła szereg spotkań  

i prelekcji dla młodzieży, rodziców i nauczycieli o tematyce związanej z narkotykami i dopalaczami, 

m.in. na temat objawów i skutków ich zażywania oraz konsekwencji prawnych. 

W latach 2010-2011, podobnie jak w latach ubiegłych, Starostwo organizowało Wielkopolskie 

Dni Stop Uzależnieniom, skierowane przede wszystkim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

Ponadto w roku 2011 w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nazwą „Żyj z pasją! Program wspierania 
uzdolnień i zdrowego trybu życia i młodzieży” realizowano program „Stop uzależnieniom w powiecie 
pleszewskim”, w ramach którego od maja do października przeprowadzono m.in.: 

-  wykłady z profilaktyki uzależnień kierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
wychowanków OHP oraz policjantów prewencji,  

- pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek, 

- spektakle profilaktyczne dla uczniów,  

- powiatowe turnieje sportowe.  

 

Organizowanie plebiscytów i konkursów popularyzujących wizerunek wyróżniających się 

policjantów 

Realizacja tego działania odbywała się poprzez współorganizowane przez KPP Pleszew wraz  

z Urzędem Miasta i Gminy Pleszew konkursu „Najlepszy dzielnicowy Miasta i Gminy Pleszew”.  

W organizowanym corocznie plebiscycie mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew mają możliwość oddania 

głosu na najlepszego dzielnicowego poprzez wypełnienie kuponu konkursowego publikowanego  

w lokalnej prasie. 

 Celem konkursu jest podniesienie rangi pracy dzielnicowych oraz ukształtowanie nowego systemu 

efektywności ich pracy, dostosowanego do oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego. Ocenie podlegają działania podejmowane przez dzielnicowego z własnej inicjatywy na 

rzecz społeczności lokalnej, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w obsługiwanym rejonie, aktywność w zakresie zapobieganie przestępczości oraz kształtowanie więzi 

ze społecznościami lokalnymi. 

Doskonalenie współpracy służb ratowniczych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego 

W I półroczu 2011 roku opracowany został Plan Zarządzania Kryzysowego Powiatu 

Pleszewskiego, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W planie ujęto 
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procedury reagowania kryzysowego oraz procedury realizacji zadań przez podmioty zaangażowane  

w realizację przedsięwzięć wynikających z siatki bezpieczeństwa. Plan zatwierdził Wojewoda 

Wielkopolski w dniu 25.07.2011 r. 

Także służby inspekcje, służby i straże opracowują swoje plany branżowe, ujmujące 

procedury postępowania na wypadek różnych zagrożeń. 

Systematyczne organizowanie gier decyzyjnych i ćwiczeń terenowych w celu doskonalenia 

współdziałania podmiotów powołanych do działań ratowniczych 

W kwietniu 2010 roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie odbyło się szkolenie członków 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt.: „Teoretyczne i prawne aspekty zarządzania 

kryzysowego”. 

W dniu 20 listopada 2011 r. odbyła się gra decyzyjna oraz ćwiczenie zorganizowane przez 

Komendę powiatową PSP w Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL S.A., dotyczące postępowania  

w przypadku wycieku oraz zapalenia się gazu. 

Ponadto w roku 2010 we współpracy ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym oraz Komendą 

Powiatową PSP Powiatowy Młodzieżowy Turniej Ratowniczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

w celu popularyzowania zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz udzielania pierwszej 

pomocy.  W roku 2011 odbyła się II edycja turnieju. 

Regularnie (min. 4 razy w roku) odbywają się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego, na których omawiane są zagrożenia dla bezpieczeństwa powiatu oraz sposoby 

postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. 

Wspieranie działań służących wzbogaceniu bazy materialnej i jakości wyposażenia służb i instytucji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne 

Zadanie jest realizowane poprzez wspieranie finansowe doposażenia straży pożarnej i policji 

w specjalistyczny sprzęt oraz bieżące uzupełnianie zasobów powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego. 

W roku 2010 KP PSP wsparto zakupem kamery termowizyjnej o wartości 29 960 zł. Ponadto 

40 000 zł przeznaczono na zakup paliwa, chemicznych środków gaśniczych, sorbentów, 

neutralizatorów oraz wyposażenia ratowniczego dla jednostki. Dodatkowo 2 000 zł przeznaczono na 

rozbudowę systemu powiadamiania jednostek OSP z Powiatowego Stanowiska Kierowania. 

W roku 2010 r. dodatkowo na wyposażenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego  

przekazano Komendzie Powiatowej PSP plandeki, ściągacze elastyczne oraz linki do mocowania 

plandek, natomiast w sierpniu 2011 r. przekazano 5 000 szt. worków poliopropylenowych., 15 szt. 

plandek o różnej wielkości.  

Łącznie w roku 2011 na zakup materiałów i wyposażenia oraz dofinansowanie zakupu sprzętu 

ratownictwa drogowego dla KP PSP w Pleszewie przeznaczono łącznie 40 278 zł. 

W 2011 roku dokonano również zakupu dla KPP w Pleszewie w postaci radarowego miernika 

prędkości za kwotę 9 600,00 zł. 
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Cel operacyjny nr 6 Podnoszenie jakości usług świadczonych przez powiatową administrację 
samorządową i promocja powiatu pleszewskiego 

Tabela nr 8 Prezentacja wskaźników realizacji Celu operacyjnego nr 6 w latach 2010-2011 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2010 2011 

Ilość jednostek organizacyjnych, 
które uzyskały certyfikat jakości 
świadczonych usług 

szt. 1 1 

Ilość jednostek organizacyjnych 
powiatu, które wdrożyły 
elektroniczny obieg dokumentów 

szt.  1 

Ilość wydawnictw promocyjnych 
powiatu 

szt. 6 6 

w tym (tytuły wydawnictw)  Biuletyn 
Informacyjny 
„Wiadomości 
Powiatu 
Pleszewskiego”  
(3 numery) 
 
Publikacja 
„Powiat 
Pleszewski – 
historia, 
turystyka, ludzie” 
 
 
Katalog – oferta 
na IV Targi 
Edukacyjne 
Powiatu 
Pleszewskiego 
 
 
Publikacja z okazji  
10 – lecia 
organizacji 
„Wielkopolskie 
Dni – Stop 
Uzależnieniom” 
 
 
Publikacja -
„Weekend w 
Powiecie 
Pleszewskim” 
 
 
 
 

Biuletyn 
Informacyjny 
„Wiadomości 
Powiatu 
Pleszewskiego”  
(3 numery) 
 
Katalog – oferta 
na V Targi 
Edukacyjne 
Powiatu 
Pleszewskiego 
 
 
Publikacja 
„Powiat 
Pleszewski – 
historia, 
turystyka, ludzie” 
- wznowienie 
 
Katalog 
poplenerowy  
„XI Ogólnopolski 
Plener 
Malujących 
Lekarzy” 
Gołuchów 2011r. 
 
Mapa 
administracyjno – 
turystyczna 
Powiatu 
Pleszewskiego z 
szlakami Nordic-
Walking 
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Publikacja „III 
kadencja 
samorządu 
powiatowego 
2006-2010” 
 

Ulotka 
informacyjna  
o powiecie 
pleszewskim  
w j. angielskim 
wydana na targi 
produktów 
regionalnych  
w Brukseli. 

Źródło: Dane przekazane przez Sekretarza Powiatu oraz Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy 
Zagranicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Zadanie 6.1 Wdrożenie systemu zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych powiatu 

Tylko jedna jednostka organizacyjna powiatu posiada certyfikat sytemu zarządzania jakością 

– Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Przeprowadzone w latach 2010 i 2011 przez Polskie Centrum 

Badań i Certyfikacji audyty odnowienia potwierdziły prawidłowość funkcjonowania Starostwa pod 

kątem realizacji procedur administracyjnych oraz sposobu obsługi klienta. W sprawozdaniach  

z audytów podkreśla się zaangażowanie kierownictwa urzędu oraz wysokie kompetencje 

pracowników. 

W omawianym okresie przeprowadzono również audyty wewnętrzne we wszystkich 

wydziałach oraz biurach Starostwa. 

Zadanie 6.2 Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych 

powiatu, zarządzanie przepływem informacji 

W roku 2010 wdrożono w Starostwie Powiatowym elektroniczny obieg dokumentów. 

Wprowadzenie systemu poprzedziły szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego  

z funkcjonowania systemu i jego użytkowania. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Zadanie 6.3. Wzmocnienie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu 

Promocja gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych  

 W ramach promocji gospodarki Powiatu Pleszewskiego szczególną uwagę poświęcono 

branżom i produktom regionalnym. Zadanie realizowano m.in. poprzez publikację materiałów 

promocyjnych i informacyjnych, prezentację firm i ich produktów na targach i wystawach zarówno 

lokalnych jak i międzynarodowych, realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej dla branży kotlarskiej, udział w seminariach i konferencjach gospodarczych w ramach 

struktur Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej oraz promocję  produktów regionalnych na łamach prasy  

i w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 Ukazały się artykuły promocyjne w biuletynie informacyjnym „Wiadomości Powiatu 

Pleszewskiego” (2010, 2011), ulotkach promocyjnych „Powiat Pleszewski” – 2010 i 2011, publikacji 

„Powiat Pleszewski – historia, ludzie, turystyka” – 2011,  „Wielkopolska – Unia bez tajemnic”, „XIII 
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Dni Ogrodnika” - Targi Międzynarodowe - 2011, a  także w serwisie internetowym Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie  

W dniach 12-13 czerwca 2010r. Starostwo w Pleszewie wsparło organizatorów Marszewskich 

Dni Pola – AGROMARSZ poprzez dostarczenie materiałów promocyjnych Powiatu Pleszewskiego.   

W dniach 11-12 czerwca 2011r. Starostwo wspólnie z Pleszewskim Klastrem Kotlarskim 

uczestniczyło w Marszewskich Daniach Pola, które powiązane były z Letnimi Targami Rolno-

Ogrodniczymi – AGROMARSZ oraz Regionalną Wystawą Koni Hodowlanych i IV Włościańskimi 

Zawodami w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. 

W dniach 10-11 września 2011r. Starostwo Powiatowe w Pleszewie wspólnie z producentami 

powiatu pleszewskiego - pomidorów, miodu i boczniaków  prezentowało swoje stoisko na XIII Dniach 

Ogrodnika – Targi Międzynarodowe w Gołuchowie - największych targach specjalistycznych w tej 

dziedzinie w kraju. Byliśmy wśród 220 wystawców z Polski i z zagranicy. 

W październiku 2011r. prezentowaliśmy stoisko Starostwa Powiatowego wspólnie  

z  Pleszewskim Klasterem Kotlarskim na Jesiennych Targach Ogrodniczych AGROMARSZ w Marszewie. 

Wspieraliśmy Klaster Kotlarski w akcji promocyjnej instalowania czujników dymu w domach.          

W listopadzie 2011 r. wspólnie z przedsiębiorcami produktów regionalnych z Powiatu 

Pleszewskiego Starostwo Powiatowe w Pleszewie promowało Powiat pleszewski w Brukseli. Na 

zaproszenie europosła Andrzeja Grzyba do Belgii wyjechali samorządowcy oraz lokalni wytwórcy  

i przedsiębiorcy. Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Wesele Kaliskie’’ było prezentacją atutów miasta 

Kalisza i regionu: od tradycyjnej kuchni, poprzez wydarzenia kulturalne i artystyczne na przemyśle  

i nowoczesnych technologiach kończąc. Projekt zorganizowano w sali Yehudi Menuhina, która jest 

najciekawszą przestrzenią ekspozycyjną i koncertową w Parlamencie Europejskim.      

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 turystyki 

pieszej – wyznaczając trasy do Nordic - Walking w sześciu gminach Powiatu Pleszewskiego.  

W publikowanych materiałach promocyjnych wsparto promocję zabytków kultury powiatu, w tym 

Zamek Działyńskich w Gołuchowie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum 

Ziemiaństwa – Zespół Pałacowo Parkowy w Dobrzycy. Ponadto w celu popularyzacji walorów 

krajoznawczych powiatu organizowane są m.in. międzynarodowe plenery malarskie i konkursy 

fotograficzne. 

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 nazwą „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. 
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W ramach rozwoju turystyki i rekreacji pieszej wytyczono i opisano sześć tras Nordic – 

Walking po jednej w każdej z gmin Powiatu Pleszewskiego. W każdej gminie powiatu zostały 

wyznaczone interesujące i malownicze szlaki. W zależności od stopnia trudności trasy mają od 5 do 

15 km. Hasło przewodnie nowego produktu turystycznego brzmi: Po zdrowie z Nordic-Walking 

Promocja walorów krajobrazowo – turystycznych realizowana jest także 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, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Starostwa, 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: publikację albumową 

„Powiat Pleszewski – historia, ludzie, turystyka” wznowioną w 2011r. Aktualizacji i wznowienia  

w 2010 r. doczekał się przewodnik turystyczny opracowany we współpracy z Redakcją „Życie 

Pleszewa” - „Weekend w Powiecie Pleszewskim”. Wydano również kolejne biuletyny informacyjne 

„Wiadomości Powiatu Pleszewskiego”, mapę administracyjno – turystyczną „Powiat Pleszewski”, 

publikację „Powiat Pleszewski III kadencja samorządu powiatowego 2006-2010” oraz katalog 

poplenerowy „XI Ogólnopolski Plener Malujących Lekarzy”. 

 


