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 Wstęp 

 

Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów i zadań Strategii Rozwoju 

Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w okresie lat 2012-2013. Dokument ten, wyznaczający 

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

w Pleszewie w dn. 26 października 2006 r. 

Sprawozdanie opracowano w Wydziale Inwestycji, Strategii i Rozwoju Starostwa Powiatowego  

w Pleszewie w oparciu o informacje przekazane przez jednostki organizacyjne powiatu oraz wydziały 

Starostwa Powiatowego.  

W opracowaniu przestawiono również zaktualizowane dane statystyczne dotyczące Powiatu 

Pleszewskiego (Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego w latach 2007-2013). W celu zachowania 

ciągłości prezentowanych danych, przedstawiono dane za okres od 2007 roku do roku 2013.  
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I Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego w latach 2007-2013 

 

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). 

31 lipca 2012 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych 

gmin i miast oraz zmiany siedziby władz gmin (Dz.U. 2012, poz. 873), określające m.in. nowe 

rozgraniczenie między Powiatem Pleszewskim a Powiatem Jarocińskim poprzez włączenie w granice 

gminy Żerków części obszaru ewidencyjnego Pieruszyce i Pieruchy, z gminy Czermin, o łącznej pow. 

7,3 ha i jednoczesne przyłączenie do gminy Czermin części obszaru ewidencyjnego Sierszew z gminy 

Żerków o nieco mniejszej powierzchni 6,03 ha. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 

2013 r. 

Powyższa decyzja była wynikiem porozumienia samorządów: Powiatu Pleszewskiego, 

Powiatu Jarocińskiego, Gminy Czermin oraz Miasta i Gminy Żerków. Porozumienie dotyczyło 

przebiegu drogi powiatowej nr 4192P relacji Kotlin - Parzew – Sucha, w ciągu której odcinek około 

800 m znajdował się na obszarze Powiatu Pleszewskiego i był przezeń administrowany. Stan taki 

powodował określone problemy przy jej eksploatacji i utrzymaniu. W 2010 r. dokonano przebudowy 

drogi na odcinku położonym na obszarze powiatu jarocińskiego. Przebudowa pozostałego odcinka 

drogi byłaby możliwa w przypadku dokonania zmiany granic pomiędzy gminami. Stan techniczny 

odcinka drogi znajdującego się na terenie powiatu pleszewskiego nie zapewniał spójności 

komunikacyjnej, ani bezpieczeństwa osobom podróżującym. Należy dodać, że droga ta nie tworzyła 

też zwartej sieci drogowej z gminą Czermin ani z powiatem pleszewskim. Była natomiast ważnym 

szlakiem drogowym dla powiatu jarocińskiego. 

Cała procedura trwała blisko rok. W gminie Czermin i sąsiednim Żerkowie przeprowadzono 

konsultacje społeczne, które zakończyły się pomyślnie. Formalnym wnioskodawcą do Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji o korektę granicy była gmina Czermin.  
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2. Dane demograficzne 

W roku 20121 powiat pleszewski liczył 63 355 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 2007-2012 obserwowanym zjawiskiem jest nieznaczny wzrost liczby ludności 

powiatu pleszewskiego, która wzrosła o 2% w stosunku do roku 2007. Wzrost ludności odnotowano 

w 5 gminach powiatu, jedynie w Gminie Chocz odnotowano minimalny spadek liczby ludności. 

Największy przyrost ludności – o 5% w latach 2007-2012 zanotowano w Gminie Gołuchów, co ma 

zapewne bezpośredni związek z bliskością Kalisza i występowaniem zjawiska tzw. rozlewania się 

miast. 

Tabela 1 Ludność powiatu pleszewskiego w podziale na gminy 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

    
w tym 
kobiet   

w tym 
kobiet   

w tym 
kobiet   

w tym 
kobiet   

w tym 
kobiet   

w tym 
kobiet 

Powiat – ogółem 62 103 31 429 62 307 31 482 62 407 31 518 62 563 31 570 63 225 31 827 63 355 31 867 

  

Miasto i Gmina 
Pleszew 29 898 15 285 29 966 15 275 29 968 15 290 29 977 15 266 30 284 15 353 30 290 15 339 

Chocz 4 762 2 382 4 774 2 385 4 740 2 357 4 745 2 348 4 781 2 384 4 754 2 368 

Czermin 4 789 2 314 4 772 2 290 4 826 2 325 4 839 2 338 4 878 2 387 4 894 2 390 

Dobrzyca 8 220 4 152 8 241 4 160 8 220 4 149 8 240 4 161 8 330 4 200 8 407 4 239 

Gizałki 4 624 2 340 4 662 2 355 4 656 2 345 4 663 2 350 4 685 2 343 4 672 2 333 

Gołuchów 9 810 4 956 9 892 5 017 9 997 5 052 10 099 5 107 10 267 5 160 10 338 5 198 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Portret terytorium, GUS. 

Procentowy udział ludności z poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego obrazuje zamieszczony 

poniżej wykres (Wykres nr 1). 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Portret terytorium, GUS 

                                                           
1
 W opracowaniu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego; w momencie sporządzania Raportu 

niektóre dane za rok 2013 nie były dostępne. 
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Blisko 50% ludności powiatu pleszewskiego stanowili w 2012 roku mieszkańcy Miasta i Gminy 

Pleszew. W dalszej kolejności znalazły się Gminy Gołuchów (16% ludności powiatu) oraz Gmina 

Dobrzyca (15% ludności powiatu). Najmniej mieszkańców powiatu pleszewskiego skupiała Gmina 

Gizałki – 7% ludności powiatu. 

Średnia gęstość zaludnienia w 2012 roku wynosiła w powiecie Pleszewski 89 osób na km². 

 Wskaźniki dla ruchu naturalnego ludności powiatu pleszewskiego w latach 2007-2012 

zmieszczono w tabeli poniżej.  

Tabela 2 Ruch naturalny ludności powiatu pleszewskiego na 1000 osób w latach 2007-2012  

Rok Zgony 
Przyrost 

naturalny 
Urodzenia 

żywe 
Małżeństwa Rozwody 

Zgony niemowląt na 1000 
urodzeń żywych 

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 9,1 1,4 10,5 5,6 1,3 0 

2012 9,2 1,8 10,9 5,5 1,4 8,7 

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

 Jak wskazują dane demograficzne 63,8% ludności powiatu, to ludność w wieku 

produkcyjnym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła w roku 2012 20,3% 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 13,9% w roku 2007 do 15,9% w roku 2012. 

Tabela 3 Struktura ludności w powiecie pleszewskim z uwzględnieniem wskaźnika obciążenia 

demograficznego w latach 2007-2012 

 
 
 

Rok 

 
W % ogółem ludności w wieku 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób  

w wieku produkcyjnym 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 
Powiat 

Pleszewski 
Wielkopolska 

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 54,2 

2011 20,5 64,1 15,3 55,9 55,1  

2012 20,3 63,8 15,9 56,8 56,0 

 
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 roku 2012 ukształtował się na poziomie 56,8 i był wyższy od 

wojewódzkiego o 0,8 i jednocześnie niższy od tego wskaźnika dla podregionu kaliskiego, który  

w 2012 roku wyniósł 57,4.  

Strukturę wiekową mieszkańców powiatu pleszewskiego w 2012 roku przedstawia wykres 

zamieszczony poniżej (Wykres nr 2). 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

 3. Gospodarka powiatu 

Podmioty gospodarcze powiatu pleszewskiego 

 W roku 2013 na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowało ogółem 5 601 podmiotów 

gospodarczych, tj. ok. 1,41% działających w województwie wielkopolskim podmiotów gospodarki 

narodowej (397 855 podmiotów w 2013 r.) i 8,94% działających w subregionie kaliskim (62 653 

podmiotów w 2013 r.).  

 W latach 2007-2013 liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu 

pleszewskiego wzrosła o blisko 9,5% w stosunku do roku 2007. 
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Wykres nr 3 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2007-2013 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych  GUS. 

W zakresie zatrudnienia w powiecie pleszewskim dominują mikroprzedsiębiorstwa (podmioty 

zatrudniające do 9 osób), które stanowiły w 2013 roku 95% podmiotów gospodarczych powiatu. 

Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników to zaledwie 4% ogółu podmiotów gospodarczych 

działających w powiecie pleszewskim. 39 przedsiębiorstw zatrudniało od 50 do 249 osób i tylko trzy 

jednostki gospodarcze zatrudniały na terenie powiatu pleszewskiego w roku 2013 ponad 250 osób.  

 Rynek jest zdominowany przez jednostki gospodarcze działające w sektorze prywatnym 

(96,14%). Blisko 78% ogółu podmiotów to firmy prowadzone przez osoby fizyczne. 

Prawie 70% działających na terenie powiatu pleszewskiego podmiotów gospodarczych 

działało w obszarze usług (3 676 firm). Najwięcej z nich, bo 1 661 (około 30,3%) działało w handlu 

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

kolejności znajdują się przedsiębiorstwa działające w sferze przetwórstwa przemysłowego (12,7%)  

i w budownictwie (12%), w których działało łącznie 1 361 podmiotów. Więcej szczegółowych 

informacji dotyczących kierunków działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze powiatu 

pleszewskiego dostarczają tabela oraz wykres zamieszczone poniżej. 

Tabela 4 Podmioty gospodarki narodowej powiatu pleszewskiego w latach 2007-2013 wg sekcji PKD 

Sekcja PKD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 234 251 232 234 235 210 202 

Przetwórstwo przemysłowe 696 704 650 684 673 699 714 

Budownictwo 542 589 597 642 629 662 677 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych 1 719 1 679 1 543 1 660 1 619 1 661 1 697 

Transport i gospodarka magazynowa 214 216 209 217 219 244 262 

Działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 97 93 92 106 104 113 115 
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Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 123 132 121 123 123 125 127 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 557 576 132 134 140 146 148 

Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna     309 339 337 452 473 

Edukacja 182 193 220 226 224 251 240 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 173 179 180 206 221 230 243 

Pozostała działalność usługowa  399 400 359 381 377 412 424 

Inne (m.in. administracja publiczna, 
informacja i komunikacja, dostawy wody) 76 80 343 366 352 284 279 

Ogółem: 5 012 5 092 4 987 5 318 5 253 5 489 5 601 

  

Jednostki wpisane do 
rejestru REGON wg 

sekcji PKD 2004 

Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Wykres nr  4  Struktura podmiotów gospodarki narodowej powiatu pleszewskiego wg branż w roku 

2013 

 

Opracowano na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Dynamikę rozwoju przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim w poszczególnych branżach  

w okresie realizacji Strategii rozwoju powiatu przedstawia wykres zamieszczony poniżej (wykres nr 

5). 

 

Opracowano na podstawie Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Dane statystyczne wskazują, iż zarówno ilość, jak i dynamika powstawania nowych 

podmiotów gospodarczych w latach 2007-2012 (brak dostępnych danych dla roku 2013)  były niższe 

od średniej dla województwa wielkopolskiego i średniej dla podregionu kaliskiego. Dane obrazujące 

to zjawisko przedstawiono w układzie tabelarycznym. 

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

w latach 2007-2012 – podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

Podmioty w 
rejestrze REGON 
na 10 tys. 
ludności 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

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. 
Pow. 
Plesz 

Subr. 
Kaliski 

Wlkp. 

zarejestrowane 807 839 1 040 817 857 1 063 779 859 1 054 850 901 1 098 831 886 1 090 866 912 1 121 

nowo 
zarejestrowane  92 79 86 77 80 93 68 86 98 101 98 112 64 79 98 94 88 102 

wykreślone  69 70 66 64 61 67 83 81 102 51 56 66 73 89 96 57 63 70 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS. 
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Tabela 6 Rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim w latach 2007-2013 

Podmioty gospodarcze  
w powiecie pleszewskim  
w rejestrze REGON 

2007 2008 2009 2010 
 

2011 2012 
 

2013 

Ogółem  5 012 5 092 4 987 5 318 5 257 5 489 5 601 

Nowo zarejestrowane  571 482 427 633 403 593 486 

Wyrejestrowane  429 401 519 318 460 364 370 

Źródło: Banku Danych Lokalnych, GUS. 

 

Wykres nr 6 Dynamika rozwoju przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim w latach 2007-2013  

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych,  GUS. 

 

Budownictwo  

Dane dotyczące zarówno gospodarki, jak i stanu zatrudnienia ludności powiatu pleszewskiego 

jednoznacznie wskazują, iż ważną częścią gospodarki powiatu jest budownictwo.  

Na nieustanne zapotrzebowanie na usługi z zakresu tej gałęzi gospodarki wskazują również 

statystyki dotyczące wydanych przez Starostę Pleszewskiego w latach 2007-2013 pozwoleń na 

budowę.  
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Tabela 7 Pozwolenia na budowę wydane przez Starostę Pleszewskiego w latach 2007-2013 

Pozwolenia na: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Budynki mieszkalne jednorodzinne  249 259 250 268 283 307 414 

Budynki mieszkalne wielorodzinne 2 4 4 10 29 32 22 

Budynki zamieszkania zbiorowego 0 1 0 0 1 0 2 

Obiekty użyteczności publicznej 33 50 50 70 71 73 93 

Budynki gospodarcze inwentarskie  
(w tym garaże) 320 123 132 128 124 139 219 

Budynki przemysłowe i magazynowe 20 22 30 21 22 35 27 

Obiekty infrastruktury transportu 6 15 6 15 11 23 30 

Budowle wodne 1 0 1 3 0 0 1 

Rurociągi, linie telekomunikacyjne  
i elektroenergetyczne 38 60 32 27 28 41 35 

Obiekty pozostałe 69 56 56 88 15 11 22 

Razem: 738 590 561 630 584 661 865 

Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Ilość wydanych w roku 2013 pozwoleń na budowę wzrosła o 17% w stosunku do roku 2007. 

Prawie trzykrotnie wzrosła ilość wydanych pozwoleń dotyczących budowy obiektów użyteczności 

publicznej. Sporą dynamikę w tym zakresie odnotowano w budownictwie mieszkalnym (jedno –  

i wielorodzinnym) – wzrost wydanych pozwoleń w roku 2013 o blisko 73% w stosunku do roku 2007.  

 

Pracujący 

 Ogółem na terenie powiatu pleszewskiego w 2012 r. pracowało 17 003 osób,  

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

 

 Bezrobocie 

Obserwując rynek pracy na terenie powiatu pleszewskiego i zmiany zachodzące na nim, 

można zauważyć, iż stopa bezrobocia względnie niska w 2008 roku, w latach kolejnych nieznacznie 

wzrastała i na koniec 2013 roku osiągnęła poziom 13,7%. Sytuacja ta wydaje się być jednak 

odzwierciedleniem ogólnej tendencji, jaka miała miejsce w tym czasie, zarówno w regionie jak i w 

całym kraju. 

Osiągnięty na koniec roku 2013 wskaźnik bezrobocia w powiecie pleszewskim, podobnie jak 

w latach wcześniejszych, był wyższy od średniej dla subregionu kaliskiego (9,9%) i województwa 

wielkopolskiego – 9,6%. 
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Wykres nr 7 Kształtowanie się wartości stopy bezrobocia w powiecie pleszewskim na tle subregionu 

kaliskiego, województwa wielkopolskiego i Polski (lata 2007-2013) 

 

Opracowano na podstawie: Bank Danych Lokalnych  GUS; Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu, 

styczeń 2013 i 2014. 

 

Tabela 8 Stopa bezrobocia w powiecie pleszewskim, podregionie kaliskim, województwie 

wielkopolskim i w Polsce w latach 2007-2013 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Polska 11,2 9,5 11,9 12,3 12,5 13,3 13,4 

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

Subregion kaliski 9,1 7,5 10,4 10,4 9,8 10,3 9,9 

Powiat Pleszewski 13,6 10,2 12,6 12,9 12,6 13,1 13,7 

 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS, Biuletynów Informacyjnych 

WUP w Poznaniu, styczeń 2013 i 2014. 

 

Ogółem na koniec grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie było 

zarejestrowanych 3 406 osób bezrobotnych, z czego 55,1% stanowiły kobiety. Bezrobotni 

zarejestrowani na terenie powiatu pleszewskiego stanowili 2,4% ogółu bezrobotnych 

zarejestrowanych w województwie wielkopolskim (144 832 osoby). 

Największy odsetek wśród bezrobotnych powiatu pleszewskiego stanowią mieszkańcy Miasta 

i Gminy Pleszew – 51,2% ogółu bezrobotnych.  
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Tabela 9 Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Powiat Pleszewski ogółem 3 247 2 374 3 130 3 225 3 113 3 231 3 406 

Miasto i Gmina Pleszew 1 542 1 218 1 658 1 609 1 614 1 651 1 745 

Gmina Chocz 329 217 290 284 264 264 273 

Gmina Czermin 261 181 221 263 253 268 305 

Gmina Dobrzyca 343 270 307 354 333 341 332 

Gmina Gizałki 308 170 239 270 247 259 261 

Gmina Gołuchów 464 318 415 445 402 448 490 

 
Źródło: Opracowanie własne  na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  GUS oraz Biuletynów 
Informacyjnych WUP w Poznaniu (styczeń 2013, styczeń 2014). 

 

Największy spadek osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2007-2013 odnotowano  

w Gminie Chocz. Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie tej gminy zmniejszyła się  

w roku 2013 o 17% w stosunku do roku 2007. Podobny wskaźnik odnotowano  

w gminie Gizałki (15%). Wzrost liczby bezrobotnych w stosunku do roku 2007 roku odnotowano 

natomiast w gminach: Czermin – 17%, Pleszew 13% i Gołuchów – 5,6%).  

Wykres nr 8 Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 

2007-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne  na podstawie danych Banku Danych Lokalnych  GUS oraz Biuletynów 

Informacyjnych WUP w Poznaniu (styczeń 2013, styczeń 2014). 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Miasto i Gmina Pleszew Gmina Chocz Gmina Czermin 

Gmina Dobrzyca Gmina Gizałki Gmina Gołuchów 



Sprawozdanie z realizacji   
Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007 – 2015 za okres 2012-2013 

Strona 14 z 37 
 

Największą, liczącą blisko 31,3%, grupę wśród bezrobotnych powiatu pleszewskiego 

stanowiły osoby w wieku 25 – 34 lat. W dalszej kolejności znalazły się osoby w wieku do 24 roku życia  

- 27% osób bezrobotnych zarejestrowanych na terenie powiatu pleszewskiego. Z kolei najmniej liczna 

grupa to osoby bezrobotne w wieku 55+ - 8,2%. 

Pod względem wykształcenia najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiecie pleszewskim stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym – 25,6%, najmniejszą zaś z wykształceniem wyższym – 10,3% osób. 

Zmniejsza się liczba osób długotrwale bezrobotnych. O ile w 2013 roku, jeżeli chodzi o czas 

pozostawania bez pracy powiat pleszewski miał wyższy od wojewódzkiego odsetek osób 

pozostających bez pracy w przedziale czasowym obejmującym okres do 6 miesięcy, to w odniesieniu 

do osób pozostających bez pracy powyżej 6 miesięcy wskaźniki kształtują się na korzyść powiatu 

pleszewskiego.  
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II 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 2012 2013 

Długość zmodernizowanych dróg km 2,806 11,179 

Ilość wyremontowanych obiektów 
inżynierskich na drogach 

szt. - - 

Długość wybudowanych tras pieszych i 
rowerowych 

mb 2,236 3,323 

Źródło: Dane Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie  

   

 W latach 2012-2013 kontynuowano działania związane z modernizacją najważniejszych 

szlaków komunikacyjnych powiatu. Mimo, że możliwości pozyskania środków zewnętrznych na 

realizację tego typu działań w omawianym okresie zostały ograniczone z uwagi chociażby na 

wyczerpanie alokacji na drogi powiatowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007-2013, udało się zrealizować trzy duże inwestycje, ważne z punktu 

widzenia rozwoju powiatowej sieci dróg.  

Mowa tutaj o przebudowach ulic w Pleszewie - Lipowej i Reja (inwestycję zrealizowano w roku 

2012), ulicach Krzywoustego i Podgórnej (inwestycja zrealizowana w 2013 roku) oraz przebudowie 

drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz – Tursko na odcinku Ludwina – Kajew. Łącznie w ramach 

wspomnianych inwestycji zmodernizowano 9,372 km dróg oraz wykonano chodniki o długości 3,379 

km. 

Wszystkie trzy wymienione wcześniej inwestycje zrealizowano z udziałem środków  

z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL), w ramach którego pozyskano na ich 

realizację 2 738 680 zł (łączna wartość całkowita inwestycji – 6  116 944 zł). 

Ogółem w latach 2012-2013 na drogach powiatowych wykonano roboty o łącznej wartości 

8 069 504 zł. Na ich realizację, oprócz wspomnianych wcześniej środków z NPPDL, pozyskiwano 

również środki z budżetów gminnych. Gminy, w przypadku niektórych z inwestycji, wniosły również 

pomoc w formie rzeczowej – materiały budowlane.  

Szczegółowe zestawienie inwestycji zrealizowanych na drogach powiatowych w latach 2012-

2013 przedstawia poniższa tabela.  
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Nazwa zadania  
długość drogi / 

długość chodnika 
(km) 

Wykonanie 
ogółem 

w tym: 

Powiat Gmina Inne NPPDL 

Rok 2012 

Przebudowa ulic Lipowej i Reja 
 w Pleszewie 0,800 / 1,296 1 212 457 zł 604 705 zł 254 888 zł - 352 864 zł 

Przebudowa chodnika przy drodze 
pow. w Koźmińcu 0,453 64 678 zł 32 339 zł 32 339 zł - - 

Przebudowa chodnika przy drodze 
powiatowej nr 4315P w m. 
Broniszewice 0,241 49 525 zł 24 763 zł 24 762 zł - - 

Przebudowa ulic: Wojska Polskiego  
i Sportowej 0,126 66 470 zł 66 470 zł - - - 

Wykonanie nowej nawierzchni na  
dr. 4328P w m. Nowolipsk 0,680 268 320 zł 187 824 zł 80 496 zł - - 

Przebudowa drogi pow. 4339P  
w Tursku na odc. od szkoły do 
skrzyżowania z drogą gminną  0,500 / 0,246 299 994 zł 198 334 zł 101 660 zł - - 

Wykonanie powierzchniowego 
utrwalenia na ul. Czartoryskich  
w Gołuchowie 0,700 52 576 zł 52 576 zł - -   

Razem rok 2012: 2,806 / 2,236 2 014 020 zł 1 167 011 zł 494 145 zł - 352 864 zł 

Rok 2013 

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 
powiat. nr 5288P w m. Taczanów 
Drugi 0,650 315 181 zł 198 181 zł 117 000 zł - - 

Utwardzenie tłuczniem dr. powiat.  
nr 4313P w m. Orlina Duża 1,750 199 943 zł 139 961 zł 59 982 zł - - 

Wykonanie nowej nawierzchni na  
dr. pow. 4177P w m. Strzydzew  0,300 94 820 zł 66 375 zł 28 445 zł - - 

Wykonanie nowej nawierzchni na  
ul. Parkowej w Dobrzycy 0,700 / 0,140 249 941 zł 174 959 zł 74 982 zł - - 

Przebudowa dr. powiat. nr 4341P 
Lubomierz - Tursko na odc. Ludwina - 
Kajew 6,970 / 0,481 2 844 615 zł 1 093 417 zł 366 642 zł 1 000 zł 1 383 556 zł 

Przebudowa chodnika wzdłuż dr. 
powiat. nr 4349P w m. Sowina Błotna 0,250 39 950 zł 29 965 zł 9 986 zł - - 

Przebudowa ulic: Krzywoustego  
i Podgórnej w Pleszewie 0,879 / 1,602 2 059 872 zł 752 905 zł 300 707 zł 4 000 zł 1 002 260 zł 

Przebudowa chodnika przy  
ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy 0,200 39 991 zł - 39 991 zł - - 

Wykonanie nowej nawierzchni na  
ul. Koźmińskiej w Dobrzycy 0,580 59 926 zł 59 926 zł   - - 

Razem rok 2013: 11,179 / 3,323  5 904 239 zł 2 515 689 zł 997 735 zł 5 000 zł 2 385 816 zł 

              

Razem lata 2012-2013: 13,985 /  5,559 7 918 259 zł 3 682 700 zł 1 491 880 zł 5 000 zł 2 738 680 zł 

 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 

 W omawianym okresie przystąpiono również do opracowania dokumentacji dla inwestycji 

planowanych do realizacji w latach kolejnych, tj. przebudowy drogi 4334P Pleszew - Chocz na odcinku 
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Pleszew – Prokopów (koszt wykonania dokumentacji – 74 304 zł) oraz przebudowy ulicy Ostrowskiej 

w Kościelnej Wsi (koszt wykonania dokumentacji – 29 520 zł).  

 Opracowano i złożono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu również 

wnioski o dofinansowanie tychże przedsięwzięć w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Na pierwsze z wymienionych zadań 

uzyskano wstępne zapewnienie dofinansowania w ramach Programu w roku 2014. 

 W roku 2013 przystąpiono również do opracowania dokumentacji projektowo  

– kosztorysowej dotyczącej budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych  

w ramach projektu „Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski”, 

realizowanego w ramach Działania 125 Schemat I „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej  

z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. W ramach przedsięwzięcia zostaną m.in. wybudowane nowe 

i przebudowane istniejące drogi transportu rolnego i dojazdowe do gruntów rolnych o łącznej 

długości 9,021 km , w tym: wybudowane nowe o łącznej długości 3,143 km oraz przebudowane drogi 

gruntowe o łącznej długości 5,878km. Zadanie w całości finansowane jest ze środków PROW.  

 

W trosce o zapewnienie jak najbardziej racjonalnego rozwoju powiatowej sieci drogowej  

w powiecie pleszewskim, w czerwcu 2013 roku Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła do realizacji  

„Program rozwoju dróg powiatowych w Powiecie Pleszewskim w latach 2013 – 2020” (Uchwała Rady 

Powiatu w Pleszewie nr XXVII/173/13 z dn. 27 czerwca 2013 r.). Dokument ten zawiera nie tylko 

zapisy uszczegółowiające Strategię, ale przede wszystkim identyfikuje zadania drogowe, których 

wykonanie w perspektywie do 2020 roku, stwarza szansę osiągnięcia w powiecie pleszewskim 

jakościowo zadawalającego stanu technicznego powiatowej infrastruktury drogowej i podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa na najważniejszych szlakach komunikacyjnych powiatu.  

Również w roku 2013 kontynuowano rozmowy w sprawie przebudowy drogi powiatowej 4310P 

Chocz – Białobłoty i budowy obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Chocz.  

18 kwietnia 2013 roku Rada Powiatu w Pleszewie upoważniła Zarząd Powiatu do podejmowania  

i koordynowania działań mających na celu przygotowanie procesu inwestycyjnego przedmiotowego 

zadania.  W maju 2013 r. złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu o wprowadzenie do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 

Kluczowych WRPO na lata 2007-2013 projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji 

projektowej dla tego przedsięwzięcia, a w czerwcu projekt przebudowy drogi zgłoszono, również do 

UMWW, jako propozycję projektu o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Wielkopolski na lata 2014-

2020.    
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Cel operacyjny nr 2 Poprawa jakości środowiska 

Tabela 2 Prezentacja wskaźników dla działań związanych z poprawą jakości środowiska 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2012 2013 

Liczba gospodarstw domowych i innych 
obiektów podłączonych do systemów 
kanalizacji sanitarnej 

szt. 3.911 4.476 

Czystość wód powierzchniowych (rzeka 
Prosna) 

Klasa czystości Nie prowadzono 
badań 

Brak danych 

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

Klasa jakości 
wód 

II  
(wody dobrej 

jakości) 

Brak danych 

Powierzchnia nowych zalesień ha 2,00 1,40 

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

Zadanie 2.1. 

Zwiększenie zasobów wodnych o odpowiedniej jakości użytkowej 

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

Zadanie wykonywane jest przez gminy, jako ich zadanie własne. W latach 2012-2013 gminy 

Powiatu Pleszewskiego prowadziły szereg inwestycji związanych z infrastrukturą kanalizacyjną. 

Ogółem w tym okresie na terenie Powiatu Pleszewskiego do systemów kanalizacji sanitarnych 

zbiorczych podłączono 565 obiektów.  

 

 - 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 2012-2013 na terenie Powiatu Pleszewskiego zbudowano 9 zbiorników wodnych  

o łącznej powierzchni 3,0036 ha, w tym na terenie gminy: Pleszew – 2,1230 ha , Gołuchów – 0,5146 

ha i Czermin -  0,3660 ha. 

 

- wspieranie budowy urządzeń piętrzących wodę na rzece Prośnie 

 Na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonuje jeden jaz w Kościelnej Wsi. W planach na 

terenie naszego Powiatu są jeszcze trzy: w Rudzie Wieczyńskiej, w Kwileniu i w miejscowości Olesiec 

Stary.  
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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 - właściciele ww. gruntów na bieżąco informowani są 

o możliwości dofinansowania zalesień przez Budżet Państwa oraz przez Agencję Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ze środków Unii Europejskiej. 

Niskie powierzchnie zalesień gruntów rolnych są wynikiem małej konkurencyjności dopłat za 

zalesianie w stosunku do dopłat za prowadzenie upraw rolnych. Należy również mieć na uwadze, fakt 

że program zalesień gruntów o najsłabiej przydatności rolnej jest prowadzony przez ARiMR od 2005 r. 

i sukcesywnie powierzchnia takich gruntów podlega ograniczeniu.  

W latach 2012-2013 na terenie Powiatu Pleszewskiego zalesiono 3,40 ha. Zalesień dokonano 

na terenie Gminy Czermin – 2 ha i Gminy Pleszew – 1,40 ha.  

  

- promowanie i wspieranie zadrzewień na terenach zagrożonych erozją wietrzną 

Promocję zadrzewień prowadzono przy okazji rekonstrukcji pasów śródpolnych  

w Fabianowie, gm. Dobrzyca. W roku 2012 przeprowadzono prace polegające na usunięciu krzewów 

na powierzchni 1 200 m ² oraz wykonano nasadzenia nowymi drzewami.  Na zabieg ten wydano 

9 840 zł. 

 

Zadanie 2.3. 

Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 

- budowa instalacji wykorzystujących energię odnawialną w obiektach jednostek organizacyjnych 

powiatu 

W roku 2012 w ramach termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie 

na obiekcie zainstalowano kolektory słoneczne. 

 

- 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. 

 W roku 2012 przeprowadzono konkurs dotacji na realizację inwestycji z zakresu  zakupu  

i montażu kolektorów słonecznych. Pomoc udzielana w ramach konkursu kierowana była do 

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów 

publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wysokość  dotacji  określono  

na  poziomie 3000  zł  dla  jednego  wnioskodawcy. Łącznie dofinansowanie uzyskało 10 pierwszych 

wnioskodawców. Środki rozdysponowane w ramach konkursu pochodziły z budżetu powiatu. 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji   
Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007 – 2015 za okres 2012-2013 

Strona 20 z 37 
 

Zadanie 2.4. 

Rozwój turystyki przyrodniczej 

 

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

albumów itp. 

Promowano utworzone w latach wcześniejszych trasy nordic-walking, jako miejsca do 

aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizowano 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.     

 

 

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 oraz 

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. 

  

 

 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 2012-2013 w wyniku realizacji programu usunięto oraz unieszkodliwiono na terenie 

powiatu pleszewskiego 442,786 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 192 478 zł.  

 Innym ważnym przedsięwzięciem na rzecz poprawy jakości środowiska w powiecie była 

realizacja projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Pleszewskiego 

w miejscowościach Pleszew oraz Marszew”. Projekt zrealizowano w 7 budynkach: budynku D 

Starostwa Powiatowego, budynku Powiatowego Urzędu Pracy, budynku Zarządu Dróg Powiatowych, 

budynkach A (wraz z salą gimnastyczna i łącznikiem) i D Zespołu Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych 
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Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie oraz budynkach C (sala gimnastyczna) i D Zespołu 

Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie.  

 W ramach projektu wykonano prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych  

i stropodachów wszystkich siedmiu obiektów. Zmodernizowano instalacje c.o. i wymieniono 

kotły w budynkach Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Powiatowych oraz w budynku D 

Starostwa. Na budynku PUP zamontowano kolektory słoneczne. Przedsięwzięcie, którego łączna 

wartość wyniosła 1 715 445 zł zrealizowano z dofinansowaniem środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III konkursu Programu Priorytetowego 

„System Zielonych Inwestycji”, część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej. 

 

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 2012-2013 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2012 2013 

Ilość nowo powstałych szkolnych 
obiektów sportowych 

szt. - - 

Ilość placówek dostępnych dla 
uczniów niepełnosprawnych 

szt. 6 6 

Ilość uruchomionych nowych 
kierunków nauczania w szkołach 
ponadgimnazjalnych 

szt. - - 

Ilość nowych pracowni 
przedmiotowych i językowych 

szt. - 21 

Liczba uczniów biorących udział 
w wymianie zagranicznej młodzieży 

os. 90 134 

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 2013 roku dzięki pozyskaniu środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 

dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne modernizowanych 

pomieszczeń do nauki doposażono kolejne sale dydaktyczne w szkołach powiatu pleszewskiego: 
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- w Zespole Szkół Technicznych  - 5 pomieszczeń, 

- w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych – 3 pomieszczenia (wyposażenie w sprzęt pracowni 
fryzjerskiej, przygotowania śniadań, hotelarskiej z recepcją hotelową), 

- w Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica – 1 pomieszczenie (wyposażenie nowego oddziału  
w Gimnazjum), 

- w Zespole Placówek Specjalnych– 12 pomieszczeń. 

 Ponadto w celu ograniczenia kosztów eksploatacyjnych i ograniczania zużycia energii na 

obiektach oświatowych w latach 2012-2013 przeprowadzono kompleksową termomodernizację 

budynków A i D Zespołu Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych w Marszewie oraz budynków C i D 

Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie. Na powyższe roboty pozyskano pomoc 

finansową w formie dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. 

W ramach poszerzania bazy edukacyjno – terapeutycznej Zespołu Placówek Specjalnych  

w październiku 2013 roku jednostce przekazano pomieszczenia w wyremontowanej części budynku 

dawnej szatni dla sportowców na stadionie w Marszewie. Znajduje się tam odnowiony holl, salka 

gimnastyczna z minisiłownią, warsztat stolarski z wyposażeniem oraz zaplecze sanitarne.  

Z pomieszczeń korzystają podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Zagospodarowanie 

pozostałej części obiektu zaplanowano na rok 2014. Docelowo mają się tam znaleźć pokój odwiedzin 

dla rodziców podopiecznych oraz świetlica z funkcją jadalni i kaplicy.  

  

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

kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy 

  W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej Powiatu oraz stworzenia możliwości rozwijania 

zainteresowań uczniów uzdolnionych językowo, Rada Powiatu w Pleszewie z dniem 1 czerwca 2012 

roku powołała Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Jest to szkoła 

bezobwodowa. Drugim językiem nauczania w Gimnazjum jest język angielski. Gimnazjum 

Dwujęzyczne powstało z wykorzystaniem bazy dydaktycznej oraz zasobów kadrowych I Liceum 

Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. 

Zwiększeniu atrakcyjności kształcenia w powiatowych placówkach oświatowych, sprzyja 

również zapewnienie ich uczniom możliwości udziału w zajęciach na basenie w nowo wybudowanym 

parku wodnym „PLANTY” w Pleszewie. Ogółem w zajęciach od drugiego półrocza roku szkolnego 

2012/2013 uczestniczyło 465 uczniów (w tym z ZST – 50 osób, z ZSUG 180 uczniów, LiG – 100 

uczniów, ZSPP CKU – 90 uczniów, ZPS – 45 uczniów). 

Mając na uwadze postępujący rozwój techniczny i idącą za tym potrzebę umożliwienia 

młodzieży z placówek powiatowych dostępu do najnowszej wiedzy i rozwiązań technicznych  

w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, w maju 2013 roku podpisano list intencyjny  

o współpracy władz samorządowych Powiatu Pleszewskiego z Politechniką Poznańska w ramach tzw. 

Akceleratora Wiedzy Technicznej. 
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Zadanie 1.3. Działania sprzyjające rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu uczniów oraz 

rozbudzaniu w nich wszechstronnych zainteresowań poznawczych 

Kontynuowano współpracę z zagranicznymi jednostkami oświatowymi, m.in. poprzez wymianę 

młodzieży. Na realizację partnerskich projektów wymiany młodzieży, szkoły pozyskiwały środki  

z Funduszy Unii Europejskiej (programy Leonardo da Vinci, Comenius) oraz Polsko – Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży. 

Młodzież Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie, m.in. w ramach projektu 

„Apetyt na Europę” uczestniczyła w 2013 roku w dwutygodniowym stażu w Gütersloh  

i Quedlinburgu, w trakcie którego uczniowie odbyli praktyki w hotelach, poznając zasady 

funkcjonowania hotelu, jako miejsca pracy, w tym stosownego kontaktu z klientem i porozumiewania 

się w języku niemieckim. Rok wcześniej w wymianie wzięło udział 15 uczniów tej placówki. 

 W styczniu 2013 roku nawiązano kontakt ze Szkołą Zawodową w Stebniku (obwód lwowski) na 

Ukrainie. Przebywająca na Ukrainie delegacja w osobach Dyrektora ZSUG i Naczelnika Wydziału 

Oświaty Starostwa zaproponowała dyrekcji tejże szkoły zorganizowanie dla jej uczniów  praktyk 

zawodowych w pleszewskich firmach, na co wstępną zgodę wyrazili właściciele zakładów 

współpracujących z ZSUG. Młodzież z ZSUG z kolei mogłaby odbywać podobne praktyki  

w licznych hotelach, pensjonatach i sanatoriach w pobliskim Truskawcu. W marcu rewizytę  

w pleszewskiej placówce złożyła delegacja pod przewodnictwem dyrektor stebnickiej szkoły 

zawodowej. Podczas pobytu w Pleszewie goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką kształcenia 

zawodowego opartego na ścisłej współpracy z rzemiosłem. Wymieniono poglądy i doświadczenia  

w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży. Wymiernym efektem wizyty, było podpisanie 

Porozumienia o współpracy między obiema szkołami w dniu 8 marca 2013 r. 

Uczniowie Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica z kolei w ramach wymiany zagranicznej  

w 2012 roku odwiedzili liceum w Chimay w Belgii. Tam, poprzez uczestnictwo w dyskusjach  

i zajęciach dotyczących praw człowieka, uczniowie pleszewskiego liceum mieli możliwość rozwijania 

umiejętności językowych. Ponadto grupa 16 uczniów wzięła udział w wymianie polsko – litewskiej 

pod hasłem „Eco Europe”. W roku 2013 Liceum i Gimnazjum odwiedziła grupa Niemców, którzy 

podzielili się z pleszewskimi kolegami doświadczeniami z realizacji praktycznych zajęć sztuki w swojej 

szkole. 

  W latach 2012 – 2013 także uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie kontynuowali 

współpracę z niemieckimi kolegami z partnerskiej szkoły Berufsbildende Ammerland z Rostrup. 

Młodzież odbywała wspólne praktyki w zawodach: technik ekonomista, kucharz, technik mechatronik 

oraz technik pojazdów samochodowych. Uczniowie z Niemiec odbywali również praktyki  

w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych powiatu pleszewskiego. W celu przypieczętowania 

dotychczasowej współpracy i stworzenia ram do współdziałania na dalsze lata szkoły w październiku 

2012 roku w Pleszewie podpisały umowę partnerstwa.  

W ramach wymiany zagranicznej 16-osobowa grupa młodzieży Zespołu Szkół Przyrodniczo – 

Politechnicznych w Marszewie odbyła praktyki w zakresie mechanizacji oraz zbioru i przetwórstwa 

owoców w niemieckiej firmie TUPAG Mühlhausen. Ponadto w 2013 roku na praktykę do Powiatu 

Ammerland wyjechało kolejnych 22 uczniów kształcących się na kierunku architektura krajobrazu 
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oraz logika. Dodatkowo w okresie od lipca do września 2013 roku 3 uczniów szkoły odbyło 3-

miesięczną praktykę w Dolnej Saksonii w tamtejszych gospodarstwach rolnych. 

 

Cel operacyjny nr 2 Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców 

Tabela 4 Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2012 2013 

Liczba osób objętych badaniami w 
ramach programów profilaktycznych 

osoby 1 087 1 271 

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

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

% 60,3 64,03 

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

osoby 139 117 

Liczba osób objętych opieką 
długoterminową 

osoby 27 20 

Liczba osób korzystających z poradni 
specjalistycznych  i zakładów 
diagnostycznych 

osoby 64 925 74 327 

Liczba osób korzystających z leczenia 
szpitalnego 

osoby 22 115 22 699 

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 marcu 2012 roku oddano do użytku rozbudowany i zmodernizowany Zakład Diagnostyki 

Obrazowej oraz nową pracownię rezonansu magnetycznego. Prace remontowo – budowlane  

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz zakupy sprzętowe kosztowały 5 mln 270 tys. zł, z czego 2 mln 

zł to wkład własny Pleszewskiego Centrum Medycznego. 

Również w roku 2012 zakończono prace modernizacyjne na oddziale rehabilitacji, łącznika 

oraz hollu na I piętrze, których celem było stworzenie dogodnych warunków pobytu i rehabilitacji 

osobom niepełnosprawnym. Wyremontowano 7 sal chorych i 3 łazienki, w których zamontowano 

osprzęt dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamontowano windę wewnętrzną. Prace 

budowlane znacząco przyczyniły się do poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Do 

wyremontowanych pomieszczeń zakupiono także nowe meble. 

W roku 2013 rozpoczęto z kolei prace wykończeniowe w nowo wybudowanym 

trzykondygnacyjnym obiekcie, w którym zlokalizowane zostaną oddziały kardiologiczny, onkologiczny 

i rehabilitacyjny, zakład fizykoterapii oraz szpitalna administracja. Rozbudowa placówki pozwoli na 

zwiększenie komfortu pobytu pacjentów korzystających z usług Pleszewskiego Centrum Medycznego. 
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Zadanie 2.2. Zwiększenie efektywności i jakości usług medycznych 

Systematycznie zwiększana baza sprzętowa oraz konsekwentnie realizowana strategia 

ciągłego podwyższania kompetencji zatrudnionego personelu, to dwa kluczowe aspekty dążenia 

Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie do zapewnienia mieszkańcom powiatu 

pleszewskiego wszechstronnej opieki i skracania czasu powrotu do zdrowia pacjentów. 

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

chorób cywilizacyjnych 

W latach 2012-2013 realizowano badania profilaktyczne raka jelita grubego, w ramach których 

mieszkańcy powiatu pleszewskiego, spełniający określone programem kryteria, mogli skorzystać  

z bezpłatnego badania kolonoskopowego. 

Ponadto mieszkańcy powiatu uzyskali możliwość skorzystania z świadczeń w nowo 

uruchomionych poradniach: kardiochirurgicznej, ortopedycznej i reumatologicznej. 

Realizowane są również świadczenia z zakresu rehabilitacji kardiologicznej, których realizacja 

pomaga w przygotowaniu pacjentów do pełnego udziału w życiu społecznym i zawodowym. 

Zadanie 2.6. Zwiększanie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia – 

rozwój zintegrowanego ratownictwa 

W roku 2013 przy Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie, z uwagi na zmianę przepisów  

w zakresie funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, rozpoczęto budowę nowoczesnego, 

spełniającego przepisy Ustawy Prawo Lotnicze, lądowiska. Inwestycję zlokalizowano na działkach 

należących do PCM i Powiatu Pleszewskiego, za ogródkami działkowymi. W celu unormowania spraw 

własnościowych działka powiatu została wcześniej przekazana aportem do spółki PCM. Położenie 

lądowiska w pobliżu szpitala pozwoli na transport rannych ze śmigłowca medycznego w czasie 

krótszym niż 5 minut. 

 

Cel operacyjny nr 3 Podnoszenie skuteczności działania systemu pomocy społecznej 

Tabela 5 Wskaźniki realizacji Celu operacyjnego nr 3 w latach 2012-2013  

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2012 2013 

Ilość nowych miejsc  
w mieszkaniach chronionych 

szt. 9 9 

Ilość instytucji powiatowych 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

placówka 8 8 

Liczba nowo utworzonych 
/przystosowanych stanowisk pracy dla 
osób niepełnosprawnych 

szt. 5 3 

Liczba osób objętych wsparciem Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej 

osoba 
(klient 
POIK) 

 

141 106 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 
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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 latach 2012-2013 kontynuowano realizację na terenie powiatu pleszewskiego projektu 

systemowego „Razem łatwiej”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Z wsparcia oferowanego przez projekt w latach 2012 - 2013 korzystały przede wszystkim 

osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami zgłaszające się po pomoc do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo lub zatrudnione i zainteresowane 

podniesieniem kwalifikacji (lub ich zmianą), osoby znajdujące się w pieczy zastępczej. Osobną grupę 

stanowiły osoby niepełnosprawne z tytułu dysfunkcji słuchu. Do projektu włączano również rodziny 

wychowanków pieczy zastępczej, które mogły czerpać z wiedzy specjalistów pedagogów oraz 

psychologów podczas spotkań grup wsparcia.  

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło na poszerzenie kompetencji potrzebnych na rynku pracy 

przy jednoczesnym skorzystaniu z bezpłatnych form rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. Projekt 

oferował między innymi: warsztaty psychologiczne, warsztaty doradztwa zawodowego, rehabilitacja 

w formie turnusu rehabilitacyjnego bądź zajęć na basenie, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. 

W 2013 roku z kompleksowego wsparcia oferowanego w ramach projektu skorzystało 55 

mieszkańców powiatu pleszewskiego. 

Ważnym krokiem w celu podnoszenia skuteczności działania systemu pomocy społecznej i to 

nie tylko w kontekście powiatu pleszewskiego było otwarcie w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 

w październiku 2012 roku pododdziału przeznaczonego na potrzeby leczenia uzależnionych od 

alkoholu mieszkańców domów pomocy społecznej. Pierwszy tego typu ośrodek w kraju dysponuje 30 

miejscami w pokojach dwuosobowych. Znajduje się tutaj sala terapeutyczna, gabinety lekarskie. 

Mieszkańcy pododdziału w ramach terapii mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w warsztatach 

stolarskich, poligraficznych bądź ceramicznych.  

 

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 

2012 2013 

Ilość utworzonych nowych miejsc pracy osoba 705 452 

w tym w wyniku samozatrudnienia osoba 181 110 

Liczba osób podejmujących pracę w 
wyniku przekwalifikowania 

osoba 340 272 
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Liczba pozyskanych ofert pracy oferta 2 655 2 358 

Ilość osób bezrobotnych osoba 3 231 3 406 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

 

Zadanie 4.1. Tworzenie nowych miejsc pracy 

W latach 2012 – 2013 w powiecie pleszewskim tworzono nowe miejsca pracy poprzez:  

- refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk pracy. W 2012 roku pracodawcom 

zatrudniającym osoby bezrobotne udzielono 169 refundacji. W roku 2013 natomiast 47 refundacji. 

Na realizację tej formy wsparcia PUP pozyskał m.in. środki z programów specjalnych dla osób 

bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla osób pow. 50 roku życia, dla 

osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn nie dotyczących 

pracowników, 

- udzielanie jednorazowej dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Środki na ten rodzaj 

wsparcia pozyskano z programów specjalnych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

programu „Mikroprzedsiębiorca”, „Własny biznes” oraz „Lepsza praca”. W latach 2012-2013 łącznie 

przyznano 291 tego typu dotacji. 

- roboty publiczne - w roku 2012 organizowane były w ramach programu specjalnego „Nowa szansa”  

i przeznaczone dla osób powyżej 50 roku życia (30 osób). W roku 2013 z kolei w ramach programu 

„Aktywni młodzi duchem” skierowano na roboty publiczne 52 osoby po 50 roku życia. 

- prace interwencyjne, w ramach których ze środków Funduszu Pracy zwrócono ich organizatorom 

część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

zatrudnionych osób bezrobotnych. Łącznie do tego typu pracy w latach 2012-2013 skierowano  

9 osób. 

- staże - w 2012 roku po zakończonym udziale w stażu podjęło pracę 318 osób, w 2013 zaś 241 osób 

bezrobotnych. 

 

Zadanie 4.2. Podniesienie jakości kapitału ludzkiego 

W ramach realizacji tego zadania Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie organizował  

w omawianym okresie szkolenia indywidualne i grupowe dla osób bezrobotnych oraz dofinansował 

udział w studiach podyplomowych. 

Ponadto osoby bezrobotne obejmowano sukcesywnie doradztwem zawodowym, w ramach 

którego odbywały się indywidualne i grupowe porady zawodowe oraz informacja zawodowa.  

W ramach Klubu Pracy organizowano zajęcia aktywizacyjne w obszarze nabycia umiejętności pisania 

dokumentów aplikacyjnych, uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, asertywności  

w poszukiwaniu pracy, metod i sposobów poszukiwania pracy, autoprezentacji, przedsiębiorczości 

oraz rynku pracy. Przeprowadzono również, w ramach Klubu Pracy, pilotażowe szkolenie z zakresu 

aktywnego poszukiwania pracy. 
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Zadanie 4.3. Zwiększenie mobilności terytorialnej 

 W analizowanym okresie sprawozdawczym zadanie to było realizowane m.in. poprzez 

pozyskiwanie ofert pracy. Szczególny nacisk położono na bezpośrednie kontakty z pracodawcami. 

Obszarem zainteresowani w tym zakresie był nie tylko obszar powiatu pleszewskiego, ale również 

powiaty ościenne (kaliski, jarociński, krotoszyński, ostrowski) oraz miasta Poznań i Wrocław.  

Rezultatem pośrednictwa zewnętrznego było zgłoszenie 2 655 ofert pracy w roku 2012  

i 2 358 w roku 2013. Najwięcej ofert dotyczyło pracy na stanowisku kierowca kategorii CE, 

przedstawiciel handlowy, spawacz, murarz i pracownik fizyczny. 

Realizacji zadania służy również oferowany przez PUP w Pleszewie zwrot kosztów przejazdu 

do pracy lub zakwaterowania po skierowaniu do pracy poza miejscem zamieszkania. Z tej formy 

wsparcia w roku 2012 skorzystało 110 osób, natomiast w roku 2013 174 osoby. 

Powiatowy Urząd Pracy oferował również osobom bezrobotnym doskonalenie umiejętności 

posługiwania się językami obcymi, zarówno poprzez szkolenia tematyczne, w ramach których 

realizowano bloki językowe, jak i organizowanie zajęć językowych (nauka języka niemieckiego, 

angielskiego, francuskiego).                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

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 

2012 2013 

Czas dojazdu do miejsca zdarzenia jednostek 
KSRG 

min. 7,32 8,46 

Wskaźniki wykrywalności 
KPP 

przestępstw % 72,40 77,02 

wykroczeń % 98,20 98,25 

Ilość przeprowadzonych 
przez PZZK 

gier decyzyjnych szt. 1 1 

ćwiczeń 
terenowych 

szt. 0 1 

Źródło: Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Zadanie 5.1.  

Poprawa ochrony przeciwpożarowej 

Doskonalenie organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na poziomie powiatu 

realizowane jest w głównej mierze poprzez: 

- przeprowadzane dwukrotnie w ciągu roku w każdej jednostce OSP KSRG inspekcje gotowości 

operacyjnej, 

- podstawowe i specjalistyczne szkolenia organizowane dla funkcjonariuszy PSP jak również dla 
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ratowników OSP, 

- przeprowadzanie ćwiczeń i manewrów. 

Doskonalono również organizację i wyposażenie stanowiska kierowania i dysponowania sił  

i środków podmiotów systemu ratowniczego poprzez wymianę sprzętu komputerowego na 

Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego i podłączenie go do Wojewódzkiej Sieci 

Teleinformatycznej, jak również przygotowaniach do podłączenia sieci OST112. 

Zadanie 5.2.  

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Poprawa efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej i poprawa stanu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 Zadanie realizowała Komenda Powiatowa Policji poprzez wdrażanie programów 

prewencyjnych i działań prewencyjno – kontrolnych zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa 

na drogach powiatu takich jak: „Alkohol i narkotyki”, „Piesi-Niechronieni uczestnicy Ruchu 

Drogowego”, ,,Bezpieczeństwo pieszych”, „Trzeźwość”, „Prędkość”,” Fotelik” , „Pasy”. 

 Działania te miały na celu ograniczenie ilości zdarzeń oraz wyeliminowanie z ruchu jak 

największej ilości nietrzeźwych uczestników ruchu, pojazdów niesprawnych technicznie oraz 

oddziaływanie prewencyjne. 

Rozwijanie współpracy z organizacjami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 

zainteresowanymi wzrostem bezpieczeństwa publicznego 

Przedstawiciele Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży, Komendy Powiatowej Policji 

oraz innych podmiotów i jednostek współpracowali na rzecz bezpieczeństwa publicznego  

w komisjach i zespołach doradczych: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Powiatu, Powiatowym 

Zespole Zarządzania Kryzysowego. 

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

spotykali się cyklicznie na posiedzeniach, w ramach, których wypracowywano rozwiązania  

i decyzje dotyczące zwiększania bezpieczeństwa na terenie powiatu. 

 

Kontynuowanie sprawdzonych programów prewencji kryminalnej sprzyjających współpracy 
obywateli w ujawnianiu wykroczeń 

 Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie kontynuowała realizację zadań wynikających  

ze sprawdzonych programów prewencji kryminalnej. Podejmowano są następujące działania:  

– prelekcje i pogadanki w przedszkolach i szkołach; spotkania z rodzicami uczniów, nauczycielami  
i pedagogami; 

– spotkania z osobami starszymi; 

– uczestnictwo policjantów w komisjach konkursowych w zawodach, np. z zakresu ruchu 
drogowego. 
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Pleszewscy policjanci prowadzą działania, ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania, w miejscach publicznych i w szkole. 

Organizują spotkania z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, na których omawiają podstawowe 

zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tematyka ta jest poruszana również podczas spotkań  

w przedszkolach, z najmłodszymi mieszkańcami powiatu.  

Na terenie działania KPP w Pleszewie prowadzona jest akcja .„FOTELIK”. Policjanci zwracają 

uwagę na prawidłowe przewożenie dzieci w fotelikach oraz zapinanie przez kierowców i pasażerów 

pojazdów pasów bezpieczeństwa. Najmłodszym, prawidłowo przewożonym pasażerom, policjanci 

wręczali maskotki. 

W ramach Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki na pleszewskim rynku zorganizowano happening, 

w którym wzięła udział młodzież ze szkół z całego powiatu. Podczas spotkania policjanci poruszyli 

problem alkoholizmu i narkomanii wśród młodych osób. Do działań włączyli się pleszewscy strażacy  

i ratownicy medyczni, którzy zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W ramach Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Naczelnik Wydziału 

Ruchu Drogowego, czuwał nad przebiegiem powiatowego turnieju wiedzy o bezpieczeństwie  

w ruchu drogowym. Wzięły w nim udział drużyny ze szkół powiatu pleszewskiego.  

Podczas działań prewencyjnych „Bezpieczne Wakacje” - pleszewscy policjanci czuwali nad 

bezpieczeństwem mieszkańców i osób wypoczywających na terenie powiatu. Przeprowadzono 

spotkanie z harcerzami, przebywającymi nad zalewem w Gołuchowie. Wspólnie ze strażakami 

przypomniano uczestnikom o zasadach bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać na drodze   

i podczas wypoczynku nad wodą.  

W ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, organizowanego przez 

Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną każdy mieszkaniec mógł zbadać poziom zawartości 

tlenku węgla w wydychanym powietrzu i założyć alko-gogle, by poczuć się jak osoba będąca pod 

wpływem alkoholu. Policjanci rozmawiali z mieszkańcami nt. konsekwencji prawnych spożywania 

alkoholu i palenia tytoniu w miejscu niedozwolonym. 

W ramach prelekcji dla rodziców uczniów, nauczycieli i pedagogów poruszano miedzy innymi  

kwestie agresji i przemocy wśród młodzieży, szkodliwości alkoholu i narkotyków, a także objawów, 

jakie występują po zażyciu ww. używek i odpowiedzialności nieletnich za popełnianie czynów 

karalnych. 

W związku z oszustwami, których ofiarami padają osoby starsze i samotne, KPP w Pleszewie 

prowadziła spotkania z seniorami, podczas których uświadamiano osobom starszym z jakimi 

przestępstwami mogą spotkać się na co dzień,  a przede wszystkim w jaki sposób uniknąć zagrożenia. 

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie opracowano ulotkę dla seniorów 

przestrzegającą osoby starsze przed zagrożeniami. Przeprowadzono również działania na Targowisku 

Miejskim, gdzie każdy senior otrzymał ulotkę i dowiedział się, w jaki sposób chronić się przed 

zagrożeniami. W ramach działań „Bezpieczny Senior” zorganizowano spotkanie ze słuchaczami 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie poruszono kwestie dotyczące szeroko pojętego 

bezpieczeństwa. 
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Policjanci z pleszewskiej komendy prowadzą również działania „Bezpieczeństwo pieszych”,  

w ramach których m.in. rozdano, wspólnie z pracownikami Banku Spółdzielczego w Pleszewie, 

wszystkim pierwszoklasistom z całego powiatu opaski odblaskowe. Opaski zostały zakupione przez 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie. We wszystkich szkołach z terenu przeprowadzono pogadanki  

z dziećmi klas I – III na temat bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły. Mundurowi tłumaczyli dzieciom, 

jakich zasad powinni przestrzegać, aby być bezpiecznym w szkole, czy podczas zabawy na szkolnym 

boisku.  

Policjanci podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą uczulają je na zasady bezpiecznego 

korzystania z Internetu. Przestrzegają przed przestępstwami, których ofiarami mogą paść, ale 

również tłumaczą, jakie zachowania w Internecie mogą być zakwalifikowane jako przestępstwo. 

Omawiano również zjawisko tzw. stalkingu.   

Cyklicznie odbywają się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, podczas których wymieniane są poglądy i uwagi na temat możliwych zagrożeń. 

W spotkaniach biorą udział dyrektorzy szkół.  

Każdego roku wspólnie ze Strażą Pożarną i pracownikiem Urzędu Ochrony Zabytków 

dokonywany jest przegląd kościołów pod kątem zabezpieczeń antywłamaniowych  

i przeciwpożarowych. Informacja o jego wynikach jest przekazywana proboszczom sprawującym  

nadzór nad obiektami sakralnymi. 

Dzielnicowi prowadzą także rozmowy z pracownikami sklepów i ich właścicielami oraz  

z pracownikami placówek bankowych i firm prywatnych na temat zasad bezpieczeństwa  

i odpowiednich zabezpieczeń swojego mienia. 

Zwiększenie aktywności w zakresie ujawniania i wykrywania przestępczości narkotykowej 

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

Pleszewska policja prowadzi działania operacyjne w miejscach, w których dostęp do 

narkotyków jest najłatwiejszy oraz systematycznie kieruje tam patrole mundurowe (dyskoteki, parki, 

boiska szkolne). Do najbardziej popularnych narkotyków na naszym terenie należą marihuana oraz 

amfetamina. Działania w tym zakresie prowadzane są w ramach programów: „Nielat” i „Alkohol  

i narkotyki”.  

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 2012 –2013 zorganizowano Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom – wydarzenie 

kierowane przede wszystkim do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Akcja propagowała życie bez 

narkotyków, zwracała uwagę na szkodliwość palenia tytoniu i nadużywania alkoholu. Promowano 

sport i rekreację jako alternatywne sposoby na spędzanie wolnego czasu.  

Ponadto w ramach profilaktyki uzależnień organizowano m.in. spektakle profilaktyczne dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wykłady z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół 

ponadgimnazjanych, pogadanki dla rodziców podczas wywiadówek, Powiatowe Turnieje Sportowe  
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w piłce nożnej, siatkowej i koszykowej na „Orlikach” powiatowych, szkolenia Młodzieżowych Liderów 

Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, spływy kajakowe oraz festyny zdrowia. 

 

Doskonalenie współpracy służb ratowniczych oraz instytucji realizujących zadania z zakresu 

bezpieczeństwa publicznego 

W 2013 roku rozpoczął się kolejny cykl planowania cywilnego zgodnie z ustawą  

o zarządzaniu kryzysowym. W związku z tym w czerwcu 2013 r. opracowano nowy Plan zarządzania 

kryzysowego powiatu pleszewskiego. Znalazły się w nim procedury reagowania kryzysowego oraz 

procedury realizacji zadań poszczególnych uczestników reagowania kryzysowego, m.in. służb, 

inspekcji i straży. Plan zarządzania kryzysowego został zatwierdzony przez Wojewodę 

Wielkopolskiego w dniu 8 lipca 2013 roku. 

W 2012 roku opracowano Plan ochrony przed powodzią powiatu pleszewskiego, zgodnie  

z wymogiem ustawy o samorządzie powiatowym. Plan ten został zaktualizowany w 2013 r.  

Systematyczne organizowanie gier decyzyjnych i ćwiczeń terenowych w celu doskonalenia 

współdziałania podmiotów powołanych do działań ratowniczych 

Zgodnie z planem pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2013 roku odbyło 

się ćwiczenie powiatowych służb, inspekcji i straży w zakładzie drobiarskim ADROS w Dobrzycy. 

Celem ćwiczenia było sprawdzenie procedur alarmowania i powiadamiania o zdarzeniu, doskonalenie 

umiejętności współdziałania służb, straży i inspekcji w sytuacji kryzysowej, praktyczne sprawdzenie 

zagadnień dotyczących ewakuacji dużej ilości osób zagrożonych i poszkodowanych oraz udzielania 

pomocy na miejscu zdarzenia, praktyczne przećwiczenie działań ratowniczych, sprawdzenie 

możliwości logistycznego zabezpieczenia osób poszkodowanych. Ćwiczenie zostało poprzedzone grą 

decyzyjną.  

W 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Pleszewie w ramach posiedzenia PZZK odbyła się 

gra decyzyjna Analiza funkcjonowania powiatu w sytuacji długotrwałego braku dostaw energii 

elektrycznej, której celem było: doskonalenie przez PZZK umiejętności oceny występujących 

zagrożeń, usprawnianie organizacji pracy PZZK w sytuacji wystąpienia zdarzenia mającego znamiona 

sytuacji kryzysowej, doskonalenie umiejętności współpracy w ramach PZZK, przygotowanie 

propozycji działań, doskonalenie przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych  

z zagrożeniami, weryfikacja i doskonalenie procedur reagowania kryzysowego oraz procedur 

realizacji zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego oraz planach służb, inspekcji i straży.  

W tym samym też roku przeprowadzono także praktyczne sprawdzenie procedury 

zwoływania Członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakończone posiedzeniem  

w trybie pilnym.  

Zarówno w roku 2012 i 2013 Starostwo Powiatowe w Pleszewie we współpracy ze Szpitalnym 

Oddziałem Ratunkowym oraz Komendą Powiatową PSP zorganizowano kolejną edycję Powiatowego 

Młodzieżowego Turnieju Ratowniczego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w celu 

popularyzowania zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych oraz udzielania pierwszej pomocy.  
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Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w omawianym okresie, kilka razy w roku oraz 

stosownie do potrzeb 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 2012 przekazano Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie 

dotację do zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego w wysokości 45 000 zł. W roku 2013  

z kolei przekazano wsparcie finansowe w formie dotacji na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-

ratowniczego. Jednostka wzbogaciła się również w 2013 roku o agregat prądotwórczy (10 000 zł). 

Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie w roku 2013 przekazano 62 500 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i wyposażenia pleszewskiej komendy. 

Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy doposażono w sprzęt o wartości 7 162 zł. 

 

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 2012-2013 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

2012 2013 

Ilość jednostek organizacyjnych, 
które uzyskały certyfikat jakości 
świadczonych usług 

szt. - - 

Ilość jednostek organizacyjnych 
powiatu, które wdrożyły 
elektroniczny obieg dokumentów 

szt. - - 

Ilość wydawnictw promocyjnych 
powiatu 

szt. 3 
(Biuletyn Informacyjny 
„Wiadomości Powiatu 

Pleszewskiego”  
– 3 numery) 

3 
(Biuletyn Informacyjny 
„Wiadomości Powiatu 

Pleszewskiego”  
– 3 numery) 

Źródło: Dane przekazane przez Sekretarza Powiatu oraz Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie 
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Zadanie 6.1 Wdrożenie systemu zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych powiatu 

Tylko jedna jednostka organizacyjna powiatu pleszewskiego posiada certyfikat sytemu 

zarządzania jakością – Starostwo Powiatowe w Pleszewie. W roku 2012 pomyślnie przeprowadzono 

tzw. audyt odnowienia, w wyniku którego Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN 

ISO 9001-2009 dla Starostwa Powiatowego został utrzymany do 2014 roku.  

Zadanie 6.2 Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych 

powiatu, zarządzanie przepływem informacji 

Wdrożony w roku 2010 w Starostwie Powiatowym elektroniczny obieg dokumentów, jest 

systematycznie udoskonalany. Od 2013 roku w e- SOD prowadzi się m.in. metryczki administracyjne 

spraw.  

Zadanie 6.3. Wzmocnienie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu 

Promocja gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych  

 Na terenie powiatu działa ponad pięć i pół tysięca podmiotów gospodarczych. Wiodącymi 

przedsiębiorstwami są fabryka obrabiarek do metalu FAMOT S.A., Fabryka Maszyn Spożywczych 

SPOMASZ Pleszew 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. 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. Gmina Czermin znana jest z działającej na rynku od ponad 20 lat 

firmy, zajmującej się produkcją i przetwarzaniem grzybów m.in. boczniaków.  

 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 lokalnych 

targach w Marszewie i Gołuchowie m.in. „Dni Pola”, „Wielkopolskie Dni Ziemniaka”, „AGROMARSZ”, 

„Dni Ogrodnika”. Ponadto Powiat Pleszewski uczestniczył w seminariach i konferencjach 

gospodarczych w ramach struktur Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Promocję produktów 

regionalnych prowadzono w ramach konkursów „Hit” edycja 2012 i 2013, na łamach publikacji 

regionalnych i prasy lokalnej. 

 Ukazały się artykuły promocyjne w biuletynie informacyjnym „Wiadomości Powiatu 

Pleszewskiego” 2012, 2013, ulotkach promocyjnych „Powiat Pleszewski” – 2012 i 2013,  

a  także w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego w Pleszewie.  

W dniu 19 września 2013 r. Starostwo Powiatowe w Pleszewie wspólnie z Cechem Rzemiosł 

Różnych w Pleszewie oraz Zespołem Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie zorganizowało 

Festiwal Rzemiosła, jako nową formę promocji małej i średniej przedsiębiorczości oraz kształcenia 

zawodowego. Uruchomiono warsztaty rzemieślnicze; stolarski, budowlany, dekarski, krawiecki, 
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rymarski, fotograficzny, kowalski, zegarmistrzowski, mechaniki samochodowej i inne. Uczestnicy 

targów mieli niepowtarzalną okazję realnego uczestnictwa w powstawaniu wyrobu czy wykonaniu 

usługi. Organizacja tego wydarzenia miała na celu także wzbudzenie zainteresowania wśród młodych 

ludzi tą gałęzią gospodarki i zmianę wyobrażenia o pracy rzemieślnika. W ramach Festiwalu odbyła 

się także konferencja pod hasłem „Edukacja zawodowa szansą dla rzemiosła, małych i średnich 

przedsiębiorstw”, adresowana do przedstawicieli rzemiosła, izb gospodarczych oraz dyrektorów  

i nauczycieli szkół zawodowych z terenu Wielkopolski. Festiwal objęty został patronatem: Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak - Kamysza, Wiceministra Edukacji Narodowej 

Tadeusza Sławeckiego oraz Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika. 

W związku z dużym zainteresowaniem innych samorządów organizacją podobnych festiwali 

w regionie, uruchomiono proces rejestracji i ochrony pomysłu w Urzędzie Patentowym. Obecnie 

zastrzeżono nazwę Wielkopolski Festiwal Rzemiosła dla Powiatu Pleszewskiego i kolejna edycja  - 

w 2014 roku -  realizowana będzie pod taką nazwą. 

Kolejną ważną inicjatywą w ramach promocji gospodarki było podjęcie z końcem 2013 roku 

działań mających na celu efektywne wsparcie powstających i nowopowstałych podmiotów 

gospodarczych w Powiecie Pleszewskim. Działania podjęte w roku 2013 sfinalizowano w marcu 2014 

ustanawiając PROGRAM KLUB MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY KARTA PPL MŁODY BIZNES.    

 

Promocja walorów krajobrazowo – turystycznych 

W latach 2012 -2013 r. Powiat Pleszewski prowadził intensywną działalność promocyjną  

w obszarze turystycznym powiatu. Silny akcent położono na rozwój turystyki wodnej na rzece Prośnie 

oraz na turystykę pieszą w formie Nordic Walking i questingu.  

W ramach promocji rozwoju turystyki i rekreacji na rzece Prośnie w latach 2012 i 2013 powiat 

zorganizował „Święto Prosny” połączony z piknikami plenerowym nad Prosną oraz otwarciem ścieżek 

Nordic walking. Drugi spływ kajakowy pn. „EKO-Prosna” organizowany jest przez powiat w połowie 

sezonu wodnego. Polega on 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. 

W ramach rozwoju turystyki i rekreacji pieszej wytyczono i otwarto trzy interesujące  

i malownicze trasy Nordic – Walking.  W 2012 roku w ramach Święta Prosny zainaugurowano trasę  

w Gizałkach pn. „Leśne Zacisze”.  W listopadzie 2013 roku w Jedlcu (gm. Gołuchów) „Szlak Św. 

Jadwigi” oraz w maju w Choczu ścieżkę „Doliną Prosny”.  

W czerwcu 2012 roku wraz z Towarzystwem Miłośników Kościelnej Wsi Starostwo Powiatowe 

w Pleszewie zorganizowało rajd rowerowy oraz marsz Nordic Walking w Kościelnej Wsi. 

Wsparto organizację Rajdów Papieskich pod patronatem Starosty Pleszewskiego 

organizowanych przez PTTK Pleszew. 

Nowym produktem promocji turystyki rodzinnej Powiatu Pleszewskiego od 2012 roku jest 

wcześniej wspomniany już questing. Jest to nowa forma turystyki - wędrówki z mapą i zagadkami.  

To odkrywanie na nowo regionu poprzez wyjątkowe elementy i historie związane z lokalnym 

dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym, aktywizacja lokalnej społeczności oraz świetna promocja 
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regionu. I tak w sierpniu 2012 roku zainaugurowany został pierwszy w Powiecie Pleszewskim Quest  

w Gołuchowie pn. "Śladami Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej”, a w 2013 roku Quest w Choczu  

pt. "Senatorską z Lipskim". Questy zostały przygotowane przy współpracy Starostwa Powiatowego  

w Pleszewie, Gminy Gołuchów, Gminy Chocz, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Oddział  

w Gołuchowie, Biblioteki Publicznej Gminy Chocz i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu. 

Ponadto promocję walorów krajobrazowo – turystycznych realizowano poprzez dystrybucję 

rozmaitych publikacji. W 2012 roku wznowiono wydanie informatora turystycznego „Weekend  

w Powiecie Pleszewskim”. 

 


