
UCHWAŁA NR X/86/15
RADY POWIATU W PLESZEWIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+”

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. 2015, poz. 1445) w związku z art.19 ust. 3a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2014, poz. 1649 ze zm.) Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, 
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+” w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
w Pleszewie

Mirosław Kuberka
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 Wstęp 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ jest już czwartym z kolei dokumentem 

związanym z planowaniem rozwoju powiatu, przyjętym od momentu jego powołania w roku 1999. 

Pierwszy z nich - Strategię Rozwoju Gospodarczego Powiatu Pleszewskiego przyjęto w roku 

2000. Dokument ten obejmował bardzo szeroki zakres celów i kierunków działań samorządu 

powiatowego, nie zawsze mieszczących się w katalogu zadań, do realizacji których został powołany. 

Kolejny – Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pleszewskiego Powiatu Pleszewskiego na lata 2004-

2006 skonstruowano pod kątem możliwości, jakie otworzyły się m.in. przed samorządami 

powiatowymi po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej. Dokument ten był swego rodzaju 

rejestrem zadań możliwych do realizacji przy wsparciu finansowym ze środków funduszy 

strukturalnych. 

Zmieniające się uwarunkowania społeczno – gospodarcze w kraju oraz wkroczenie w nowy 

okres planowania budżetowego Unii Europejskiej stały się dla samorządu powiatowego znaczącym 

impulsem do podjęcia w roku 2006 prac nad stworzeniem kolejnego, nowego dokumentu 

planistycznego - Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015. Założenia tego 

dokumentu z dużym powodzeniem realizowano do końca 2014 roku, jednakże w związku z nowym 

zdefiniowaniem kierunków polityki rozwoju oraz otwarciem nowej perspektywy finansowej, pojawiła 

się potrzeba zapewnienia spójności celów rozwojowych Powiatu Pleszewskiego z celami 

strategicznymi województwa wielkopolskiego, kraju, jak również Unii Europejskiej w jej nowej 

perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020.  

Odpowiedzią na te wyzwania jest niniejszy dokument, wyznaczający główne kierunki działania 

samorządu powiatowego w perspektywie do roku 2020. 
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 Podstawy prawne Strategii 

 

Podstawami prawnymi Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ są: 

  postanowienia artykułu 12, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1445),   

 postanowienia Uchwały nr V/48/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dn. 15 maja 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+”. 
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 Uwarunkowania programowe Strategii 

 

Zapisy Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ powinny być zgodne i wpisywać się  

w zewnętrzne plany i koncepcje rozwoju określone w dokumentach strategicznych wyższego rzędu, 

tzn. strategiach i planach definiujących kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, Polski i jej 

regionów.  

Poniżej przedstawiono najważniejsze z ww. dokumentów. 

 „Europa 2020” – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu 

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:  

– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;  

– rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;  

– rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

Dokument wytycza Unii Europejskiej wymierne cele do osiągnięcia w perspektywie do 2020 

roku, wpisujące się w realizację trzech ww. priorytetów:  

- wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;  

– na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii;  

– należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku 

węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki);  

– liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40% 

osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie;  

– liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln. 

Europa 2020 przedstawia ponadto siedem projektów przewodnich, które umożliwią postępy 

w ramach każdego z priorytetów tematycznych:  

– „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania 

badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei 

przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; 
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 – „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania 

młodzieży wejścia na rynek pracy;  

– „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu  

i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego 

rynku cyfrowego;  

– „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu 

gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania 

efektywności energetycznej;  

– „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia biznesu, 

szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy 

przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych;  

– „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków 

pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia 

współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, 

między innymi dzięki mobilności siły roboczej;  

– „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójności społecznej  

i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko 

dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu 

społeczeństwa. 

W realizację siedmiu powyższych projektów przewodnich włącza się również powiat 

pleszewski poprzez uwzględnienie w strategii rozwoju powiatu działań na rzecz realizacji powyższych 

celów. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności  

(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, 11 stycznia 2013 r.) 

Dokument określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno– 

gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju i stanowi zarazem najszerszy i najbardziej ogólny element nowego 

systemu zarządzania rozwojem kraju. 

Celem głównym „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności” jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, 

jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce.  

Strategia Rozwoju Kraju 2020  

(Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku) 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) to główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r. 

Wskazuje najważniejsze zadania państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by 

przyspieszyć rozwój Polski, orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania zaplanowanych 

działań. Uszczegółowienie Strategii Rozwoju Kraju 2020 stanowi 9 strategii zintegrowanych 

koordynowanych przez właściwe ministerstwa:  

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (Ministerstwo Gospodarki), 
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 Strategia rozwoju kapitału ludzkiego (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), 

 Strategia rozwoju transportu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), 

 Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (Ministerstwo Gospodarki), 

 Strategia Sprawne państwo (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), 

 Strategia rozwoju kapitału społecznego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony Miasta Obszary wiejskie (Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju), 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa (Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi), 

 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP (Ministerstwo Obrony 

Narodowej). 

Są to strategie zintegrowane, ponieważ łączą planowanie społeczne, gospodarcze  

i przestrzenne. Biorą też pod uwagę powiązania pomiędzy różnymi dziedzinami. Dzięki temu 

pozwalają na lepszą koordynację i większą skuteczność działania.  

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie  

(Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r.) 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

(KSRR) wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów w kraju, w tym w 

szczególności obszarów miejskich i wiejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych 

polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Dokument ten określa także sposób 

działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw dla osiągnięcia 

strategicznych celów rozwoju kraju. 

Celem strategicznym polityki regionalnej - będącym jednym z kluczowych elementów 

osiągania celów rozwoju kraju - jest wzrost, zatrudnienie i spójność w horyzoncie długookresowym. 

Jego realizacja wymaga efektywnego wykorzystywania właściwych dla poszczególnych regionów lub 

terytoriów potencjałów rozwojowych oraz wzmocnienia przewag konkurencyjnych przy 

jednoczesnym usuwaniu barier rozwojowych. 

Cel strategiczny obejmuje trzy cele szczegółowe:  

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów (konkurencyjność),  

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych 

(spójność),  

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie (sprawność).  

Układ celów KSRR odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania KSRR do 2020 i tworzy 

triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność, opierającą się na założeniach przekształcenia 

sposobu myślenia o roli polityki regionalnej i jej realizacji. 
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) 

(Dokument przyjęty Uchwałą Rady Ministrów 13 grudnia 2011 r.) 

Najważniejszy dokument strategiczny dotyczący zagospodarowania przestrzennego kraju.  

W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku, 

określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, wskazano zasady, według 

których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni. 

Koncepcja jest też częścią nowego systemu zarządzania rozwojem Polski, wraz z długo -  

i średniookresową Strategią Rozwoju Kraju oraz z dziewięcioma strategiami zintegrowanymi 

prezentuje spójną wizję rozwoju Polski. 

W sferze wdrożeniowej KPZK 2030 proponuje m.in.:  

- sukcesywne dokonywanie zasadniczego przeorganizowania systemu i wprowadzenie szeregu 

nowych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, pozwalających na budowę spójnego, 

hierarchicznego układu planowania i zarządzania przestrzennego ukierunkowanego na realizację 

celów społeczno-gospodarczych wyznaczanych w odniesieniu do przestrzeni; 

-  wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;  

-  nadanie polityce przestrzennej bardziej europejskiego wymiaru;  

- zwiększenie roli koordynacyjnej polityki przestrzennej w stosunku do polityk sektorowych mających 

największy wpływ na sytuację przestrzenną kraju i poszczególnych terytoriów. 

W 2030 r. przestrzeń Polski ma być przyjazna dla mieszkańców naszego kraju  

i z powodzeniem konkurować z przestrzenią europejską, Siłą polskiej przestrzeni, podobnie jak  

w Europie, będzie rozwój obszarów funkcjonalnych. 

 

Zaktualizowana „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 

2020” 

(Dokument przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 17.12.2012 r.) 

 Dokument zakłada wzmacnianie rozwoju regionu w oparciu o równoczesny rozwój wszystkich 

części Wielkopolski, zarówno biegunów wzrostu, jak i obszarów problemowych i budowanie 

wzajemnie korzystnych relacji między nimi. Istotą rozwoju jest jego budowa na bazie wewnętrznych 

potencjałów, a filarami zasady: 

 Efektywność ekonomiczna – zysk dla zbiorowości uwzględniający koszty społeczne  

i środowiskowe, 

 Troska o środowisko - ochrona naturalnych zasobów, racjonalna gospodarka oraz 

zminimalizowanie negatywnego oddziaływania jego otoczenia.  

 Równowaga społeczna - tworzenie warunków do rozwoju demograficznego, prowadzącego 

przynajmniej do zastępowalności pokoleń, oraz tworzenie miejsc pracy i aktywne działania w celu 

podnoszenia jakości życia.  

 Równowaga funkcjonalna – polegająca na wzajemnie korzystnych relacjach biegunów wzrostu  

i obszarów ich otaczających. 
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Zaktualizowana Strategia zakłada, iż do roku 2020 Wielkopolska powinna być w wyniku 

stopniowego osiągania celów strategii ma być regionem inteligentnym, innowacyjnym i spójnym.  

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ 

(Dokument zatwierdzony przez Komisję Europejską 12.09.2014 r.) 

Celem strategicznym WRPO 2014+ jest: poprawa konkurencyjności i spójności województwa 

przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego 

regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.  

Dokument uwzględnia sposób myślenia o rozwoju, zarówno na poziomie wspólnotowym, 

jak i krajowym. Jako jego podstawę przyjmuje włączenie społeczne, innowacyjność oraz 

wyzwania demograficzne i środowiskowe. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności 

gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań 

między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier 

strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym. 

 

Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020  

(Dokument przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 24 stycznia 2011 r.)  

Zgodnie z dokumentem do najważniejszych kierunków polityki zorientowanej na 

wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności Wielkopolski powinny należeć:  

 w ramach zarządzania regionem: konsekwentnie realizowana i spójna polityka innowacyjna  

i gospodarcza oraz poprawa sprawności instytucjonalnej, 

 w ramach podsystemu gospodarczego: działania ukierunkowane na wzmacnianie innowacyjności 

przedsiębiorstw, działania wspierające rozwój klastrów, wspieranie zmiany struktury gospodarki 

na odpowiadającą gospodarce opartej na wiedzy, 

 w ramach podsystemu społecznego: poprawa jakości edukacji i kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych i kreatywnych, poprawa wydajności pracy, szczególnie w podregionach poza 

centrum województwa.  

 w ramach podsystemu przestrzennego: poprawa stanu infrastruktury transportowej  

i informatycznej, zwłaszcza dostępność do Internetu szerokopasmowego i bezprzewodowego  

w całym regionie; dostępność wyspecjalizowanej infrastruktury innowacyjnej we wszystkich 

subregionach.  

 

Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa 

Wielkopolskiego  

(Dokument przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dn. 26.10.2015 r.) 

Dokumentem planistyczny określający kluczowe cele i kierunki rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego, w perspektywie do 

roku 2025.  
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Realizacja celów Planu ma zapewniać efektywność wykorzystania dostępnych środków  

i jakości świadczonych usług, rozumianych jako:  

 wyeliminowanie nasilającego się zjawiska konkurowania przewozów autobusowych  

i kolejowych i dążenie do uzyskania w skali województwa spójnej sieci zintegrowanych 

przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego,  

 dostosowanie ilości i jakości usług oferowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego do 

rzeczywistych potrzeb pasażerów,  

 zapewnienie warunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego, jako realnej alternatywy dla 

transportu indywidualnego, 

 zapewnienie efektywności rozwiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej  

i infrastruktury transportowej,  

 poprawę standardów podróży, postrzeganych zarówno poprzez pryzmat czasu podróży pomiędzy 

poszczególnymi powiatami, jak i warunków podróżowania. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego  

(Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dn. 26 kwietnia 2010 r.) 

Dokument wyrażający podstawowe priorytety planistyczne dla kształtowania rozwoju 

przestrzennego Wielkopolski w najważniejszych jego aspektach – ochrony przyrody, transportu  

i infrastruktury oraz rozwoju osadnictwa. Obok Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2020 r. i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ jest jednym z trzech 

dokumentów, które współdecydują o przyszłości regionu.  

Plan zawiera wskazania dla działań w przestrzeni, których realizacja jest wypełnieniem zadań 

określonych przez Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego. Stanowi ważne źródło informacji 

dla podejmowania decyzji planistycznych i inwestycyjnych, opartych o priorytety programów 

operacyjnych. 

 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

(projekt dokumentu przyjęty Uchwałą Rady Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej z dn. 24.07.2015 r.) 

Cel główny, jaki stawia sobie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska to bycie ważnym biegunem 

wzrostu i rozwoju województwa wielkopolskiego oraz rozwiązanie istniejących problemów społeczno 

– gospodarczych, przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystaniu posiadanego 

kapitału społecznego, i stworzenie trwałych podstaw zrównoważonego rozwoju. 

Cel ten realizowany będzie przez priorytety Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych: 

 Priorytet 1 . Wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia oraz aktywności zawodowej, 

 Priorytet 2. Promocja strategii niskoemisyjnych, 

 Priorytet 3. Wykształcone społeczeństwo, 

 Priorytet 4. Nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi. 
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Zasięg terytorialny Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla obszaru 

funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim określono Uchwałą Nr 

4014/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2013 roku. W skład ZIT wchodzi 

Gmina Gołuchów oraz Powiat Pleszewski kompetencyjnie, w zakresie (np. zasięgu projektów) 

zgodnym z obszarem obejmującym Gminę Gołuchów. 

 

Program rozwoju dróg powiatowych w powiecie pleszewskim w latach 2013 – 2020  

wraz z raportem działań powiatu na drogach w latach 1999 – 2012 

(Dokument przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 27 czerwca 2013 r.) 

Program identyfikuje niezbędne do wykonania zadania drogowe stwarzające szansę 

osiągnięcia w perspektywie do roku 2020 jakościowo zadawalającego stanu technicznego oraz 

poziomu bezpieczeństwa na najważniejszych ciągach komunikacyjnych infrastruktury dróg 

powiatowych. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 

2018-2021 

(Dokument przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 20 marca 2015 r.) 

Celem programu ochrony środowiska jest poprawa jakości środowiska powiatu 

pleszewskiego,  aby spełnione były określone normy środowiskowe lub utrzymana bieżąca jakość 

środowiska, jeżeli dotychczas dane wymogi były spełnione. 

W programie wyznaczono obszary działań priorytetowych w dziedzinie ochrony środowiska: 

 I – Poprawa jakości środowiska 

 II – Ochrona przyrody 

 III – Racjonalna gospodarka odpadami 

 IV – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 

 V – Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

 VI – Działania systemowe w ochronie środowiska 

Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie pleszewskim na lata 2015-2017 

(Dokument przyjęty Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 20 marca 2015 r.) 

Głównym celem realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie powiatu 

pleszewskiego w latach 2015 – 2017 jest zorganizowanie efektywnego systemu wsparcia nad rodziną  

i dzieckiem. Cel ten rozwinięty został o trzy cele szczegółowe, które wskazują na główne obszary 

działań w obrębie zadań wynikających z pieczy zastępczej. Są to: 

 Doskonalenie systemu opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, 

 Rozwijanie współpracy z rodziną naturalną, 

 Wsparcie istniejących rodzin zastępczych w powiecie pleszewskim. 

 

 

Id: 9A71993B-C797-42F1-B93A-53F6892591ED. Uchwalony Strona 13



  
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego2014+ 

Strona 12 z 95 
 

  

 

 

 Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego  

 

W pracach nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego wykorzystano dane statystyczne 

Głównego Urzędu Statystycznego dostępne na stronie Banku Danych Lokalnych GUS. Materiały te 

posłużyły do określenia sytuacji gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej powiatu na tle kraju, 

województwa i subregionu kaliskiego oraz do analizy wewnętrznych zróżnicowań powiatu  

(w podziale na gminy).   

Przy opracowaniu raportu posłużono się również danymi przekazanymi przez wydziały 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie i jednostki organizacyjne powiatu. Raport dla pełniejszego 

oddania zjawisk zachodzących w różnych obszarach życia społeczno – gospodarczego powiatu  

i uchwycenia  panujących tendencji obejmuje dane za lata 2000, 2005 i okres 2010- 2014.  
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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: 3 gminy miejsko – wiejskie - Pleszew, Dobrzyca – zyskała 

prawa miejskie z dniem 01.01.2014 r., Chocz – zyskał prawa miejskie z dniem 01.01.2015 r. i trzy 

gminy wiejskie – Czermin, Gizałki, Gołuchów. Zajmują one łączną powierzchnię 713,0 km². Największą 

powierzchnię zajmuje Miasto i Gmina Pleszew – blisko 25%, najmniejszą Gmina Chocz – 10%. 
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Wykres nr 1 Udział powierzchni poszczególnych gmin w powierzchni powiatu ogółem (km²) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę każdej z gmin tworzących Powiat Pleszewski. 

 

Gmina Chocz - najmniejsza powierzchniowo gmina Powiatu Pleszewskiego - 74 km². 

W skład gminy wchodzi 12 wsi sołeckich. Liczba ludności w 2014 roku wyniosła 4 741 

osób. Gmina Chocz położona jest w północno-wschodniej części powiatu, na prawym 

brzegu rzeki Prosny. Sąsiaduje z gminami: Blizanów, Czermin, Gizałki, Grodziec  

i Pleszew. 

Gmina ulokowana jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Kalisz-Września, od 

Pleszewa dzieli ją 11 km; od najbliższej autostrady A2 we Wrześni 47 km. 

Chocz to gmina typowo rolnicza, w której użytki rolne zajmują ponad 50% obszaru 

gminy. Spośród indywidualnych gospodarstw rolnych znaczną większość stanowią 

gospodarstwa małe, o powierzchni od 2 do 10 ha. Obszary leśne zajmują ok. 40% 

powierzchni gminy, co czyni ją najbardziej zalesioną gminą powiatu pleszewskiego. 

Znaczna powierzchnia obszarów leśnych stanowi atrakcję turystyczną, a także 

determinuje charakter gospodarki w gminie.  

Gmina Chocz utrzymuje kontakty partnerskie z niemieckimi gminami Wiefelstede 

(Dolna Saksonia) i Bodenkirschen (Bawaria), litewską - Soleczniki, Słowacką –Olcnava, 

łotewską – Sigulda, oraz ukraińską Zielona Dabrova. 
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Gmina Czermin - leży w północno-zachodniej części Powiatu Pleszewskiego. 

Podzielona jest na 14 sołectw. Zajmuje obszar 98 km² zamieszkały przez 4 885 osób 

(stan na dzień 31.12.2014 r., BDL GUS). Sąsiaduje z gminami: Chocz, Gizałki, Żerków, 

Kotlin oraz Pleszew. Jest to gmina typowo rolnicza, w której użytki rolne stanowią 

blisko 80% powierzchni gminy. Obszary leśne zajmują 12% powierzchni gminy.  

Gmina Czermin współpracuje partnersko z dwoma gminami niemieckimi. Od 1997 

roku z gminą Steinhöfel w Brandenburgii, a od 2004 roku z gminą Edewecht w Dolnej 

Saksonii. Współpraca przebiega na płaszczyźnie gospodarki, rolnictwa, edukacji, 

sportu, turystyki i kultury. W dniu 04.04.2013r. gmina Czermin wraz z gminami Chocz  

i Dobrzyca podpisała porozumienie o współpracy ze słowackimi gminami Spissky 

Hrusow, Olcnava, Slatvina i Vitkovce. W ramach wzajemnych kontaktów 

przygotowywane i realizowane będą wspólne projekty.  

 

 Gmina Dobrzyca - obejmuje obszar 116,71 km² i położona jest około 95 km od 

Poznania, 40 od Kalisza i około 33 km od Ostrowa Wlkp. Podzielona jest na 17 

sołectw, obejmujących 18 wsi i jedno miasto. Liczba ludności w 2014 roku wyniosła 

8 302 osoby. Gmina sąsiaduje z gminami: Pleszew, Raszków, Krotoszyn, Rozdrażew, 

Jarocin, Koźmin Wielkopolski i Kotlin.  

Brak na terenie gminy dużych obszarów leśnych i akwenów wodnych sprawia,  

iż gmina Dobrzyca nie posiada wybitnych walorów przyrodniczych, ale dba  

o infrastrukturę turystyczną, np. szlaki rowerowe. Przez gminę przebiega żółty szlak 

turystyczny Pleszew – Lutynia – Dobrzyca o długości 18 km. Gmina, poprzez łącznik 

lokalny, włączona została do Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej z Poznania do 

Siemianic koło Kępna.   

Obszar gminy jest bogaty w zabytki. Najbardziej okazałym z nich jest znajdujący się 

XVIII – wieczny pałac o klasycystycznej formie wraz z przyległym parkiem 

krajobrazowym. W pałacu mieści się Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-

Parkowy w Dobrzycy. Gmina Dobrzyca ma charakter rolniczo – przemysłowy,  

z wysokim poziomem produkcji rolnej i dużą aktywnością gospodarczą. W rolnictwie 

dominują indywidualne gospodarstwa rolne, sektor przetwórstwa owocowo-

spożywczego jest słabo rozwinięty.  

Gmina Dobrzyca współpracuje z ukraińską gminą Jampol i słowackimi gminami: 

Spišský Hrušov oraz Olcnava, Slatvina i Vitkovce. 
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Gmina Gizałki położona jest w północnej części Powiatu Pleszewskiego. Podzielona 

na 17 sołectw, zajmuje obszar 108 km², zamieszkały na koniec 2014 roku przez 4 673 

osób. Gmina ma charakter rolniczy - użytki rolne stanowią blisko połowę powierzchni 

gminy, co wpływa również na strukturę zatrudnienia. Liczba indywidualnych 

gospodarstw rolnych na terenie gminy stale wzrasta.  

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: Nr 442 relacji Kalisz-Września 

i Nr 443 relacji Jarocin-Konin. Drogi te krzyżują się w miejscowości Gizałki. Gmina 

graniczy z gminami: Pyzdry, Żerków, Czermin, Chocz, Grodziec. Od autostrady – A2 

we Wrześni gminę dzieli 37 km. 

Gmina jest położona w zlewni rzeki Prosny, której dolina wg Krajowej Sieci 

Ekologicznej (ECONET) stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. 

Gmina Gizałki, prowadzi aktywną współpracę z wieloma gminami zagranicznymi  

z różnych części Europy: Momignies (Belgia), Zrzeszenie Prywatnych Osób Niosących 

Pomoc dla Polski (Dania), Apen (Niemcy), Morl (Niemcy), Kukljica (Chorwacja), 

Schönau (Austria), Szkło (Ukraina), Zujuny (Litwa), Spisské Vlachy (Słowacja), 

Bácsalmás (Węgry), Vel’ký Meder (Słowacja), Starosilje (Ukraina), Anor (Francja). 

 
 
    

Gmina Gołuchów - położona jest w południowo-wschodniej części powiatu. Leży na 

obszarze Wysoczyzny Kaliskiej. Jej wschodnią granicę wyznacza rzeka Prosna. 

Powierzchnia gminy wynosi ok. 136 km², co stanowi prawie 20% powierzchni całego 

powiatu. Gmina Gołuchów jest tym samym drugą pod względem wielkości gminą  

w powiecie. Gminę zamieszkiwało na koniec 2014 roku 10 422 mieszkańców. 

Podzielona na 22 sołectwa, graniczy z Miastem Kalisz, gminami Blizanów, Nowe 

Skalmierzyce, Pleszew, Ostrów Wielkopolski. Gmina Gołuchów ma charakter rolniczy. 

Użytki rolne stanowią tu blisko 80% powierzchni. Przez gminę przebiegają drogi 

krajowe nr 11 i 12. Droga krajowa nr 12 jest głównym szlakiem komunikacyjnym, 

stanowiącym połączenie gminy z Kaliszem, Poznaniem i Łodzią.  

Dominującą rolę w gospodarce gminy odgrywa branża handlowo-usługowa. Warto 

podkreślić, że liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON wzrasta.  

Obszary leśne zajmują blisko 10% powierzchni gminy.  

Atrakcją turystyczną gminy jest przede wszystkim zamek, który został wzniesiony  

w latach 1550–1560. Mieści się w nim oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Zamek otoczony jest parkiem o powierzchni 158 ha z bogactwem gatunków drzew  

i krzewów (ponad 600 gatunków). Na terenie parku można spotkać liczne ekspozycje 

Muzeum Leśnictwa, które jest prowadzone przez Ośrodek Kultury Leśnej  

w Gołuchowie. Miłośnicy kąpieli słonecznych skorzystać mogą z oferty 

Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu nad Zalewem Gołuchowskim. Na terenie 

gminy znajdują się także trasy rowerowe, kajakowe oraz piesze, dzięki którym można 

podziwiać walory przyrodnicze oraz kulturowe gminy.   
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Gmina Gołuchów prowadzi współpracę zagraniczną z gminami: Bad Zwischeenahn  

i Erkner w Niemczech, Chiévres w Belgii, Eastleigh w Wielkiej Brytanii i Klastor pod 

Znievom na Słowacji. 

  

 
 

Miasto i Gmina Pleszew  - to największa powierzchniowo oraz najludniejsza gmina 

Powiatu Pleszewskiego. Podzielona na 28 sołectw, z 30 259 mieszkańcami (stan na 

koniec 2014 roku) zajmuje obszar ok. 180 km². W samym mieście Pleszew na koniec 

2014 roku mieszkało 17 717 osób.  

Od roku 1999 Pleszew jest stolicą Powiatu Pleszewskiego. Gmina położona jest  

w środkowej części powiatu, u zbiegu dróg krajowych nr 11 i 12, w odległości ok. 30 

km od Kalisza, 100 km od Poznania, ok. 120 km od Wrocławia i ok. 140 km od Łodzi. 

Gmina bezpośrednio sąsiaduje z gminami: Kotlin, Czermin, Chocz, Gołuchów, Ostrów 

Wielkopolski, Raszków i Dobrzyca.  

Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. W Mieście i Gminie funkcjonuje ok. 1 350 

gospodarstw rolnych. Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej jest produkcja 

zwierzęca, a zwłaszcza hodowla trzody chlewnej, której podporządkowana jest 

produkcja roślinna. Obszary leśne zajmują ok. 15% powierzchni gminy.  

Gmina Pleszew jest najaktywniejszą gospodarczo gminą Powiatu Pleszewskiego. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 roku na terenie gminy 

funkcjonowało 3 218 podmiotów gospodarki narodowej, głównie w sektorze 

przemysłowym. Szczególną nadreprezentację podmiotów gospodarczych  

w porównaniu do średniej, gmina Pleszew notuje w takich branżach jak: 

przetwórstwo przemysłowe, edukacja, handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego  

i domowego. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych zlokalizowana jest 

na terenie Miasta Pleszew – około 69%. 

Pleszew może poszczycić się licznymi kontaktami z zagranicznymi miastami 

partnerskimi. Należą do nich: niemieckie Westerstede i Spangenberg, francuskie Saint 

Pierre D’Oleron i belgijskie Morlanwelz oraz od 2012 roku tureckie Kemer. 
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Przyroda powiatu  

Klimat 

Powiat pleszewski znajduje się w Środkowowielkopolskim i częściowo w Południowo-

wielkopolskim Regionie Klimatycznym. Region ten charakteryzuje się pogodą ciepłą, ale też 

pochmurną. Dominującymi wiatrami w regionie są wiatry zachodnie i południowo-zachodnie  

o średniej prędkości 2,9 m/s. Liczba dni ciepłych (temperatura powyżej 15°C) w ciągu roku waha się 

od 134 do 184, a gorących wypada około 35. Dni mroźnych (z temperaturą poniżej 0°C) przypada w 

roku przeciętnie 37. Przeciętna liczba dni pochmurnych wynosi 118. Najwyższa średnia temperatura 

notowana była w lipcu (17,7°C), najniższa w styczniu (-2,6°C), średnia wartość tego parametru dla 

całego roku wynosi 7,8°C.  

Teren powiatu pleszewskiego nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych warunkach 

klimatycznych, przede wszystkim ze względu na mało urozmaiconą rzeźbę terenu. Pewne różnice 

klimatyczne zaznaczają się okresowo na terenach wysoczyznowych oraz większych dolin rzecznych 

Prosny, Neru, Giszki, Garbacza.  

 Średnia suma opadów to 517 mm, maksimum w lipcu – 84 mm, minimum w lutym i marcu – 

25 mm. Pokrywa śnieżna pojawia się zwykle 28 listopada, a zanika 30 marca, przeciętnie zalega 57 

dni (minimalnie 7, maksymalnie 101). W ostatnich latach można zaobserwować zmniejszenie się 

ilości opadów czego efektem była m.in. susza w roku 2015. 

Okres wegetacyjny (temp. powietrza powyżej 5°C) trwa zwykle 220 dni, przeciętnie od 31 

marca do 5 września.  

Gleby 

Pokrywę glebową powiatu tworzą przede wszystkim gleby bielicowe piaszczyste (około 81%)  

i słabo ilaste oraz gleby płowe na podłożu glin zwałowych – gliniaste (10 %), gleby pylaste (7 %),  

a także w mniejszym stopniu torfowe (1 %) i murszowe (1 %). 

Ze względu na żyzność w powiecie pleszewskim można wyodrębnić dwie główne grupy gleb, 

tj. żyzne i bardzo ubogie. Te pierwsze znajdują się na zachód od doliny Prosny, w gminach Dobrzyca, 

Gołuchów, Czermin i Pleszew, to głównie gleby brunatne wyługowane i kwaśne wytworzone na 

piaskach słabo gliniastych i luźnych oraz gleby płowe. Część wschodnia powiatu – gminy Chocz  

i Gizałki – zdominowana jest przez rozwinięte na piaskach gleby bielicowe i bielice. Terasy zalewowe 

doliny Prosny oraz dolin mniejszych rzek zajęte są przez gleby aluwialne, mady piaszczysto gliniaste 

oraz gleby bagienne, w tym torfowe. 

Na gruntach podmokłych – szczególnie w północnej części powiatu – powstała odmiana 

limonitu, czyli złożone ze związków żelaza grudy rudawca (rudy darniowej), używana dawniej do 

wznoszenia budynków.   

Jeżeli chodzi o użytkowanie gruntów, dominującą rolę dogrywają tutaj użytki rolne, które 

stanowią 75% gruntów. Obszary zabudowane i zurbanizowane stanowią 4,1% powierzchni powiatu. 
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Tabela nr 1 Struktura użytkowania gruntów w powiecie pleszewskim z podziałem na poszczególne 

gminy (dane w ha).   

  Użytki rolne Grunty leśne 
Grunty 

zabudowane i 
zurbanizowane 

Grunty pod 
wodami 

Użytki 
ekologiczne 

Nieużytki 
Tereny 
różne 

Chocz 4 049 3 010 207 48 0 49 0 

Czermin 8 202 1 179 337 34 0 22 0 

Gizałki 5 535 4 941 278 25 7 51 6 

Gołuchów 11 307 1 403 707 107 4 54 6 

Dobrzyca -miasto 1 716 136 107 4 0 6 1 

Pleszew - miasto 929 3 393 5 0 4 4 

Dobrzyca -obszary 
wiejskie 

8 634 729 292 7 0 36 3 

Pleszew- obszary 
wiejskie 

13 156 2 760 653 25 0 89 12 

Powiat - ogółem: 53 563 14 161 2 974 255 11 311 32 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Powierzchniowy i procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych gruntów ornych na 

terenie powiatu pleszewskiego przedstawiają tabela oraz wykres. 

Tabela nr 2 Powierzchnia gruntów ornych wg klas bonitacyjnych w powiecie pleszewskim 

Powierzchnia gruntów ornych wg klas bonitacyjnych w ha 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

0,00 344,55 8 594,47 4 774,97 10 685,85 3 847,79 12 518,68 6 796,38 45,45 

 Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Wody 

Wody powierzchniowe występujące na terenie powiatu należą do systemu wodnego 

środkowej Odry, w zlewni rzeki Warty. Przez obszar powiatu (gmina Gizałki), przebiega linia 

wododziałowa, oddzielająca zlewnię Warty II rzędu od zlewni Prosny III rzędu. 

Sieć rzeczna 

Sieć rzeczną tworzy przede wszystkim rzeka Prosna wraz z dopływami między innymi Ciemną, 

Nerem oraz Garbaczem. Nieco mniejsze znaczenie ma jeszcze rzeka Lutynia wraz z dopływem Patoką. 

Na terenie powiatu mają również swoje obszary źródliskowe Orla oraz Kotlinka. 

Rzeka Prosna jest lewostronnym dopływem Warty. Wypływa na Wyżynie Woźnicko – 

Wieluńskiej w rejonie miejscowości Wolęcin na wysokości 272 m n.p.m. Pod względem 

administracyjnym zlewnia Prosny na pograniczu województw wielkopolskiego i łódzkiego. Całkowita 

długość rzeki wynosi 216,8 km, z czego w województwie wielkopolskim znajduje się około 139,0 km,  

a na terenie powiatu pleszewskiego 45,6 km. Głównymi dopływami Prosny są: 
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• Ner - swoje źródła posiada na południowy zachód od miejscowości Piekarzew i uchodzi do 

Prosny w 39,6 km biegu rzeki. Całkowita długość Neru wynosi 125,9 km, z czego na terenie 

powiatu 22,53 km. Rzeka przepływa przez gminę Pleszew i uchodzi do Prosny, 

• Ciemna (zwana również Trzebną) bierze swój początek w okolicach Czachór, uchodzi do 

Prosny w 45,0 km biegu rzeki, na terenie powiatu ma długość 10,9 km, przepływa przez 

gminę Gołuchów, jej wody zasilają sztuczny zbiornik w Gołuchowie,  

• Giszka - wypływa około 1 km na zachód od Sowiny Błotnej, uchodzi do Prosny w 44,4 km 

biegu rzeki, długość na terenie powiatu 19,64 km, przepływa przez gminy Pleszew  

i Gołuchów), 

• Garbacz - źródła rzeki znajdują się na zachód od Czermina, dalej płynie w kierunku północno 

– wschodnim do miejscowości Żbiki, po czym zmienia swój kierunek na północno – zachodni  

i powyżej miejscowości Łęgi uchodzi do Prosny, długość rzeki na terenie powiatu 16,5 km.   

Dopływy Prosny posiadają również rozbudowaną sieć własnych dopływów. Największe 

znaczenie pod tym względem dla powiatu mają Ner, Ciemna oraz Giszka.  

Lutynia jest lewostronnym dopływem Warty. Całkowita jej długość wynosi 60,4 km, 

powierzchnia zlewni - 570,1 km². Na terenie powiatu pleszewskiego znajduje się 

trzynastokilometrowy odcinek rzeki. Rzeka wypływa w rejonie Korytnicy, na wysokości około 145 m 

n.p.m. Prawie cały górny jej bieg (od Koryt do Wilczej) przypada na powiat pleszewski, gminę 

Dobrzyca. Głównymi dopływami Lutyni są: 

• Patoka (zwana również Potoką) - długość rzeki w powiecie wynosi 7,5 km, przepływa przez 

gminę Dobrzyca), 

• Lubieszka (zwana również Lubieską) - długość rzeki w powiecie wynosi 0,33 km, przepływa 

przez gminę Dobrzyca.  

Podsumowując, jeżeli chodzi o zasobność w wody powierzchniowe, powiat pleszewski 

zaliczany jest do obszarów o średniej zasobności. Prócz wymienionych głównych rzek Prosny i Lutyni 

wraz z ich podstawowymi dopływami przez teren powiatu przepływają również cieki: Grabówka, 

Orla, Kanał Oborski, Potok Pleszewski, Błotnia, Kanał Wieczyński, Kanał Młynikowski, Kanał 

Czarnobrodzki, Parowa Pilska, Trzebówka. Łączna długość podstawowych cieków wodnych 

przepływających przez powiat pleszewski wynosi 235,42 km. Z czego rzeki o uregulowanym 

przepływie mają 26,5 km, a rzeki o nieuregulowanym przepływie 208,92 km. Zasilanie wód 

powierzchniowych następuje bezpośrednio z opadów i topniejącej pokrywy śnieżnej. 

Zbiorniki wodne 

Na terenie powiatu nie występują naturalne zbiorniki wodne. Istnieje jedynie kilka sztucznych 

zbiorników retencyjnych, zasilanych głównie wodami powierzchniowymi. Retencja wody na terenie 

powiatu odbywa się w stosunkowo znacznym stopniu  poprzez zbiorniki wód stojących.  

Największym zbiornikiem wodnym na terenie powiatu jest Zbiornik Gołuchów, znajdujący się 

na terenie gminy Gołuchów, na wysokości 112 m n.p.m. Utworzony w 1970 roku. Zarządcą obiektu 

jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Zbiornik pełni funkcje 
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retencyjno, rolniczo, rekreacyjnej. Pojemność użytkowa zbiornika wynosi 1,24 mln m3, powierzchnia 

52 ha, średnia głębokość 2,7 m (maksymalna 7,0 m). Jest on zasilany głównie wodami rzeki Ciemnej  

i dodatkowo Rowu R-C (Borczysko, Kucharki, Szkudła, Gołuchów).  

Wody podziemne 

Na terenie powiatu pleszewskiego znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 311 – 

Zbiornik Rzeki Prosny. Jest to zbiornik czwartorzędowy, w związku z czym jego zagrożeniem są 

zanieczyszczenia antropogeniczne, które infiltrują z wodami powierzchniowymi. Jest to zbiornik 

porowy o średniej głębokości 30 m i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 128 tys. m³/d. 

Jakość wód podziemnych w ww. zbiorniku na podstawie badań Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Poznaniu została zaklasyfikowana do IV klasy (wody niezadowalającej jakości) 

w 5-stopniowej skali. Badania wykazały ponadto zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych.  

Oprócz wód w ww. zbiorniku na terenie powiatu pleszewskiego występują pokłady wód 

zalegające na różnych poziomach wodonośnych (czwartorzędowe, trzeciorzędowe, jurajskie). Wody 

te są pobierane w pierwszej kolejności dla potrzeb zaopatrzenia ludności, ale także dla potrzeb 

nawodnień w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. Występowanie wód gruntowych na terenie 

gmin powiatu pleszewskiego wygląda następująco: 

 Gmina Gołuchów – występują i są eksploatowane wody wszystkich trzech poziomów, które 

występują w powiecie. Głównym zbiornikiem wód w utworach czwartorzędowych jest obszar 

doliny Prosny. Kolejnym obszarem, na którym występują użytkowe czwartorzędowe poziomy 

wodonośne jest struktura związana z doliną rzeki Ciemnej.  

 Gmina Dobrzyca – występują wody gruntowe dolinowe (o zwierciadle swobodnym , zalegającym 

na głębokości około 3m ppt.) i w piaskach lodowcowych wzdłuż rzeki Lutyni, a także wody na 

wysoczyźnie morenowej. 

 Gmina Czermin – występują trzy poziomy wodonośne: czwartorzędowy (na głębokości 1 - 2m 

ppt., dolina rzeki Prosny), trzeciorzędowy (słabo rozpoznany, związany z piaskami pochodzenia 

mioceńskiego, na głębokości 90-100m ppt.) i górnojurajski (na głębokości 10-20 m p.p.m., 

związany ze szczelinowym kompleksem wapieni i margli, nieujmowany).  

 Gmina Chocz – występuje tylko czwartorzędowy poziom wodonośny, na głębokości poniżej 2 m 

p.p.t. 

 Gmina Gizałki – występuje tylko czwartorzędowy poziom wodonośny.  

 Gmina Pleszew – poziomy wodonośne występują na różnych głębokościach. 

Lasy 

Lasy powiatu pleszewskiego zaliczane są do Działu Bałtyckiego, Poddziału Pasa Wielkich Dolin 

oraz Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej (wg klasyfikacji geobotanicznej W. Szafera). Powierzchnia 

gruntów leśnych na terenie powiatu wynosi 14 014,54 ha, z czego większość (11 406, 04 ha) stanowią 

grunty leśne publiczne. Lesistość powiatu kształtuje się więc na poziomie 19,3%. Dominującym typem 

siedlisk są bory świeże i bory mieszane, w naturalnym drzewostanie przeważają sosna zwyczajna, dąb 

szypułkowy, brzoza i osika.  

Grunty leśne publiczne na terenie powiatu administrowane są przez Nadleśnictwa: Taczanów 

i Grodziec, które podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Zgodnie  
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z przepisami ustawy o lasach nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu państwa (lasy 

prywatne) sprawuje starosta. Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych 

powiatu pleszewskiego na mocy podpisanych porozumień został przekazany Nadleśnictwu Taczanów  

i Grodziec. 

Nadleśnictwo Taczanów podzielone jest na dwa obręby leśne: Taczanów i Wielowieś oraz na  

9 leśnictw. Pod zarządem Nadleśnictwa znajduje się 14 531 ha. Teren Nadleśnictwa jest bardzo 

ciekawy przyrodniczo. Zlodowacenie środkowopolskie i procesy rzeźbotwórcze, działające po 

ustąpieniu lądolodu, ukształtowały rzeźbę terenu Nadleśnictwa. Dominują tu rozległe równiny 

płaskiej moreny dennej z nielicznymi pagórkami moreny czołowej. Lasy Nadleśnictwa Taczanów, 

zlokalizowane są w makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej na Wysoczyźnie Kaliskiej. 

Część Nadleśnictwa znajduje się na tzw. ,,Płycie Krotoszyńskiej”, na której występują 

Dąbrowy Krotoszyńskie - zespoły naturalnych dąbrów świetlistych, w których skład gatunkowy 

wchodzą przede wszystkim dęby, grab zwyczajny oraz leszczyna. Pozostała część terenu, to głownie 

bory mieszane świeże, lasy mieszane świeże i lasy świeże, których głównym gatunkiem jest sosna.  

Nadleśnictwo Grodziec z kolei w całości położone jest w dorzeczu Warty, odwadniają go 

lewobrzeżne dopływy tej rzeki Prosna i Czarna Struga. Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną 

Nadleśnictwo Grodziec prawie w całości leży na obszarze III Wielkopolsko-Pomorskiej Krainy 

przyrodniczo - leśnej, 7 Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Pod zarządem Nadleśnictwa 

znajduje się 25 513 ha (w tym 24 955 ha powierzchni leśnej) bardzo zróżnicowanego terenu. 

Nadleśnictwo w całości położone jest w zasięgu województwa wielkopolskiego, na obszarze  

5 powiatów (w powiecie pleszewskim obejmuje gminy: Chocz i Gizałki).  

Obszar Nadleśnictwa położony jest na terenie nizinnym. Powszechne występowanie piasków 

jest przyczyną wytworzenia siedlisk ubogich. Na terenie Nadleśnictwa obecne są pola wydmowe  

i pojedyncze wydmy, które powstały po ustąpieni lodowca z obszaru Wielkopolski. Większość wydm 

układa się w charakterystyczne ciągi, których długość sięga 6 km, ich wysokość waha się od 3 do 30 

m. Obszar Nadleśnictwa charakteryzuje się minimalnymi sumami opadów w skali kraju, w związku  

z czym duże znaczenie dla rozwoju drzewostanów mają głębokość i zasobność wód gruntowych. 

 

Surowce 

W powiecie pleszewskim udokumentowane jest występowanie złóż gazu ziemnego, 

surowców ilastych ceramiki budowlanej, piasków i żwirów oraz surowców ilastych. W tabeli poniżej 

zestawiono złoża, ich lokalizację, zasoby, wydobycie i stan zagospodarowania. 
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Tabela nr 3 Złoża surowców, zasoby i stan zagospodarowania na terenie powiatu pleszewskiego 

Nazwa złoża 
Stan zagrożenia 

złoża 

Zasoby 

Wydobycie 
Stan 

zagospodarowania 
Geologiczne 
bilansowe 

Przemysłowe 

Złoża gazu ziemnego [mln m3] 

Jarocin E 408,46 276,75 6,5 Złoże eksploatowane 

Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej [tys. m3] 

Bogusław P 1 197 - - Złoża o zasobach 
rozpoznanych 
wstępnie 

Kwileń Z 877 - - Złoże zaniechane 

Lenartowice Z 1 147 - - Złoże zaniechane 

Lenartowice II R 5 813 - - Złoże o zasobach 
rozpoznanych 
szczegółowo 

Nowa Wieś Z - - - Złoże zaniechane 

Nowa Wieś II Z 78 78 - Złoże zaniechane 

Rokutów Z 22 - - Złoże zaniechane 

Zawady R 1 115 - - Złoże o zasobach 
rozpoznanych 
szczegółowo 

Złoża piasków i żwirów – tys. t 

Bogusław Z 41 - - Złoże zaniechane 

Nowa Wieś III E 306 306 17 Złoże eksploatowane 

Pleszew Z 472 - - Złoże zaniechane 

Turowy R 11 - - Złoże o zasobach 
rozpoznanych 
szczegółowo 

Turowy I R 118 118 - Złoże o zasobach 
rozpoznanych 
szczegółowo 

Zawady 1 E 156 - 19 Złoże eksploatowane 

Złoża surowców ilastych do produkcji kruszywa lekkiego 

Fabianów Z 276 - - Złoże zaniechane 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

Eksploratorem złóż gazu ziemnego na terenie powiatu pleszewskiego jest Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo S.A. Odział w Zielonej Górze – Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty i Gazu. 

Aktualnie prowadzone są dwa odwierty pomiędzy miejscowościami Kotlin (powiat jarociński – gmina 

Kotlin), a Dobrzycą (powiat pleszewski – gmina Dobrzyca). Eksploatowane odwierty to Jarocin - 8k i -

10k, natomiast zlikwidowanych jest 12 odwiertów. W 2014 roku wykonano otwór Karmin-1 w pobliżu 

wsi Nowy Karmin w gminie Dobrzyca. 

Na obszarze powiatu stwierdzono także pokłady torfu w dolinach rzek – Prosna i Ner. 

Powierzchnia torfowisk wynosi 40 ha, jednak nie są one obecnie eksploatowane ze względu na 

trudną lokalizację. 

Obszary podlegające ochronie 

Przyroda powiatu pleszewskiego charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością  

i bogactwem. Znajduje się tu wiele uroczysk leśnych, parków podworskich, zadrzewień, czy okazałych 

drzew. Rozległe obszary, bogate w różnorodną roślinność wiążą się z występowaniem licznych 
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gatunków fauny. Takie tereny, ze względu na swoje walory i cenne gatunki roślin i zwierząt, są 

poddawane ochronie w celu zachowania bioróżnorodności.  

Na terenie powiatu pleszewskiego występują następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszary Natura 2000  

- Obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007 – ostoja położona  

w południowej Wielkopolsce, w zachodniej części Wysoczyzny Kaliskiej. Celem utworzenia tego 

obszaru jest ochrona największego w Europie kompleksu lasów dębowych. Kwaśne dąbrowy,  

w których dominują dęby szypułkowe, stanowią 60 % ostoi. Ponadto występuje tam także 

acydofilny las grabowo-dębowy oraz takie drzewa jak: grądy środkowoeuropejskie oraz łęgi 

olszowe i wiązowo-jesionowe. Do charakterystycznej roślinności nieleśnej, występującej na 

obszarze ostoi, należą torfowiska niskie i przejściowe oraz łąki trzęślicowe. Ostoja stanowi część 

płaskiej, zdenudowanej wysoczyzny dennomorenowej, zbudowanej głównie z glin zwałowych 

szarych zlodowacenia środkowopolskiego o miąższości od 18 do 22 m. Charakterystyczne dla 

obszaru jest stagnowanie wód opadowych w lokalnych zagłębieniach, co jest spowodowane 

spoistością skał macierzystych. W ostoi występuje 13 siedlisk o dużym znaczeniu przyrodniczym  

w skali europejskiej, z czego trzy o znaczeniu priorytetowym: lasy łęgowe, śródlądowe murawy 

napiaskowe i lasy bagienne. Obszar charakteryzuje się dużą różnorodnością flory, występuje tam 

około 850 gatunków roślin, w tym gatunki rzadkie i ginące (m.in. kosaciec syberyjski, storczyk 

krwisty). W ostoi występuje także roślinność charakterystyczna dla obszarów górskich 

(jarzmianka większa, skrzyp olbrzymi). Ostoja, jako obszar specjalnej ochrony ptaków, 

charakteryzuje się występowaniem cennych gatunków ptaków, których ilość szacuje się na około 

163, z czego większość stanowią gatunki lęgowe. Występują tam m.in. bociany czarne, żurawie, 

muchołówki białoszyje i skowronki borowe. 

- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH 300002 – obszar 

praktycznie w całości pokrywa się z obszarem specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie 

PLB 300007, w związku z czym jego charakterystyka przyrodnicza jest taka sama, jak wyżej 

omówionego obszaru. 

- Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Glinianki w Lenartowicach PLH 300048 – obszar  

o powierzchni 7,4 ha, znajdujący się w gminie Pleszew. Glinianki w Lenartowicach, to kompleks 

zbiorników wodnych pośród ugorów, krzewów i drzew, powstały w wyniku wydobywanie glin dla 

potrzeb pobliskiej cegielni. Działalność ta przyczyniła się do stworzenia optymalnych warunków 

dla ciepłolubnych gatunków roślin i zwierząt. Charakterystyczne dla glinianek są rośliny nawodne  

i wodne, do których należą: pałka szerokolistna, trzcina pospolita, żabieniec babka wodna, 

strzałka wodna, rdestnica pływająca, rdestnica kędzierzawa, rdest ziemnowodny i włosienicznik. 

Natomiast ugory są porośnięte m.in. trzcinnikiem piaskowym. Wartość przyrodnicza ostoi jest 

przede wszystkim warunkowana występowaniem dużej liczebności niewielkiego płaza kumaka 

nizinnego. Występują tutaj również traszka zwyczajna, żaba wodna i jeziorowa, ropucha szara  

i zielona. Kolejnym istotnym gatunkiem reprezentującym faunę jest motyl czerwończyk nieparek, 

natomiast z ssaków występują tu m.in. krety, bobry, jeże, piżmaki, lisy i sarny. Glinianki stanowią 

również idealne miejsce dla bytowania pajęczaków i owadów. Jednym z ciekawszych, licznie 

występujących pająków jest tygrzyk paskowany, którego wyróżnia ciekawe ubarwienie. Ponadto 
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występuje tam około 30 gatunków ważek, w tym także gatunki rzadkie, takie jak łatka wiosenna, 

oczobarwnica mniejsza, czy szafranka czerwona.  

 obszary chronionego krajobrazu: 

- Dolina rzeki Ciemnej - teren o powierzchni 3 500 ha. Rzeka Ciemna przepływa wąską, ale 

dobrze widoczną doliną. Obszar ten charakteryzuje się wieloma gatunkami cennych roślin  

i zbiorowisk roślinnych oraz różnorodną fauną. Najpiękniejszą częścią doliny rzeki Ciemnej jest 

park dendrologiczny, który należy do jednych z największych parków dendrologicznych  

w Europie. Rosną w nim gatunki krzewów i drzew z różnych kontynentów, co stanowi o jego 

dużej atrakcyjności. Ponadto malowniczość obszaru jest dodatkowo podkreślona, utworzonymi 

dla celów widokowych, stawami i mostkami.  

- Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków – Rochy - obszar o powierzchni ok. 2 650 ha na obszarze 

powiatu pleszewskiego. Większość obszaru znajduje się na terenie powiatu krotoszyńskiego. 

Obszar utworzono w celu ochrony wyróżniających się form krajobrazowych, które charakteryzują 

południową Wielkopolskę. Jest największym w Europie Środkowej skupieniem acydofilnych lasów 

liściastych różnego typu, z pomnikowymi dębami i bukami o wysokich wartościach hodowlanych, 

których wiek często przekracza 200 lat.  

 użytki ekologiczne 

- ,,Jeziorko”, Kuchary, gm. Gołuchów – powierzchnia 3,64 ha. Użytek stanowi ostoję chronionych 

gatunków ptaków, w tym gniazdującego tam łabędzia niemego. 

- ,,Matecznik”, Kolonia Obory, gm. Gizałki - powierzchnia 6,70 ha. Utworzony celem zachowania 

cennych fragmentów rodzimej przyrody.  

 pomniki przyrody - na terenie powiatu występuje 138 pomników przyrody, głównie okazałe 

drzewa. 
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Infrastruktura ochrony środowiska 
Szczegółowych danych na temat kształtowania się infrastruktury ochrony środowiska na 

przestrzeni lat 2000-2014 dostarcza tabela zamieszczona poniżej. 

Tabela nr 4 Infrastruktura ochrony środowiska w powiecie pleszewskim w latach 2000-2014 

Zakres danych Jedn. Rok 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej 
(Dane GUS – rosnąco) 

km 36,9 72,5 92,6 109,1 150,6 180,3 b.d. 

Kanalizacja przyłącza prowadzące 
do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 
(Dane GUS – rosnąco)  

szt. 1 971 2 633 3 353 3 598 4 619 5 222 b.d. 

Kanalizacja korzystający z instalacji 
w % ogółu ludności 
(Dane GUS – rosnąco) 

% b.d. 33,1 36,3 38,9 45,1 47,5 b.d. 

Wodociąg długość czynnej sieci 
rozdzielczej 
(Dane GUS – rosnąco) 

km 715,6 775,2 745,8 746,3 750,3 751,3 b.d. 

Wodociąg przyłącza prowadzące 
do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 
(Dane GUS – rosnąco) 

szt. 9 535 10 502 10 987 11 014 11 390 11 623 b.d. 

Wodociąg korzystający z instalacji 
w % ogółu ludności 
(Dane GUS – rosnąco) 

% b.d. 88,0 88,6 88,7 89,0 89,2 b.d. 

Elektrownie wodne 
(dane własne – na dany rok) 

szt. 0 0 1 
Użytkowana od 

2007 r. 

0 0 0 0 

Elektrownie wodne moc 
instalowana w danym roku 

MW 0 0 0,3 0 0 0 0 

Elektrownie wiatrowe 
(dane własne – na dany rok) 

szt. 0 0 0 0 0 2 3 

Elektrownie wiatrowe moc 
instalowana w danym roku 

MW 0 0 0 0 0 2,85 1,8 

Zebranie i opracowanie danych: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

W roku 2014 na terenie powiatu funkcjonowało 6 biologicznych oczyszczalni ścieków,  

z których korzystało 33 320 mieszkańców powiatu, a więc 52,7% ludności powiatu1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Źródło danych: Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków, Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Infrastruktura  

Drogi 

W granicach administracyjnych Powiatu Pleszewskiego ogółem długość dróg publicznych  
wynosi  994,82 km 

Zgodnie z podziałem sieci dróg publicznych wg obowiązującej kategoryzacji, w powiecie    
pleszewskim występują drogi: 
 
 Krajowe – o długości łącznej 45,6 km, do których należą: 

 
 droga  nr  11  o przebiegu: Poznań – Jarocin  –  Pleszew - Ostrów      Wlkp.  –  Kępno,  od km 

363,214 do km 383,405 długości 20,2 km, 
 droga  nr  12  o  przebiegu:  Leszno  –  Gostyń - Jarocin  - Pleszew   –   Kalisz, od km 238,918 do 

km 264,365 długości 25,4 km. 
  

 Wojewódzkie  – o długości łącznej 46,5 km, do  których zaliczane są: 
 
 droga  nr  442  o  przebiegu:  Września  –  Pyzdry  –  Kalisz  (przez gminy   Gizałki Chocz), 
 droga  nr  443  o  przebiegu:  Jarocin  –  Gizałki  –  Rychwał  – Tuliszków   (przez  gminy  

Czermin  
i  Gizałki). 
 

 Powiatowe  - o łącznej długości 372,0188 km,   z  czego  353,948  km stanowią  drogi  zamiejskie,   
zaś  18,070  km drogi  miejskie  (ulice w  m. Pleszewie). Prawie 10% dróg posiada nawierzchnię 
gruntową (ulepszoną i nieulepszoną). 
W ciągach dróg powiatowych znajduje się 18 obiektów mostowych i 347 szt. przepustów 
drogowych.   

 
Tabela nr 5 Rozmieszczenie dróg powiatowych na terenach poszczególnych gmin oraz ich procent  
w stosunku do całej sieci 
 

Lp. Gmina 
Długość dróg 

w km 
% w stosunku do 
całej sieci dróg 

1 

Drogi zamiejskie ogółem 353,948 100 

Gmina Chocz 27,49 7,76 

Gmina Czermin 58,277 16,46 

Gmina Dobrzyca 92,983 26,27 

Gmina Gizałki 26,1 7,37 

Gmina Gołuchów 61,9 17,48 

Gmina Pleszew 87,288 24,66 

2 Drogi miejskie (ulice w Pleszewie) 18,07 100 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 

 
 

Rozmieszczenie dróg powiatowych  na terenie poszczególnych  gmin (ogółem)  z podziałem   
na   drogi twarde i gruntowe obrazuje tabela zamieszczona poniżej (Tabela nr 6). 
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Tabela nr 6 Drogi powiatowe na terenie poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego wg nawierzchni 
 

L.p. 

Gmina Ogółem 

Długość (w km) 

w tym o nawierzchni 

twardej 

gruntowej 

ulepszonej nieulepszonej 

1 Chocz 27,49 20,81 - 6 

2 Czermin 58,277 56,647 - 1,63 

3 Dobrzyca 92,893 89,733 - 3,16 

4 Gizałki 26,1 15,25 4,74 6,11 

5 Gołuchów 61,9 58,75 1,3 1,85 

6 Pleszew 87,288 83,868 3,42 0 

Razem drogi zamiejskie 353,948 325,058 9,46 19,43 

7 Ulice w Pleszewie 18,07 18,07 0 0 

  372,018 343,128 9,46 19,43 

 Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 

 
 Gminne   - o łącznej długości  530,7 km. 
 

Finansowanie dróg odbywa się w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego. Środki na pokrycie remontów i inwestycji drogowych pochodzą z dochodów 

własnych. Bardzo istotnym elementem finansowania dróg powiatowych jest ich finansowanie  

w oparciu ośrodki pochodzące z źródeł zewnętrznych (m.in. dotacje z funduszy europejskich, 

dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL, pomoc finansowa z gmin). Szczegółową 

informację na temat wysokości wydatków inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatu 

pleszewskiego przedstawia tabela poniżej. 

Tabela nr 7 Nakłady inwestycyjne i remontowe poniesione na drogach powiatowych w latach 1999 - 

2014 

Gmina 
Długość 

dróg w km 

Nakłady 
finansowe 

ogółem w zł 

W  tym: 
Nakł. 

ogółem 
w tys. zł 
na  1 km Środki Powiatu Środki Gmin Środki inne 

Kwota 
% Kwota % Kwota % 

  

CHOCZ 27 490 4 766 778 2 870 579 60,22 1 021 794 21,44 874 405 18,34 173,4 

CZERMIN 58 277 16 215 406 7 431 680 45,83 575 519 3,55 8 208 207 50,62 278,2 

DOBRZYCA 92 893 10 000 165 6 098 746 60,99 1 095 964 10,96 2 805 455 28,05 107,7 

GIZAŁKI 26 100 4 439 792 2 281 053 51,38 603 368 13,59 1 555 371 35,03 170,1 

GOŁUCHÓW 61 900 10 333 427 5 013 192 48,52 2 760 534 26,71 2 559 701 24,77 166,9 

PLESZEW 87 288 17 936 499 9 141 941 50,97 2 007 962 11,19 6 786 596 37,84 205,5 

M. PLESZEW 18 070 11 487 090 5 851 783 50,94 1 863 228 16,22 3 772 079 32,84 635,7 

Razem: 372 018 75 179 157 38 688 974 51,46 9 928 369 13,21 26 561 814 35,33 202,1 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 

Id: 9A71993B-C797-42F1-B93A-53F6892591ED. Uchwalony Strona 30



  
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego2014+ 

Strona 29 z 95 
 

 

Ogółem z zewnętrznych źródeł finansowych na zadania drogowe w latach 1999 – 2014 

pozyskano łącznie 26 561 814 zł, w tym z:  

 Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 65 550 zł, 
 Funduszu SAPARD - 1 641 019 zł, 
 10% rezerwy inwestycyjnej Ministra Finansów  - 2 680 500 zł, 
 Rezerwy drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 40 000 zł, 
 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – 50 000 zł, 
 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -  6 564 562 zł, 
 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego -  15 508 183 zł, 
 Innych źródeł – 12 000 zł. 

 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w ostatnich latach na drogach powiatu pleszewskiego 

należą: 

 Przebudowa ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr. z powiatem 

krotoszyńskim. Inwestycję, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 

2013, zrealizowano w trzech etapach:  

 Etap I – przebudowa drogi 4309P Pleszew - Dobrzyca (lata realizacji: 2010-2011; długość 

przebudowanego odcinka: 11,9 km; koszt: 8.326.400 zł). Roboty budowlane na tym odcinku 

obejmowały: 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. 

Wzmocniono również konstrukcję mostu w m. Fabianów. 

 Etap II - przebudowa drogi powiatowej nr 4308P Grab – Pleszew na odcinku Grab – Czermin 

(lata realizacji: 2010-2011; długość przebudowanego odcinka: 8,8 km; koszt: 8.973.817 zł). 

Inwestycja obejmowała m.in.: poszerzenie jezdni do 6 m, wykonanie nowej nawierzchni, 

przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi w miejscowościach: Wieczyn, Pieruszyce  

i Czermin, budowę 7 zatok autobusowych w miejscach istniejących przystanków 

autobusowych, budowę chodników o łącznej długości 5,791 km oraz remont mostów na 

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

 Etap III - przebudowa drogi powiatowej nr 4308P na odcinku Czermin – Pleszew (lata 

realizacji: 2011 rok; długość przebudowanego odcinka: 6,3 km; koszt: 7.558.333 zł).  

W ramach przebudowy wykonano m.in. poszerzenie szerokości jezdni do 6 m, 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. 

 Przebudowa drogi powiatowej 3090P na docinku Gizałki - Wierzchy. Na długości 5,5 km 

poszerzono jezdnię do szerokości 5,5 m, utwardzono pobocze tłuczniem kamiennym, ułożono 

warstwę wiążącą i ścieralną asfaltu. Koszt przebudowy drogi to 3.018.349 zł. Na przebudowę 

drogi pozyskano środki w wysokości 1.356.620 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Inwestycję zrealizowano w roku 2011. 

 Przebudowa drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz  

z chodnikiem w m. Nowa Wieś. Inwestycja współfinansowana z Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych, obejmowała przebudowę drogi o długości 3,350 km i chodników  

o długości 1,833 km. Koszt realizacji zadania: 2.829.710 zł.  
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 Przebudowa ulic w Pleszewie - Lipowej i Reja (realizacja w 2012 roku), ulic Bolesława 

Krzywoustego i Podgórnej (realizacja w 2013 roku) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 4341P 

Lubomierz – Tursko na odcinku Ludwina – Kajew (realizacja w 2013 roku). Inwestycje 

współfinansowane ze środków 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 ramach ww. wspomnianych inwestycji zmodernizowano 9,372 km dróg 

oraz wykonano chodniki o długości 3,379 km.  

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P Pleszew – Chocz na odc. Pleszew – Prokopów wraz  

z chodnikiem. Inwestycja wykonana w roku 2014 z udziałem środków Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL). Całkowita wartość inwestycji: 3.415.302 zł. Długość 

przebudowanej drogi – 2,9 km.  

 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4334P na rzece Prośnie w m. Chocz (realizacja 

w 2014 r.) sfinansowana ze środków budżetu powiatu oraz rezerwy celowej budżetu państwa. 

Wartość inwestycji: 1.126.982 zł.  

 
Trwa regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi. Szczegółowe informacja o stanie 

zaawansowania tego procesu zawarto w tabeli poniżej. 

Tabela nr 8 Stopień zaawansowania regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi 

powiatowe – stan na koniec 2014 roku. 

Gmina 
Długość dróg 
powiatowych  

w gminie 

Szacunkowa 
powierzchnia 

gruntów 
zajętych pod 
drogę w ha 

Uregulowane 
prawo własności 

gruntów w ha 

Wskaźnik  
uregulowania 

praw 
własnościowych 

Chocz 27.490 mb 32.5000 ha 26.1337 ha 80,40% 

Czermin 58.277 mb 69 5000 ha 46.6206 ha 67,10% 

Dobrzyca 92.893 mb 111.5000 ha         102.8831 ha 92,80% 

Gizałki 26.100 mb 31.0000 ha         30.2407 ha 92,20% 

Gołuchów 61.900 mb 74.0000 ha           54.3984 ha 73,50% 

Pleszew - 
gmina 87.288 mb 104.5000 ha         55.0980 ha 52,70% 

Pleszew - 
miasto 18.070 mb 27.0000 ha           5.1770 ha 19,20% 

Razem: 372.018 mb 450.0000 ha         320.5515 ha 71,20% 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie (szacunkowa powierzchnia gruntów zajętych pod drogę 

wyliczona została przy założeniu, że średnia szerokość pasa drogowego wynosi 12 m dla dróg, a 15 m dla 

ulic w Pleszewie) 

Kolej 

Przez Powiat (przez obszar gminy Pleszew) przebiega linia kolejowa Poznań-Ostrów 

Wielkopolski-Katowice z dojazdem do Pleszewa, której odcinek na terenie powiatu liczy około 17 km. 

Na chwilę obecną stan techniczny infrastruktury torowej na terenie powiatu pleszewskiego, w opinii 

zarządcy – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim, jest 

dobry i nie planuje się w tym zakresie w perspektywie do roku 2020 żadnych inwestycji na terenie 

powiatu. 
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Dane demograficzne 
W roku 2014 powiat pleszewski liczył 63 282 mieszkańców (ludność faktycznie zamieszkała), 

co stanowiło ok. 1,82% ogółu mieszkańców województwa wielkopolskiego (3 472 579 mieszkańców)  

i 9,26% mieszkańców podregionu kaliskiego (672 452 mieszkańców).  

Tabela nr 9 Ludność powiatu pleszewskiego w podziale na gminy (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania) – stan na 31.12. 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Powiat  - ogółem 61 814 62 004 62 563 63 225 63 355 63 296 63 282 

w tym kobiety 31 361 31 403 31 570 31 827 31 867 31 883 31 877 

Miasto i Gmina Pleszew 29 776 29 774 29 977 30 284 30 290 30 236 30 259 

w tym kobiety 15 216 15 258 15 266 15 353 15 339 15 347 15 355 

Gmina Chocz 4 840 4 798 4 745 4 781 4 754 4 726 4 741 

w tym kobiety 2 466 2 309 2 348 2 384 2 368 2 365 2 365 

Gmina Dobrzyca 8 152 8 268 8 240 8 330 8 407 8 346 8 302 

w tym kobiety 4 166 4 197 4 161 4 200 4 239 4 218 4 200 

Gmina Czermin 4 837 4 824 4 839 4 878 4 894 4 897 4 885 

w tym kobiety 2 330 2 309 2 338 2 387 2 390 2 384 2 381 

Gmina Gizałki 4 598 4 645 4 663 4 685 4 672 4 673 4 673 

w tym kobiety 2 336 2 366 2 350 2 343 2 333 2 329 2 338 

Gmina Gołuchów 9 611 9 695 10 099 10 267 10 338 10 418 10 422 

w tym kobiety 4 847 4 876 5 107 5 160 5 198 5 240 5 238 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Po tym jak liczba ludność powiatu pleszewskiego wrastała na przestrzeni lat 2000-2011,  

w roku 2012 odnotowano 2,5 procentowy wzrost w stosunku do roku 2000, w latach 2013-2014 

można zauważyć nieznaczny spadek liczby ludności. 

Wykres nr 2 Kształtowanie się liczby mieszkańców powiatu w latach 2000-2014 (wg stanu na dzień 

31.12.) 

 

 Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Procentowy udział ludności z poszczególnych gmin w ludności ogółem powiatu pleszewskiego 

obrazuje zamieszczony poniżej wykres – stan na dzień 31.12.2014 r. (Wykres nr 3).  

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Blisko 50% ludności powiatu pleszewskiego stanowili w 2014 roku mieszkańcy Miasta i Gminy 

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

Dobrzyca (13% ludności powiatu). Najmniej mieszkańców powiatu pleszewskiego skupiała Gmina 

Gizałki – 7% ludności powiatu. 

Obszary wiejskie na koniec 2014 roku zamieszkiwało 70% ludności powiatu – 42 398 osób. 

Udział kobiet w ogólnej liczbie mieszkańców na koniec 2014 roku wyniósł 50,37%. 

Średnia gęstość zaludnienia w 2014 roku wynosiła w powiecie pleszewskim 89 osób na km² 

(116 osób na km² w województwie wielkopolskim i subregionie kaliskim), przy czym najwyższym 

zaludnieniem charakteryzuje się Miasto i Gmina Pleszew – 168 osób na km², najmniejszy wskaźnik 

zaludnienia odnotowano z kolei w Gminie Gizałki – 43 osoby na km². 

 Wskaźniki dla ruchu naturalnego ludności powiatu pleszewskiego za rok 2005 i lata 2010-

2014 zmieszczono w tabeli poniżej.  

Tabela nr 10 Ruch naturalny ludności powiatu pleszewskiego na 1000 osób wg stanu na dzień 31.12 

Rok Zgony 
Przyrost 

naturalny 
Urodzenia żywe Małżeństwa Rozwody 

Zgony 
niemowląt 

na 1000 
urodzeń 
żywych 

2005 9,3 1,9 11,2 5,9 1,0 5,7 

2010 8,71 3,2 12,0 6,6 1,3 7,9 

2011 9,08 1,4 10,5 5,6 1,3 0 

2012 9,16 1,8 10,9 5,5 1,4 8,7 

2013 10,38 - 0,9 9,4 5,5 1,4 6,7 

2014 bd. 1,3 10,8 5,6 bd. bd. 

2014 
Polska 

bd. 1,3 9,7 4,9 bd. bd. 

 
Źródło: Opracowano na podstawie: Bank Danych Lokalnych, Portret terytorium, GUS. 
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Jak wskazują dane demograficzne z roku 2014, 63,1% ludności powiatu, to ludność w wieku 

produkcyjnym. Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 19,8% ludności powiatu i z roku na 

rok w analizowanym okresie (lata 2005, 2010-2014) jej udział w ogólnej liczbie ludności się 

zmniejszał,  

w przeciwieństwie do liczby ludności w wieku poprodukcyjnym - tutaj można było zaobserwować 

wzrost z 13,3% w roku 2005 do 17,1% w roku 2014. 

 

Tabela nr 11 Struktura ludności w powiecie pleszewskim z uwzględnieniem wskaźnika obciążenia 

demograficznego za lata 2005, 2010-2014  

    Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 

osób 

  W % ogółem ludności w wieku w wieku produkcyjnym 

      

Rok 

Przedprodukcyjnym Produkcyjnym Poprodukcyjnym 
Powiat 

Pleszewski Wielkopolska 

2005 23,2 63,4 13,3 57,7 54,8 

2010 20,9 64,3 14,7 55,5 54,2 

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

2012 20,3 63,8 15,9 56,8 56,1 

2013 19,9 63,6 16,5 57,3 57,1 

2014 19,8 63,1 17,1 58,5 58,4 

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

 

Wskaźnik ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (tzw. 

wskaźnik obciążenia demograficznego) w roku 2014 ukształtował się na poziomie 58,5% i zachowuje, 

po nieznacznym spadku w latach 2010-2011, tendencję rosnącą.  
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Strukturę wiekową mieszkańców powiatu pleszewskiego w 2014 roku przedstawia wykres 

zamieszczony poniżej (Wykres nr 4 ). 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Gospodarka powiatu 

Podmioty gospodarcze powiatu pleszewskiego 

 W roku 2014 na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowało ogółem 5 693 podmiotów 

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

narodowej (404 419 podmiotów w 2014 r.) i 8,96% działających w subregionie kaliskim (63 538 

podmiotów w 2014r.).  

 Na przestrzeni lat 2000-2014 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających 

na terenie powiatu pleszewskiego wzrosła o blisko 38% w stosunku do roku 2000. 

Wykres nr 5 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2000, 2005 oraz 

2007-2014 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych  GUS. 

W zakresie zatrudnienia w powiecie pleszewskim dominują mikroprzedsiębiorstwa (podmioty 

zatrudniające do 9 osób), które stanowiły w 2014 roku 95% (5 425) podmiotów gospodarczych 

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

gospodarczych działających w powiecie pleszewskim. 40 przedsiębiorstw zatrudniało w roku 2014 od 

50 do 249 osób i tylko trzy jednostki gospodarcze zatrudniały ponad 250 osób. Poniżej przedstawiono 

tabelaryczną informację o największych pracodawcach działających na terenie powiatu.  

Tabela nr 12 Liczba zatrudnionych i profil działalności największych pracodawców w powiecie 

pleszewskim 

Lp. Nazwa firmy Profil działalności wg PKD 

Liczba zatrudnionych 
pracowników  

wg stanu na dzień 
31.12.2014 r. 

1. Famot Pleszew Sp. z o. o. Produkcja maszyn do obróbki metalu 487 

2. Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.  Szpitalnictwo 484 

3. ADROS GROUP Sp. z o. o. Sp. k. Produkcja wyrobów  z mięsa, włączając 
wyroby z mięsa drobiowego 

440 

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo - 
Handlowe MAT-TAR Sp. j. 

Produkcja wyrobów tartacznych 228 
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5. Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew 
S. A. 

Produkcja maszyn stosowanych  
w przetwórstwie żywności, tytoniu i 
produkcji napojów 

200 

6. MULTEAFIL Sp. z o. o.  Przetwórstwo herbaty i kawy 193 

7. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 
 

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 178 

8. Florentyna Zakład Pracy Chronionej Mariusz 
Matecki, Jarosław Matecki Sp. j. 

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, 
ceramicznych i szklanych oraz środków 
czyszczących 

161 

9. Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Nowy Świat 
Dobrzyca 

Uprawa zbóż, roślin strączkowych  
i roślin oleistych na nasiona 

128 

10. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew-
Dobrzyca 

Przetwórstwo mleka i  wyrób sera 119 

11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
AGRO-RAMI Raniś i Wspólnicy s.c. 
 

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń 
rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 

105 

12. Stolarnia-Tartak Z.E.P. Jendrasiak Sp. j. 
 

Produkcja gotowych parkietów podłogowych 102 

13. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Działalność bankowa pozostała 98 

14. DELTA Sp. j.  
 

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 90 

15. PHPU ROLBUD Michalak Michał  
 

Sprzedaż hurtowa odpadów  i złomu 84 

16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo 
-Usługowe STROPEX  Sp. j.  

Produkcja wyrobów budowlanych  
z betonu 

84 

17. CONFEZIONI ERRECI Sp. z o. o. 
 

Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i 
chłopców 

68 

18. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe 
RAF-PAK Rafał Frąszczak  
i Izabela Wrzesińska Sp. j. 

Produkcja papieru falistego  
i tektury falistej oraz opakowań  
z papieru i tektury 

65 

19. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS  
w Jedlcu 

Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci 
i młodzieży 

63 

20. Cukiernictwo Piekarstwo T.G.J. Vogt Sp. j. Produkcja pieczywa, produkcja świeżych 
wyrobów ciastkarskich  
i ciastek 

63 

21. Działalność Produkcyjno- Handlowo 
Usługowa Tomasz Vogt, Michał Vogt,  
Jan Vogt Sp. j. 

Produkcja sucharów i herbatników; 
produkcja konserwowanych wyrobów 
ciastkarskich i ciastek 

63 

22. Cukiernictwo, Piekarstwo  
i Gastronomia Vogt Maciej Bronisław 
  

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych 
wyrobów ciastkarskich i ciastek  

62 

23. Cukiernia- Coctail - Bar Vogt Bronisław Jacek 
Kazimierz 

Produkcja pieczywa: produkcja świeżych 
wyrobów ciastkarskich i ciastek 

60 

24. „Piekarstwo- Wyrób- Sprzedaż” 
 Matysiak Jan Antoni 

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych 
wyrobów ciastkarskich i ciastek 

59 

25. DMG/MORI SEKI Polska Sp. z o. o. 
 

Sprzedaż hurtowa obrabiarek 59 

26. EKOCENTR Sp. z o. o. Produkcja grzejników i kotłów c. o.  57 

27. Poligraficzna Spółdzielnia Inwalidów ZRYW Produkcja papieru falistego  i tektury falistej 
oraz opakowań  z papieru i tektury 

56 

28. Wytwórnia Kotłów C. O. Tilgner Jerzy Produkcja grzejników i kotłów c. o. 52 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. 

 Rynek jest zdominowany przez jednostki gospodarcze działające w sektorze prywatnym 

(96,24%). Blisko 77% ogółu podmiotów gospodarczych to firmy prowadzone przez osoby fizyczne.  

W sektorze publicznym działało 214 podmiotów, z czego większość stanowiły państwowe  

i samorządowe jednostki prawa budżetowego. 

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 
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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 w analizowanym okresie dostarczają tabela oraz wykresy zamieszczone poniżej. 

Tabela nr 13 Podmioty gospodarki narodowej powiatu pleszewskiego w latach 2000, 2005, 2010-

2014 wg sekcji PKD 

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 140 196 234 235 210 202 143 

Przetwórstwo 
przemysłowe 602 656 684 673 699 714 730 

Budownictwo 406 462 642 629 662 677 709 

Handel; naprawa 
pojazdów 
samochodowych 1 663 1 707 1 660 1 619 1 661 1 697 1 725 

Transport i gospodarka 
magazynowa 232 209 217 219 244 262 285 

Działalność związana z 
zakwaterowaniem i 
usługami 
gastronomicznymi 88 101 106 104 113 115 121 

Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 95 125 123 123 125 127 129 

Działalność związana z 
obsługą rynku 
nieruchomości 350 512 134 140 146 148 150 

Edukacja 100 174 226 224 251 240 235 

Opieka zdrowotna i 
pomoc społeczna 172 159 206 221 230 243 259 

Pozostała działalność 
usługowa  251 339 381 377 412 424 449 

Inne (m.in. administracja 
publiczna, informacja i 
komunikacja, dostawy 
wody) 28 74 366 352 284 279 758 

Ogółem: 4 127 4 714 5 318 5 253 5 489 5 601 5 325 

  

Jednostki wpisane do 
rejestru REGON wg sekcji 

PKD 2004 

Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres nr 6 Procentowy udział poszczególnych branż  w strukturze podmiotów gospodarki 

narodowej powiatu pleszewskiego w roku 2014 

 

Opracowano na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Najwięcej firm zarejestrowanych na terenie powiatu pleszewskiego, bo aż 32% w roku 2014 

funkcjonowało, według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej, w handlu (handel hurtowy  

i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych). 14% podmiotów specjalizowało się  

w przetwórstwie przemysłowym, a dla kolejnych 13% przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie 

powiatu pleszewskiego głównym profilem działalności było budownictwo. Stopniowo zmniejsza się 

udział podmiotów gospodarczych działających w obrębie rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa. 

Jak wskazują dane statystyczne zarówno ilość, jak i dynamika powstawania nowych 

podmiotów gospodarczych w analizowanym okresie były w powiecie pleszewskim niższe od średniej 

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

przedstawiono w układzie tabelarycznym. 

 

 

 

 

 

Id: 9A71993B-C797-42F1-B93A-53F6892591ED. Uchwalony Strona 40



  
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego2014+ 

Strona 39 z 95 
 

Tabela nr 14 Rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim na tle podregionu i województwa  

w latach 2005, 2010-2014 podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

Rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim na tle podregionu i województwa w roku 2005 oraz latach 2010-2014 – 
podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności stan na 31.12 

Podmioty w rejestrze 
REGON na 10 tys. 
ludności 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

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 761 827 1 012 841 897 1 089 831 886 1 090 866 912 1 121 885 932 1 148 900 945 1 165 

nowo zarejestrowane  74 71 75 100 98 111 64 79 98 94 88 102 77 82 103 87 83 102 

wykreślone  42 64 53 50 56 65 73 89 96 57 65 70 58 64 75 70 69 82 

Źródło: Opracowano na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, GUS. 

 

Wykres nr 7 Rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim w latach 2005, 2010-2014 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Przedsiębiorczość w powiecie pleszewskim wspierają Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej 

Przedsiębiorczości w Pleszewie oraz Pleszewska Izba Gospodarcza. 

 W celu przyciągnięcia zewnętrznych inwestorów samorządy gminne wyznaczają i projektują 

obszary pod inwestycje, co zostało odzwierciedlone w ich Miejscowych Planach Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz Studiach Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Brak 

jest niestety jednak na terenie powiatu pleszewskiego oferty uzbrojonych terenów inwestycyjnych.  

 Najbardziej zaawansowane w tym zakresie działania podejmują Miasto i Gmina Pleszew, 

która w rejonie ulic Wschodniej, Polnej i Śmieja Młyn wyznaczyła tereny pod zabudowę 

przemysłowo-usługową o powierzchni ok. 5,5 ha z zamiarem objęcia tego terenu specjalną strefą 
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ekonomiczną oraz Gmina Gołuchów, na terenie której zdecydowało się zainwestować w ostatnich 

latach kilku zewnętrznych inwestorów. 

 Zestawienie wielkości powierzchni przeznaczonych pod inwestycje w poszczególnych 

gminach powiatu pleszewskiego zawiera tabela poniżej. 

Tabela nr 15 Zestawienie powierzchni przeznaczonych pod inwestycje w gminach powiatu 

pleszewskiego 

Gmina 
Powierzchnia w ha 

(dot. terenów zabudowy 
projektowanych) 

Przeznaczenie terenu 

Chocz 32,49 Tereny pod działalność produkcyjno – usługową, 
tereny aktywizacji gospodarczej i usług  

z urządzeniami towarzyszącymi 

Czermin 114,53 Usługi handlu i rzemiosła, tereny zabudowy 
przemysłowo – rzemieślniczej, tereny 

przemysłowo - górnicze 

Dobrzyca 5,00 Zabudowa usługowa i działalności gospodarczej – 
produkcyjna, składów, magazynów, rzemiosła 

produkcyjnego 

Gizałki 103,50 Usługi komunikacji samochodowej (stacja paliw) 
z towarzyszącymi funkcjami usługowymi, tereny 

przemysłowo-składowe, tereny aktywizacji 
gospodarczej 

Gołuchów 258,90 Tereny zabudowy usługowej w szczególności 
obiekty hotelowe i inne związane rekreacją  

i usługami turystycznymi, zabudowa usługowa, 
zabudowa produkcyjna, składowo – 

magazynowa, tereny aktywizacji gospodarczej 

Miasto i Gmina Pleszew 5,49 Tereny zabudowy przemysłowo - usługowej 

 
Źródło: Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Pleszewie (na podstawie danych 

udostępnionych z urzędów gmin oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 
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Rolnictwo 

Niezwykle ważną gałęzią gospodarki powiatu pleszewskiego jest rolnictwo. Obszar powiatu 

pleszewskiego to obszar typowo rolniczy. 

Na terenie powiatu pleszewskiego w roku 2010 funkcjonowało 4 9682 gospodarstw rolnych,  

z których blisko 30% to gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha. 22% ogółu gospodarstw stanowiły 

gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha. Sporą grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni do  

1 ha włącznie – 19%. 

Tabela nr 16 Gospodarstwa powiatu pleszewskiego wg grup obszarowych 

Ogółem 
do 1 ha 

włącznie 
1-5 ha 5-10 ha 10-15ha 15 ha i więcej 

4 968 942 1 500 1 077 719 730 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powszechny Spis Rolny 2010, Bank Danych Lokalnych, GUS. 

Na terenie powiatu pleszewskiego dominują gospodarstwa indywidualne i stanowią 99% 

ogółu gospodarstw. 

Gospodarstwa rolne na omawianym obszarze specjalizują się przede wszystkim w uprawie 

zbóż (blisko 77%3 powierzchni zasiewów) i hodowli trzody chlewnej. Dominującymi zbożami są: 

pszenica, żyto oraz pszenżyto. W mniejszym stopniu uprawiane są rzepak (6% powierzchni zasiewów) 

czy ziemniaki (ok. 4% powierzchni zasiewów).  

Dla wzmocnienia swojej pozycji na rynku płodów rolnych i skupu zwierząt hodowlanych 

tutejsi plantatorzy oraz hodowcy zrzeszają się w grupach producenckich. Na terenie powiatu 

pleszewskiego funkcjonują m.in. następujące grupy producentów rolnych, m.in. Zrzeszenie 

Producentów Trzody Chlewnej Grupa Kowalew (trzoda chlewna żywa, mięso wieprzowe: świeże, 

chłodzone, mrożone), Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Gołuchów (Trzoda chlewna żywa, 

mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone), Grupa Producentów Rolnych „Zboża Wielkopolskie” 

Sp. z o.o.  z Pleszówki w gminie Gołuchów, Grupa Producentów "ZIOŁOFARM" Dobrzyca Sp. z o.o. 

(hodowla rośliny przeznaczonych do produkcji zielarskiej lub farmaceutycznej), ROL-SUSZ Spółka  

z o.o. z Lubomierza (ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych), Spółdzielnia Producentów Trzody 

Chlewnej FINISZER z Kowalewa (świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, 

chłodzone, mrożone), Grupa Producentów MegaPlon Sp. z o.o. (ziarno zbóż i nasiona roślin 

oleistych), Grupa FARM-ED Sp. z o.o. z Kowalewa, Zrzeszenie Producentów Warzyw "Grupa 

Pleszewska” (warzywa), Grupa Producentów Warzyw ZDUNEK,  Grupa Producentów Ziół z Dobrzycy 4. 

 

 

 

 

                                                           
2 Gospodarstwa rolne wg siedziby gospodarstwa, Powszechny Spis Rolny 2010, Bank Danych Lokalnych, GUS. 
3 Powszechny Spis Rolny 2010, Bank Danych Lokalnych, GUS 
4 Na podstawie Rejestru grup producentów rolnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim, UMWW 
w Poznaniu oraz Rejestru uznanych organizacji producentów i ich zrzeszeń zarejestrowanych w województwie 
wielkopolskim, 31 lipca 2015 r. 
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Powiatowy zasób nieruchomości 

 

 W zasobach powiatu pleszewskiego znajduje się 499,2240 ha5, w tym:  

 oddanych w trwały zarząd – 394,6269 ha, 

 oddanych w najem lub dzierżawę - 91,8388 ha, 

 zagospodarowanych w inny sposób (m. in. pasy śródpolne, drogi nieprzekazane  

w trwały zarząd) - 12,7583 ha. 

 

W zdecydowanej większości są to grunty zajęte pod drogi powiatowe – 339,9354 ha.  

W dalszej kolejności są to grunty rolne (w szczególności: grunty oddane w dzierżawę oraz grunty  

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie), których 

powierzchnia wynosiła 125,9558 ha oraz inne użytki o powierzchni 33,3328 ha. 

 

 Łącznie grunty te są zlokalizowane na 789 działkach, z czego 700 oddanych jest w trwały 

zarząd, a 10 w najem i dzierżawę. 

W latach 2010-2015 ze sprzedaży nieruchomości z zasobu nieruchomości powiatowych 

uzyskano wpływy w wysokości 5.887.775 zł. 

 

Tabela nr 17 Sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości powiatowych w latach 2010-2015 

Rok 
Rodzaj 

nieruchomości 
położenie Pow. Cena [zł] Uwagi 

Łączny dochód 
netto osiągnięty  

w poszczególnych 
latach 

2010 nieruchomość 
zabudowana 

Gizałki 1,3157 ha --- Darowizna na rzecz Gminy Gizałki 
0 zł 

2011 --- --- --- --- --- 0 zł 

2012 nieruchomość 
niezabudowana 

Pleszew 0,2331 ha --- Wniesienie aportem do PCM Sp. z o. o.  
0 zł 

2013 droga Pieruszyce 0,6287 ha --- Darowizna na rzecz Powiatu 
Jarocińskiego w zw. ze zmianą granic 
administracyjnych powiatu 
pleszewskiego 

7.021 zł 
lokal mieszkalny Marszew Pow. użytk. 

19,96 m² 
3.500 Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 

rzecz dotychczasowego najemcy; cena po 
bonifikacie 

nieruchomość 
niezabudowana 

Pleszew,  
al. Wojska 
Polskiego 

0,0007 ha 3.521 + 23% 
VAT = 4.330,83 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 
rzecz Parafii p.w. Najświętszego 
Zbawiciela w Pleszewie 

2014 nieruchomość 
rolna 
niezabudowana 

Marszew 52,9431 ha 5.359.651,84 Sprzedaż w trybie przetargu pisemnego 
nieograniczonego 

5.394.176  zł 
lokal mieszkalny Pleszew,  

ul. Poznańska 
pow. użytk. 

27,40 m² 
34.524  Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 

rzecz dotychczasowego najemcy; cena po 
bonifikacie 

2015 nieruchomość 
zabudowana 

Marszew 1,9730 ha 382.000 Sprzedaż w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego 486.578 zł 

nieruchomość Marszew 0,5820 ha 77.578 Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 

                                                           
5 Wg stanu na dzień 30.09.2015; dane Wydziału Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego  
w Pleszewie 
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niezabudowana, 
staw 

rzecz WODR w Poznaniu 

nieruchomość 
zabudowana 

Marszew 0,5100 ha 139.700 
(rata w 2015: 

27.000) 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na 
rzecz WODR w Poznaniu; cena po 
bonifikacie; cena została rozłożona na 3 
raty płatne do 30.06.2017 r. 

Razem lata 2010-2015: 5.887.775 zł 

Źródło: Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Rynek pracy 

  

Ogółem na koniec grudnia 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie było 

zarejestrowanych 2 349 osób bezrobotnych, z czego 57,5% stanowiły kobiety. Bezrobotni 

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

zarejestrowanych w województwie wielkopolskim (144 832 osoby). 

Stopa bezrobocia na koniec roku 2014 wyniosła w powiecie pleszewskim 9,6% i podobnie jak 

w latach wcześniejszych była wyższa od tej dla subregionu kaliskiego (7,9%) i województwa 

wielkopolskiego – 7,8%. 

Wykres nr 8 Kształtowanie się wartości stopy bezrobocia w powiecie pleszewskim na tle subregionu 

kaliskiego, województwa wielkopolskiego i Polski (lata 2005, 2010-2014, wg stanu na dzień 31.12.) 

 

Opracowano na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS. 

 

Największy odsetek wśród bezrobotnych powiatu pleszewskiego stanowią mieszkańcy Miasta 

i Gminy Pleszew – 51,2% ogółu bezrobotnych.  
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Tabela nr 18 Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 2005, 2010-2014 

(stan na 31.12.) 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Powiat Pleszewski ogółem 5 996 3 225 3 113 3 231 3 406 2 349 

Miasto i Gmina Pleszew 2 917 1 609 1 614 1 651 1 745 1 222 

Gmina Chocz 573 284 264 264 273 187 

Gmina Czermin 476 263 253 268 305 197 

Gmina Dobrzyca 637 354 333 341 332 240 

Gmina Gizałki 540 270 247 259 261 162 

Gmina Gołuchów 853 445 402 448 490 341 

 
Źródło: Opracowanie własne  na podstawie danych Biuletynów Informacyjnych WUP w Poznaniu (styczeń 2006, 
styczeń 2010-2015) 

 

Największy spadek osób bezrobotnych na przestrzeni lat 2005-2014 odnotowano  

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

w roku 2014 o 67% w stosunku do roku 2005.  

 

Wykres nr 9 Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 

2005, 2010 – 2014 (wg stanu na dzień 31.12.) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biuletynów Informacyjnych WUP w Poznaniu. 
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Strukturę bezrobocia w powiecie pleszewskim w omawianym okresie przedstawia tabela 

zamieszczona poniżej. 

Tabela nr 19 Struktura osób bezrobotnych w powiecie pleszewskim w latach 2005, 2010-2014 

Bezrobotni 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 5 966 3 225 3 113 3 231 3 406 2 349 

z prawem do zasiłku 1 144 578 440 537 418 316 

zamieszkali na wsi 4 265 2 314 2 217 2 323 2 454 1 564 

osoby do 12 m-cy od 
ukończenia nauki 329 316 330 285 298 178 

do 25 roku życia 1 711 955 922 877 918 572 

długotrwale 
bezrobotni 3 990 1 350 1 438 1 426 1 616 1 204 

powyżej 50 roku życia 645 482 437 454 500 409 

bez kwalifikacji 
zawodowych 1 390 734 696 679 759 534 

niepełnosprawni 132 184 181 178 148 130 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 

Za ograniczanie zjawiska bezrobocia w powiecie pleszewskim odpowiada Powiatowy Urząd 

Pracy w Pleszewie, dla którego w omawianym okresie priorytetowymi formami walki z bezrobociem 

były: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz wzmocnienie mobilności zawodowej  

i terytorialnej bezrobotnych. 

Do walki z bezrobociem Powiatowy Urząd Pracy wykorzystywał instrumenty takie jak: 

 szkolenia pod potrzeby rynku pracy, 

 organizacja staży, 

 udzielanie jednorazowych dotacji na podjęcie własnej działalności gospodarczej, 

 refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, 

 dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanych bezrobotnych, którzy ukończyli 

50 rok życia, 

 roboty publiczne dla osób po 50 roku życia, 

 prace interwencyjne, 

 zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania przy podjęciu pracy poza terenem powiatu 

pleszewskiego. 

Ponadto Urząd realizował programy doradcze dla ludzi młodych oraz motywacyjne dla osób po 

studiach. 

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie miały ogromne znaczenie dla 

walki z bezrobociem na terenie powiatu pleszewskiego. Istotne znaczenie w aktywnej walce  

z bezrobociem miało również dostosowanie się Powiatowego Urzędu Pracy do stale zmieniających się 

warunków, oczekiwań i wyzwań lokalnego rynku pracy. Fakt ten spowodował, że bezrobotni chętnie 

uczestniczyli z przedsięwzięciach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 

W latach 2010 – 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał ogółem  

51 728 tys. zł, w tym: 

Id: 9A71993B-C797-42F1-B93A-53F6892591ED. Uchwalony Strona 47



  
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego2014+ 

Strona 46 z 95 
 

 na projekt systemowy „Lepsza praca”, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki - 9 106 tys. zł, 

 na projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - 8 446 tys. zł. 

W projekcie „Lepsza praca” udział brały osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Pleszewie, w tym przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (teks jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.149). Osoby te skierowano na szkolenia, 

staże, wypłacone zostały również jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

W projekcie udział wzięło łącznie 1 265 osób bezrobotnych - mieszkańców powiatu pleszewskiego. 

W roku 2012, jako jedyny w południowej Wielkopolsce, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

podpisał umowę na realizację projektu „Mikroprzedsiębiorca”, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowano w latach 

2012 – 2013. W ramach projektu udzielono wsparcia w formie szkoleń 150 osobom bezrobotnym 

zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, część z nich otrzymała 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wartość projektu: 2 111 tys. zł.  

W latach 2012 - 2014 realizowano z kolei projekt „Bez barier”(również z dofinansowaniem ze 

środków PO KL). W projekcie tym wsparcie uzyskało 165 niepełnosprawnych osób bezrobotnych. 

Osoby te objęto pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym oraz skierowano na szkolenia,  

a 100 osób na staże. Wartość projektu: 1 266 tys. zł. Projekt realizowano w partnerstwie  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.  

Realizowano również projekty: 

 w latach 2013 -2014 - projekt „Aktywni Młodzi Duchem” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1 PO KL.  

W projekcie o wartości 2 302 tys. zł udział wzięło 140 osób bezrobotnych w wieku 50+. Osoby te 

skorzystały z takich form wsparcia jak szkolenia, staże czy roboty publiczne, 

 w latach 2013 – 2015 - projekt „Własny biznes” współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 PO KL. Z pomocy oferowanej przez PUP  

w Pleszewie w ramach tego projektu (szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej) skorzystało 170 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wartość projektu: 2 766 tys. zł 

W latach 2010-2014 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, oprócz środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego pozyskał również środki z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

Łącznie pozyskano z tego źródła finansowania walki z bezrobociem 21 454 tys. zł. Ze środków tych 

skorzystało 2 199 osób, które wzięły udział w następujących formach wsparcia: staże, szkolenia, 

roboty publiczne, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska 

pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zwroty kosztów zakwaterowania 

lub przejazdu do pracy poza miejscem zamieszkania, prace społecznie użyteczne, studia 

podyplomowe, bony stażowe, dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego 

bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, bony szkoleniowe. 
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Wdrażano również nowe instrumenty rynku pracy, wprowadzone nowelizacją Ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 149), która weszła w życie  

z dniem 27 maja 2014 roku, to jest: 

 dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - 

świadczenie, które Urząd Pracy może na podstawie zawartej umowy przyznać pracodawcy lub 

przedsiębiorcy. Pracodawca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzenia skierowanej przez PUP 

osoby przez okres 12 miesięcy w kwocie 800 zł i jest zobowiązany ją zatrudnić na okres wskazany 

umową, objęty dofinansowaniem wynagrodzenia oraz i dalej na 6 miesięcy na umowę o pracę  

w wymiarze pełnego etatu. Przy pomocy tego instrumentu pracę znalazło 19 osób bezrobotnych; 

 bony stażowe - forma wsparcia dla osób do 30 roku życia. Starosta może przyznać bon stażowy 

stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez 

bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego 

po zakończeniu stażu na umowę o pracę przez okres kolejnych 6 miesięcy. W roku 2014 pracę 

podjęło na podstawie tego instrumentu 120 osób 

 bony szkoleniowe dla osób po 30 roku życia. Bon stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego 

na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku  

z podjęciem szkolenia. Bon może otrzymać osoba bezrobotna, która uprawdopodobniła podjęcie 

zatrudnienia po zakończonym szkoleniu. Wartość bonu to 100% przeciętnego wynagrodzenia.  

W roku 2014 z bonu szkoleniowego skorzystało 21 osób. 

Środki na ich realizację powyższych form aktywizacji osób bezrobotnych Powiatowy Urząd 

Pracy w Pleszewie pozyskał z Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

Przywołana wcześniej ustawa wprowadziła również nowy instrument dotyczący rozwoju 

zasobów ludzkich tzw. Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Celem KFS jest zapobieganie utracie 

zatrudnienia przez osoby pow. 45 roku życia z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań 

dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Podstawowym przeznaczeniem środków KFS jest 

dofinansowanie na wniosek pracodawcy kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w 

firmie, ale także dofinansowanie ustawiczne samego pracodawcy. O dofinansowanie kosztów 

kształcenia mogą ubiegać się wszyscy pracodawcy, tj. jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne, 

jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie przeznacza środki KFS na finansowanie działań 

obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składa się określenie 

potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy 

pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy uniemożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających 

nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne.  

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie ww. kosztów w wysokości 80%, nie 

więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostałe 

20% ww. kosztów stanowi wkład pracodawcy i w związku z tym koszt ten nie może być poniesiony 

przez pracowników korzystających z tego kształcenia.  W przypadku mikroprzedsiębiorstw starosta 

może przyznać środki z KFS w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego 

wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 
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W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego wydatkował kwotę 662 tys. zł. 

Szczegółową informację na temat wysokości pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Pleszewie środków na realizację różnych form wsparcia osób bezrobotnych w podjęciu pracy oraz 

liczby osób, które skorzystały z tego wsparcia w latach 2010 -2014 przedstawia tabela zamieszczona 

poniżej.  

Tabela nr 20 Wysokość pozyskanych środków na łagodzenie zjawiska bezrobocia w latach 2010- 2014 

Kwota L. os. Kwota L. os. Kwota L. os. Kwota L. os. Kwota L. os. Kwota L os. Kwota L.os.

Roboty publiczne 614 88 402 62 288 30 0 0 533 50 0 0 522 50

Staże 3 729 582 2 207 298 2 224 413 2 141 326 614 100 2 393 274 392 66

Przygotowanie 

zawodowe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prace interwencyjne 176 44 98 18 37 7 11 2 0 0 0 0 0 0

Refundacja kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowisk 

pracy

3 574 244 298 15 2 928 159 814 47 0 0 3 470 174 0 0

Jednorazowe środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej

3 418,8 202 201 11 3 454,6 199 989 52 1 157 59 2 455 123 1 290 65

Zwrot kosztów 

zakwaterowania i 

przejazdu do pracy poza 

miejscem zamieszkania

170 133 217 120 185 110 231 174 0 0 399 203 0 0

Prace społecznie 

użyteczne
96 122 49 83 46 73 64 82 0 0 0 0 0 0

Studia podyplomowe 40 7 44 14 93 15 48 8 0 0 98 20 0 0

Stypendium za okres 

nauki
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szkolenia 1 709 393 933 175 1 662 529 1 182 285 612 296 1 026 279 311 181

Bon stażowy 0 0 0 0 371 121 0 0

Dofinansowanie do 

wynagrodzenia za 

zatrudnienie 

skierowanego 

bezrobotnego, który 

ukończył 50 rok życia

0 0 0 0 49 19 0 0

Bon szkoleniowy 0 0 0 0 96 21 0 0

Składka na 

ubezpieczenie 

(spółdzielnia)

0 0 0 0 16 5 0 0

KRUS 0 0 0 0 0 1 0 0

362

2014

Razem aktywne formy 

wsparcia:
976 2 915 505 10 373 1 240 2 516

Projekty konk. Środki FP Projekty konk.

13 527 1 816 4 448 796 10 918 1 535 5 479

Wysokość pozyskanych środków na łagodzenie skutków bezrobocia w latach 2010-2014 (w tys. zł)

Rodzaj wsparcia
2010 2011 2012

2013

Środki FP

 

Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie. 
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Kultura, sport, turystyka powiatu pleszewskiego 

 

Kultura 

Potencjał kulturalny powiatu pleszewskiego stanowią: muzea, domy kultury, biblioteki oraz 

kino. 

Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonuje jedno kino – Kino „Hel” w Pleszewie, 

dysponujące 153 miejscami na widowni.  

Usytuowanych jest łącznie 21 bibliotek (14 punktów bibliotecznych i 7 filii), które 

dysponowały w 2013 roku 267 520 woluminami. Z usług bibliotek skorzystało w tymże roku 12 089 

czytelników.  

W porównaniu do roku 2000 księgozbiór znajdujący się w bibliotekach powiatu pleszewskiego 

zmniejszył się. W roku 2000 biblioteki dysponowały 280 934 woluminami. Zmniejszyła się również 

liczba czytelników, wcześniej było ich 13 802. 

Do placówek muzealnych znajdujących się na terenie powiatu pleszewskiego należą: 

 Muzeum Zamek w Gołuchowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obecnie obejrzeć 

można tutaj część dawnego zbioru waz antycznych, obrazy malarzy polskich  

i zachodnioeuropejskich oraz niektóre meble z dawnego wyposażenia zamku. 

 Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy. 

 Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, należące do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. W skład 

muzeum wchodzą takie obiekty jak: Powozownia ze stałą wystawą z zakresu przyrodniczych 

podstaw leśnictwa zatytułowaną „Spotkanie z lasem", Owczarnia ze stałą wystawą „Technika 

leśna”, Oficyna z ekspozycjami: „Kulturotwórcza rola lasu", „Dzieje leśnictwa w Polsce", Dybul  

z wystawą „Ochrona lasu”. W obiektach Muzeum Leśnictwa mają miejsce również wystawy 

czasowe o różnorodnej tematyce. 

 Muzeum Regionalne w Pleszewie. 

 Prywatne Muzeum Piekarstwa w Pleszewie i Muzeum Pamięci Rzemiosła Pleszewskiego 

prowadzone przez Grażynę i Tomasza Vogtów. 

Lokalne życie kulturalne jest kreowane m.in. przez domy kultury, wokół których skupia się lokalna 

społeczność. W roku 2013 na terenie powiatu funkcjonowało 8 tego typu placówek. 

 

Sport 

W roku 2014 zrejestrowanych było na terenie powiatu pleszewskiego 25 klubów sportowych 

liczących 1 113 członków. 

Ważnymi obiektami sportowymi na terenie powiatu są: 

 Park Wodny „Planty” w Pleszewie z basenem krytym 25 x 16 m, kręgielnią bowlingową oraz 

klubem fitness, 

 Stadion sportowy w Pleszewie z czterotorową bieżnią tartanową, 
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 Basen otwarty 50 x 20 m w Pleszewie, 

 Hale sportowo-widowiskowe w Pleszewie, Gołuchowie i Dobrzycy, 

 Strzelnica sportowa Bractwa Kurkowego w Pleszewie, 

 Sieć boisk sportowych, w tym boiska wielofunkcyjne wybudowane w ramach rządowego 

programu ORLIK 2012, które oprócz infrastruktury oferują bogaty wachlarz zorganizowanych 

zajęć sportowych. 

W roku 2011 samorząd powiatowy oddał do użytku na terenie Pleszewa dwa boiska ORLIK 

usytuowane przy Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica oraz przy Zespole Szkół Technicznych  

w Pleszewie. 

 

Turystyka w powiecie pleszewskim 

Powiat Pleszewski położony jest w pasie nizin środkowopolskich, głównie na obszarze Niziny 

Wielkopolskiej, a zatem poza strefą intensywnego rozwoju turystyki, utożsamianą z głównymi 

regionami turystycznymi w kraju. Mimo to obszar powiatu należy do obszarów o dużej 

różnorodności, w którym możliwe jest uprawianie zróżnicowanych form turystyki.  

Przede wszystkim jest to obszar o dużym potencjale dla rozwoju agroturystyki i innych form 

turystyki wiejskiej (dominują gminy o funkcji rolniczej), a także różnych form turystyki 

wypoczynkowej, wykorzystującej walory obszarów leśnych. Możliwe jest również uprawianie różnych 

formy turystyki wodnej, związanej z obecnością malowniczych dolin rzecznych rzeki Prosny. 

Wśród obiektów dziedzictwa kulturowego najcenniejszym zabytkiem jest zamek  

w Gołuchowie, odbudowany w latach 1872-1885 z inicjatywy Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w 

stylu zamków francuskich nad Loarą. Wewnątrz zamku mieści się Oddział Muzeum Narodowego w 

Poznaniu z cennymi zbiorami waz greckich, dzieł sztuki i rzemiosła z różnych krajów i okresów 

historycznych. Zamek otacza największy w Wielkopolsce park krajobrazowy (156 ha), z kolekcją około 

600 gatunków i odmian drzew i krzewów. Na terenie parku znajdują się liczne ekspozycje Muzeum 

Leśnictwa, wchodzącego w skład Ośrodka Kultury Leśnej, prezentujące związki lasu z gospodarką, 

kulturą i sztuką. Organizowane są tutaj również czasowe wystawy i plenery artystyczne.  

Drugim równie ważnym obiektem tego typu na terenie powiatu pleszewskiego jest Muzeum 

Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy. Znajdują się tutaj XVIII – wieczny pałac  

o klasycystycznej formie oraz pawilony ogrodowe położone na ponad 10 ha obszarze. Fundatorem 

pałacu był Augustyn Gorzeński – adiutant króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku obiekt poddano gruntownej restauracji. Obecnie podlega on Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego i jest dostępny dla zwiedzających, którzy mogą podziwiać w jego 

wnętrzach, m.in. malowidła ścienne i interesująco skomponowane sztukaterie. Pałac otoczony jest 

parkiem krajobrazowym urządzonym w stylu angielskim, w którym znajdują się aż 32 drzewa 

posiadające status pomników przyrody. Miejsce to często nazywane jest „Wielkopolskimi 

Łazienkami”. 

Zespoły pałacowo-parkowe zachowały się także w kilku innych miejscowościach, między 

innymi w Taczanowie, Grabiu, Korzkwach i Skrzypni.  
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Inne ciekawe i równie cenne zabytki można zobaczyć między innymi w Pleszewie (kościół p.w. 

Św. Floriana z 1745 r., dawny zajazd pocztowy – obecnie budynek Muzeum Regionalnego, Ratusz), 

Choczu (Pałac Infułatów, Kolegiata i zespół klasztorny w Choczu, budynki z darniowej rudy żelaza 

będące śladami dziedzictwa olenderskiego oraz stare chaty chłopskie) i Taczanowie (pałac, park, 

zespół zabudowań folwarcznych).  

We wsiach skupionych na prawym brzegu rzeki Prosny zachowało się sporo starych 

zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, pochodzących często z XIX wieku, gdzie spotkać można 

zespoły budynków drewnianych lub nawet glinianych. 

Na terenie powiatu znajduje się sporo wartych zobaczenia, o ciekawej architekturze obiektów 

sakralnych: drewnianych i murowanych.  

Turystom zainteresowanym wypoczynkiem w otoczeniu przyrody niezwykle bogatą ofertę 

zapewnia m.in. Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu. Położony wśród lasów, nad 52 hektarowym 

jeziorem zaporowym. W swojej ofercie dysponuje: strzeżonym kąpieliskiem, piaszczystą plażą, 

wypożyczalnią sprzętu pływającego oraz rowerowego, polem namiotowym, stanowiskami dla 

przyczep campingowych, boiskami piłkarskimi oraz piłki siatkowej. Na terenie Ośrodka znajduje się 

także plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, park linowy oraz świetlica, bary szybkiej obsługi i 

punkty handlowo-gastronomiczne.  

Niewątpliwą atrakcją na mapie obiektów rekreacyjnych powiatu pleszewskiego jest również 

znajdujący się na terenie gminy Chocz w miejscowości Józefów prywatny kompleks rekreacyjny 

„WESTERNLAND” z największą wioską indiańską w Europie. W jej skład wchodzi 20 tipi, na których 

umieszczone są malowidła przedstawiające sceny z życia Indian. Część tipi przygotowana jest pod 

nocleg (do 70 osób), w innych znajdują się rekwizyty i ozdoby indiańskie, takie jak fotele wodzów, 

oryginalne irchowe suknie, łapacze snów, łuki czy tomahawki. Na terenie kompleksu znajdują się 

również miejsca biesiadne, place, ścieżki, miejsca na ognisko oraz plac zabaw dla dzieci. 

Przez powiat przebiega kilka szlaków pieszych: Pleszew-Lutynia-Dobrzyca, Pleszew-

Lenartowice-Tursko, Gołuchów – Kuchary, Gołuchów - Kucharki – Sobótka, Gołuchów –Tursko - 

Grodzisko oraz Grodzisko – Żegocin oraz szlak Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej (odcinek północ-

południe) wraz z odcinkami łączącymi kilka gminnych tras rowerowych.  

Dla miłośników nordic – walking przy udziale samorządu powiatowego wytyczono i opisano 

sześć przebiegających wśród cennych przyrodniczo terenów tras, po jednej w każdej z gmin powiatu: 

 „Trasa jagodowa” w Gminie Pleszew, 

 „Podgrzybek” w Gminie Czermin, 

 „Pagórkowa kraina” w Gminie Chocz, 

 „Leśne zacisze w Gminie Gizałki, 

 „Szlak św. Jadwigi” w Gminie Gołuchów, 

 „Dolina Lutyni – wśród pól” w gminie Dobrzyca. 

W zależności od stopnia trudności trasy mają od 5 do 15 km. 

Na rzece Prośnie organizowane są spływy kajakowe rzeką Prosną. Trasa spływu liczy na 

terenie powiatu blisko 25 km i zaczyna się przy moście w Bogusławiu niedaleko Gołuchowa, a kończy 
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w Nowej Wsi (gmina Gizałki). Wzdłuż trasy przybywa przystani i miejsc namiotowych dla kajakarzy, 

wpływających bardzo korzystnie na turystyczne ożywienie rzeki.  

Na koniec roku 2014 na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowało 16 turystycznych 

obiektów noclegowych, w tym 12 całorocznych, które dysponowały 1 103 miejscami noclegowymi  

(w tym 516 w ofercie całorocznej). W roku 2014 z oferowanych w powiecie pleszewskim miejsc 

noclegowych skorzystało łącznie 16 641 osób6. 

Na obszarach wiejskich powiatu swoją działalność rozwijają gospodarstwa agroturystyczne.  

Obecnie funkcjonują na terenie powiatu 22 takie obiekty. Najwięcej, bo aż 14 zlokalizowanych jest na 

terenie Gminy Gołuchów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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Szkolnictwo ponadgimnazjalne 
 

Jak pokazują analizy liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu pleszewskiego   

w ostatnich latach utrzymuje się tendencja spadkowa w tym zakresie. W porównaniu do roku 2000,  

w roku 2014 liczba uczniów była niższa o 2 188.  Jest to spowodowane w głównej mierze niżem 

demograficznym oraz zmianami w przepisach prawa oświatowego (likwidacja niektórych typów szkół, 

np. liceum profilowanego). Wzrost uczniów widoczny jest jedynie w Zespole Placówek Specjalnych  

w Pleszewie, gdzie w roku 2014 w porównaniu do roku 2005 liczba uczniów wzrosła w tej placówce  

o 65 uczniów. Przyczyną powyższego zjawiska jest m.in. uruchomienie od 2010 r. wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka oraz utworzenie w 2011 r. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 

Tabela nr 21 Liczba uczniów w szkołach pozostających w zarządzie samorządu powiatowego w latach 

2000 - 2014 

  

Liczba uczniów w poszczególnych placówkach 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 
/Zespół Szkół Technicznych  
w Pleszewie 1 301 1 113 712 619 528 478 466 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
/Zespół Szkół Usługowo -
Gospodarczych w Pleszewie 1 666 1 098 958 915 764 700 658 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego / Zespół 
Szkół Przyrodniczo - 
Politechnicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego  
w Marszewie 787 802 547 526 518 471 464 

Liceum Ogólnokształcące im. St. 
Staszica w Pleszewie  754 569 498 511 502 454 398 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. 
Stanisława Staszica w Pleszewie - - - - 32 57 94 

Zespół Szkół Specjalnych /Zespół 
Placówek Specjalnych w Pleszewie - 175 201 230 228 235 240 

Ogółem: 4 508 3 757 2 916 2 801 2 572 2 395 2 320 

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

Wychodząc naprzeciw zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej i wyzwaniom, jakie 

niesie za sobą dynamicznie rozwijająca się gospodarka w szkołach uruchamiano nowe kierunki 

kształcenia:  

1) W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie: 
- w roku szkolnym 2004/2005 – technik technologii żywienia, 

- w roku szkolnym 2005/2006 – technik w zawodzie kucharz, 

 - w roku szkolnym 2006/2007 - technik mechatronik, 

- w roku szkolnym 2007/2008 – technik pojazdów samochodowych, 

- w roku szkolnym 2011/2012 – technik informatyk. 

W 2003 r. utworzono, na mocy uchwały Rady Powiatu w Pleszewie, w Zespole Szkół Technicznych II 
Liceum Ogólnokształcące. 
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2) W Zespole Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie: 
- w roku szkolnym 2011/2012 – opiekun medyczny w Szkole Policealnej dla Dorosłych 

- w roku szkolnym 2012/2013 – technik hotelarstwa i technik usług fryzjerskich w Technikum Nr 2. 

 
3) W Zespole Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych CKU w Marszewie: 
- w roku szkolnym 2007/2008 - technik weterynarii 

- w roku szkolnym 2009/2010 - technik architektury krajobrazu 

- w roku szkolnym 2010/2011 - technik logistyk 

- w roku szkolnym 2011/2012 - technik żywienia i gospodarstwa domowego 

- w roku szkolnym 2014/2015 – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

 

W 2012 r. na mocy uchwały Rady Powiatu w Pleszewie powstało Gimnazjum Dwujęzyczne  

w Pleszewie. Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie założono zespół o nazwie: „Liceum i Gimnazjum im. 

Stanisława Staszica w Pleszewie”, w skład którego wchodzą: I Liceum Ogólnokształcące im. St. 

Staszica i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława Staszica.  

W trosce o jakość kształcenia i infrastruktury szkolnej podejmowane są nieustannie działania 

inwestycyjne na obiektach szkolnych powiatu pleszewskiego. 

W latach 2008-2010 dokonano rozbudowy i modernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego  

i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie. Inwestycja miała na celu modernizację bazy 

lokalowo – dydaktycznej jednostki poprzez jej rozbudowę i wybudowanie nowych obiektów. 

Wybudowano obiekty przystosowane do realizowania zadań edukacyjnych przy pomocy efektywnego 

wykorzystania profesjonalnego, o wysokim standardzie jakościowym i funkcjonalnym sprzętu 

posiadanego przez placówkę. Działania te podyktowane były również potrzebą zagwarantowania 

odpowiedniego zaplecza lokalowego, umożliwiającego przyjęcie specjalistycznego sprzętu 

zakupionego ze środków celowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W nowo wybudowanych obiektach usytuowano pracownię mechaniki pojazdowej, pracownię 

elektrotechniki pojazdowej, pracownię obróbki plastycznej i krajalni, pracownię spawalnictwa oraz 

pomieszczenia administracji. 

W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 

Pleszewskiego w miejscowościach Pleszew i Marszew” w latach 2012 – 2013 termomodernizacji 

poddano: 

a) budynek A ZSP-P CKU w Marszewie; koszt modernizacji wyniósł 461 826 zł; 

b) budynek D ZSP-P CKU w Marszewie; koszt modernizacji wyniósł 300 228 zł; 

c) budynek C ZSU-G w Pleszewie, koszt modernizacji wyniósł 134 568 zł; 

d) budynek D ZSU-G w Pleszewie, koszt modernizacji - 99 840,13 zł. 

W roku 2014 gruntownej rewitalizacji poddano zabytkowy obiekt Liceum Ogólnokształcącego 

przy ul. Poznańskiej w Pleszewie, gdzie nałożono nowe tynki na elewacjach budynku, wymieniono 

wewnętrzne instalacje, m.in.: elektryczną, centralnego ogrzewania oraz dokonano remontu ciągów 

komunikacyjnych.   
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Nie zapominano również o przyszkolnej infrastrukturze sportowej. W latach 2010 – 2011 na 

terenie sportowym, z którego korzystały dwie szkoły: Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych oraz 

liceum, wybudowano nowoczesne boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. Inwestycję 

zrealizowano w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”.  

W roku 2011 r. oddano także do użytku „Orlika” przy Zespole Szkół Technicznych  

w Pleszewie.  
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Pomoc społeczna 
 

W zakresie działań systemu pomocy społecznej powiatu znajduje się prowadzenie wsparcia 

m.in. w zakresie stacjonarnych usług opiekuńczych w domach pomocy społecznej, ochrona ofiar 

przemocy, środowiskowe ośrodki wsparcia, interwencja kryzysowa, usługi z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, orzecznictwo o niepełnosprawności, środowiskową 

pomoc ofiarom przemocy, prowadzenie programów korekcyjnych ze sprawca przemocy w rodzinie, 

organizowanie i koordynację pieczy zastępczej, organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-

wychowawczych, wspieranie w usamodzielnianiu wychowanków rodzin zastępczych i placówek, 

realizacja programów osłonowych dla osób zagrożonych marginalizacją. 

Podstawową jednostką organizacyjną, która odpowiada za system pomocy społecznej na 

szczeblu powiatowym i koordynuje pracę podległych sobie instytucji w tym zakresie jest Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 

Domy Pomocy Społecznej 

Na terenie powiatu pleszewskiego znajdują się trzy domy pomocy społecznej, w tym dwa 

prowadzone przez samorząd powiatu pleszewskiego: 

 Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn  

z pododdziałem dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przewlekle somatycznie chorych 

kobiet i mężczyzn, 

 Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie dla przewlekle psychicznie chorych kobiet. 

 

Trzeci dom pomocy społecznej - prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika  

w Broniszewicach przeznaczony jest dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 3 do 

18 roku życia.  

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie dysponuje 240 miejscami – 148 dla osób przewlekle 

somatycznie chorych oraz 92 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych. Według stanu na 

dzień 31 grudnia 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przebywało łącznie 239 osób,  

z czego 147 w domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych oraz 92 w domu 

pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych. 

W roku 2014 w placówce rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 

„Poprawa standardów opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew 

wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”.  

Projekt kierowany jest do osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych w wieku 

60+ oraz ich rodzin i opiekunów. Jego celem jest lepsze dostosowanie standardów opieki zdrowotnej 

Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie do zaspokojenia potrzeb szybko rosnącej populacji osób 

przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych.  

W ramach projektu przewidziano m.in.: otwarcie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, specjalistyczne szkolenia 
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personelu DPS, udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej oraz fizjoterapii 

(telopieka), przeprowadzenie badań przesiewowych wśród osób w wieku 60+ pod kątem schorzeń 

osteoporotycznych, cukrzycy oraz podwyższonego poziomu cholesterolu.  

Niezwykle ważną częścią projektu jest przebudowa i remont budynku Domu Pomocy 

Społecznej w Pleszewie oraz doposażenie placówki w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt 

rehabilitacyjny, które pozwolą na poprawę komfortu życia mieszkańców Domu oraz podniesienie 

jakości i rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez tę placówkę. Realizacja projektu potrwa do 

kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu to 4 281 769 zł, kwota dofinansowania z funduszy 

norweskich - 3 425 415 zł. 

Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie posiada natomiast 101 miejsc, które na dzień  

31 grudnia 2014 roku były w pełni wykorzystane. 

Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach posiada 56 miejsc. Według stanu na dzień  

31 grudnia 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach przebywało łącznie 56 osób. 

Inne instytucje pomocy społecznej 

Ośrodek Wsparcia w Pleszewie  - instytucja posiada 65 miejsc (60 miejsc dziennego pobytu 

oraz 5 miejsc całodobowego pobytu). Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku z Ośrodka 

korzystały łącznie 64 osoby. 62 osoby posiadały kontrakt zawarty na przyznanie pomocy w formie 

usług specjalistycznych świadczonych w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie na pobyt dzienny. 2 osoby 

posiadały kontrakt zawarty na przyznanie pomocy w formie usług specjalistycznych świadczonych  

w Ośrodku Wsparcia na pobyt całodobowy. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania dotyczące wspierania osób i rodzin 

będących w stanie kryzysu – doświadczających przemocy w rodzinie, konfliktów około rozwodowych  

i w ogóle konfliktów rodzinnych oraz uzależnień. Pomoc, o której wyżej mowa udzielana jest  

w następujących formach: pomoc interwenta w OIK, interwencje w miejscu zamieszkania ofiar 

przemocy, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc w znalezieniu schronienia, realizacja 

programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. 

Warsztaty Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu funkcjonują trzy tego typu placówki: WTZ  

w Nowolipsku, WTZ w Kucharach, WTZ w Gizałkach. W zajęciach terapeutycznych oferowanych przez 

te placówki udział bierze łącznie 75 osób. 

Instytucjonalna piecza zastępcza  

Do zadań własnych powiatu w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, należy między innymi 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo- 

wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku  

i rodzinie.  

W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje  

z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej 

oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.  
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Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonują następujące placówki opiekuńczo – 

wychowawcze:  

 Dom Dziecka w Pleszewie – placówka typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków,  

 Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie – placówka typu 

socjalizacyjnego dla 14 wychowanków,  

 Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie – placówka typu interwencyjnego dla 14 wychowanków,  

 Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach – placówka typu rodzinnego dla 9 wychowanków. 

 Szczegółową informację nt. wybranych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pleszewie, liczby osób korzystających z pomocy jednostki oraz wartości 

udzielanych świadczeń na przestrzeni lat 2010 -2014 przedstawia tabela zamieszczona poniżej.  

Tabela nr 22 Realizacja zadań PCPR oraz MOPR w latach 2010 - 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 

Liczba osób korzystających z usług 29 6 6 6 6 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA 

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA - OGÓŁEM 

Liczba rodzin 90 87 81 72 69 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 131 136 124 116 108 

Kwota świadczeń w złotych 1 207 754 1 003 971 677 557 925 153 868 145 

RODZINY SPOKREWNIONE Z DZIECKIEM 

Liczba rodzin 68 63 46 44 38 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 92 87 62 61 50 

Kwota świadczeń w złotych 0 647 201 598 730 510 271 467 305 

RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE 

Liczba rodzin 21 23 33 25 28 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 36 46 47 38 41 

Kwota świadczeń w złotych 0 309 053 35 281 371 232 309 490 

RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 

Liczba rodzin 1 1 1 2 2 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 3 3 5 11 11 

Kwota świadczeń w złotych 0 47 717 35 281 26 353 75 424 

RODZINNY DOM DZIECKA 

Liczba rodzin 1 1 1 1 1 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 10 10 10 6 6 

Kwota świadczeń w złotych 0 0 8 265 17 297 15 926 

PLAN POMOCY DZIECKU 

Liczba dzieci 0 0 10 89 10 

OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ 

Liczba dzieci 0 0 112 110 108 

Liczba sporządzonych ocen 0 0 85 173 332 

OCENA SYTUACJI DZIECKA W RODZINNYM DOMU DZIECKA 

Liczba dzieci 0 0 5 6 5 

Liczba sporządzonych ocen 0 0 4 5 10 
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OCENA RODZIN ZASTĘPCZYCH 

Liczba rodzin 0 0 73 71 68 

Liczba sporządzonych ocen 0 0 1 8 15 

OCENA RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA 

Liczba rodzinnych domów dziecka 0 0 1 1 1 

Liczba sporządzonych ocen 0 0 1 2 1 

OCENA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE I RODZINNE DOMY DZIECKA 

Liczba opinii 0 0 0 6 12 

w tym: liczba pozytywnych opinii 0 0 0 0 11 

KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Liczba koordynatorów 0 0 0 2 2 

USAMODZIELNIENIE 

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA 

Liczba osób 0 9 4 5 5 

PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE RODZINNE FORMY PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Liczba osób 0 17 8 9 18 

Kwota świadczeń w złotych 0 80 044 27 058 29 852 72 592 

PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE 

Liczba osób 0 10 2 0 7 

Kwota świadczeń w złotych 0 40 681 3 290 0 40 688 

PEŁNOLETNIE OSOBY OPUSZCZAJĄCE INSTYTUCJE O KTÓRYCH MOWA W ART. 88 UST.1 USTAWY O POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

Liczba osób 1 1 2 0 1 

Kwota świadczeń w złotych 0 9 223 10 870 0 5 929 

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Ogólna kwota dofinansowania (PFRON, 
środki własne powiatu) 

0 0 0 0 1 745 513 

POMOC NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ 

Liczba osób, które uzyskały 
dofinansowanie 

35 26 104 38 23 

Wartość dofinansowania w złotych 187 924 99 999 231 908 100 000 88 947 

TURNUSY REHABILITACYJNE 

Liczba osób, które uzyskały pomoc 119 64 181 93 111 

Wartość dofinansowania w złotych 89 760 45 949 147 736 80 555 100 000 

ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE, ŚRODKI POMOCNICZE I SPRZĘT REHABILITACYJNY 

Liczba osób, które uzyskały pomoc 390 715 512 490 593 

Wartość dofinansowania w złotych 117 200 213 525 287 895 182 500 205 000 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" 

Liczba świadczeń 0 0 11 73 81 

Wartość dofinansowania w złotych 0 0 88 452 219 711 261 570 

DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI 

Liczba dofinansowanych imprez 8 10 8 5 7 

Liczba niepełnosprawnych uczestników 0 650 595 409 270 

Wartość dofinansowania ogółem w 
złotych 

5 000 4 945 5 000 3 000 4 000 

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
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Szczegółowe informacje dotyczące klientów instytucji pomocy społecznej, którym udzielano 

świadczeń zawarto w tabeli poniżej. Łącznie w roku 2014 udzielono pomocy 4 612 osobom – 

mieszkańcom powiatu pleszewskiego. 

 

Tabela nr 23 Klienci instytucji pomocy społecznej w latach 2010 – 2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY i WSPARCIA 

Liczba osób 3 380 3 447 3 670 7 714 4 612 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE 

Liczba osób 3 380 3 447 3 670 207 216 

W tym: osoby długotrwale korzystające 0 0 0 0 158 

Wiek 0-17 0 0 0 37 22 

Wiek produkcyjny7 0 0 0 152 165 

Wiek poprodukcyjny8 0 0 0 18 29 

Liczba rodzin 0 0 3 427 207 216 

Liczba osób w rodzinach 0 0 10 281 587 553 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 

Liczba osób ogółem 711 834 0 0 0 

Liczba rodzin 0 834 0 0 0 

Liczba osób w rodzinach 0 2502 0 0 0 

OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE 

Liczba osób ogółem 2598 0 0 207 216 

Liczba rodzin 0 0 0 207 216 

Liczba osób w rodzinach 0 0 0 587 553 

OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY 

Liczba osób ogółem 219 117 0 0 0 

Liczba rodzin 219 117 0 0 0 

Liczba osób w rodzinach 346 320 0 0 0 

POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

Liczba rodzin 3 064 3128 3 427 195 203 

Liczba osób w rodzinach 0 9384 10 281 569 514 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 

Liczba rodzin 3 064 0 0 42 35 

Liczba osób w rodzinach 0 0 0 50 48 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH 

Liczba rodzin 65 65 63 3 4 

Liczba osób w rodzinach 0 195 189 3 4 

                                                           
7 wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat 
8 wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej 
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SIEROCTWO 

Liczba rodzin 4 0 0 0 0 

Liczba osób w rodzinach 12 0 0 0 0 

PRZEMOC W RODZINIE 

Liczba rodzin 46 29 0 0 1 

Liczba osób w rodzinach 163 96 0 0 1 

Źródło: Dane Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
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Ochrona zdrowia  
 

Opieka zdrowotna na terenie powiatu pleszewskiego realizowana jest przez publiczne  

i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz prywatne praktyki lekarskie i pielęgniarskie. 

Lecznictwo stacjonarne  

Lecznictwo stacjonarne na terenie powiatu pleszewskiego zapewnia Pleszewskie Centrum 

Medyczne sp. z o.o. , które świadczy usługi w następujących zakresach: 

1) Hospitalizacji według oddziałów szpitalnych: 

 oddział kardiologiczny, 
 oddział wewnętrzny z pododdziałem nefrologicznym, reumatologicznym, gastrologicznym  

i angiologicznym, 
 oddział chirurgiczny z pododdziałem urologicznym i pododdziałem chirurgii onkologicznej, 
 oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 
 oddział położniczo – ginekologiczny, 
 oddział noworodkowy, 
 oddział dziecięcy z pododdziałem wczesnego usprawniania dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, 
 oddział anestezjologii i intensywnej terapii, 
 oddział onkologiczny z pododdziałem hematologicznym, 
 oddział rehabilitacji dziennej, 
 oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, 
 pododdział rehabilitacji kardiologicznej w oddziale kardiologicznym. 

 

2)  Zespół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej obejmujący : 

 oddział medycyny paliatywnej, 
 poradnię medycyny paliatywnej, 
 zespół wyjazdowy medycyny paliatywnej (opieka domowa). 

 

3)  Zespół poradni specjalistycznych świadczący usługi według specjalizacji: 

 chirurgia dziecięca, 
 ortopedyczna, 
 reumatologiczna 
 urologiczna, 
 gastroenterologiczna, 
 rehabilitacyjna, 
 leczenia bólu, 
 onkologiczna, 
 zdrowia psychicznego,  
 psychologiczna, 
 odwykowa,  
 medycyny pracy, 
 chemioterapeutyczna, 
 kardiologiczna, 
 logopedyczna,  
 hematologiczna, 
 proktologiczna, 
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 neurologiczna, 
 chirurgii onkologicznej, 
 kardiochirurgiczna. 

4) Dział Opieki Doraźnej w zakresie którego działa: 

 Szpitalny oddział ratunkowy, 

 Zespół specjalistyczny R, 

 Zespół podstawowy W, 

5) Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej (opieka domowa). 

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. 

7) Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej. 

8) Ośrodki badań diagnostycznych : 

 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 

 Zakład Diagnostyki Obrazowej 

– pracownia USG, 
– pracownia tomografii komputerowej, 
– pracownia rezonansu magnetycznego, 
– pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, 
– pracownia mammograficzna 

 Pracownia Hemodynamiki i angiografii 

 Pracownia Elektrofizjologii 

 Zakład Fizykoterapii i leczniczego usprawniania  

 Pracownia endoskopowa 

 Pracownia prób obciążeniowych i ECHO 

 Pracownia kontroli stymulatorów 

9) Pozostałe zakresy działalności: 

 zespół transportu sanitarnego, 
 blok operacyjny, 
 apteka, 
 sterylizatornia. 

 

Podstawowym źródłem finansowania działalności PCM Sp. z o.o. w Pleszewie jest kontrakt  

z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Szczegółowe informacje na temat wysokości i zakresu 

kontraktów zawartych przez pleszewski szpital z NFZ w latach 2010 – 2014 zawiera tabela nr 24. 
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Tabela nr 24 Wartość umów zawartych przez PCM Sp. z o.o. w Pleszewie z NFZ w latach 2010-2014 

  2010 [zł] 2011 [zł] 2012 [zł] 2013 [zł] 2014 [zł] 

Poradnie specjalistyczne 980 906 1 027 814 2 106 351 1 917 274 1 893 998 

Psychiatria i uzależnienia  399 242 419 241 564 000 481 344 453 136 

Szpital 25 441 194 25 977 170 31 026 268 32 716 345 39 704 667 

Chemioterapia - leki 7 349 460 6 533 508,00 8 929 360 8 833 618 7 365 854 

Programy terapeutyczne  708 818 1 895 574 2 105 700 2 800 640 4 291 196 

Opieka długoterminowa  1 736 184 1 806 443 1 848 957 1 924 788 1 794 101 

Rehabilitacja  2 100 795 2 177 778 2 841 803 2 843 163 2 712 486 

Usługi kosztochłonne  761 970 810 993 2 154 932 2 278 569 2 176 672 

Profilaktyka raka piersi  132 186 132 186 90 053 46 070 72 287 

POZ 1 662 144 2 073 860 2 145 640 2 145 640 2 147 000 

Pomoc doraźna 3 485 750 4 219 855 5 128 978 4 220 275 5 268 403 

Ogółem wartość umów: 44 758 648 47 074 423 58 942 041 60 207 727 67 879 799 

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

Placówka zatrudnia doświadczony i wysoce wykwalifikowany personel medyczny. Informacje 

o kształtowaniu się zatrudnienia w pleszewskim szpitalu w ostatnich latach przedstawia tabela 

zamieszczona poniżej. 

Tabela nr 25  Liczba i struktura zatrudnionych w latach 2011-2014 w PCM w Pleszewie (stan 

zatrudnienia na dzień 31 grudnia) 

Grupa zawodowa Zatrudnieni na umowach o pracę (etaty) Umowy cywilno - prawne 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Lekarze 34,58 37,48 45,38 44,98 69 84 103 118 

Farmaceuci 4,0 4,0 4,0 4,0 - 1 1 - 

Inny personel z wyższym 
wykształceniem 
medycznym 

18,12 20,06 24,56 25,41 12 11 9 11 

Pielęgniarki 191,75 191,75 196,75 201,25 4 4 4 - 

Położne 31,0 31,0 34,0 37,0 - - - - 

Technicy medyczni 37,0 39,0 38,0 33,0 - - - 5 

Ratownicy medyczni - 21,0 21,0 21,6 - 4 4 3 

Inny średni personel 
medyczny 

47,8 36,8 44,8 52,42 10 1 1 1 

Niższy personel medyczny 11,53 11,0 11,0 11,0 - - - - 

Administracja 30,0 32,0 34,0 34,0 2 - - 1 

Obsługa 7,0 8,0 8,0 8,0 1 1 4 3 

Ogółem: 411,78 432,09 461,49 472,66 98 106 126 142 

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

 Zatrudniony w pleszewskiej placówce pracownicy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje 

m.in. poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz w trakcie szkoleń wewnątrzoddziałowych.  

W szkoleniach tych z roku na rok bierze udział coraz większa liczba osób zatrudnionych na różnych 

stanowiskach. 
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Tabela nr 26 Udział personelu PCM Sp. z o.o. w Pleszewie w szkoleniach pozaszpitalnych w latach 

2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

Personel 
Liczba 

szkoleń 
Liczba 
osób 

Liczba 
szkoleń 

Liczba 
osób 

Liczba 
szkoleń 

Liczba 
osób 

Liczba 
szkoleń 

Liczba 
osób 

Lekarze 39 55 78 91 82 98 46 58 

Pielęgniarki  
i położne 

34 73 
82 100 

95 109 
65 212 

Technicy 20 23 27 27 26 29 26 29 

Personel wyższy 10 13 11 12 15 61 15 61 

Administracja 45 56 126 133 144 165 44 165 

Obsługa 7 10 5 5 6 7 8 9 

Ratownicy 
medyczni 

- - 
8 11 

11 19 
15 21 

Ogółem  143 230 337 379 379 488 386 446 

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

Ponadto w latach 2011 – 2014 w pleszewskim szpitalu odbyło się łącznie różnego rodzaju 902 

szkoleń wewnątrzoddziałowych. 

 Łącznie na szkolenia personelu w latach 2011 – 2014 przeznaczono 796 554 zł. 

 Oprócz inwestycji w kadry, pleszewski szpital, mając na względzie dalszy rozwój placówki  

i podnoszenie jakości świadczonych usług nieustannie inwestuje w infrastrukturę i zakupy sprzętu 

medycznego. 

Tabela nr 27 Poziom wydatków na inwestycje i zakupy w PCM Sp. z o.o. w Pleszewie w latach 2010 -

2014 w tys. zł 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Wydatki inwestycyjne 3 147,10 4 078,4 6 632,6  2 508,9     5 759,50 

Wydatki remontowe 905,30 1 193,7 883,3     637,4     347,8 

Wydatki na zakup sprzętu 910,00 5 048,6 1 080,3 2 478,4     5 545,2 

Razem: 4 962,5 10 320,7 8 596,2 5 624,7 11 652,5 

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

 Niewątpliwie największym zadaniem inwestycyjnym była w latach 2010 – 2014 rozbudowa 

szpitala, sukcesywne przeprowadzano także prace remontowe w istniejącym obiekcie. 

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

W październiku 2011 roku ukończono I etap rozbudowy Pleszewskiego Centrum 

Medycznego. Do użytku oddano przylegający bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

pawilon o powierzchni użytkowej 235 m², który służy przede wszystkim Oddziałowi 

Kardiologicznemu.  
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W pawilonie mieści się Zakład Radiologii zabiegowej z trzema pracowniami: hemodynamiki, 

angiografii i elektrofizjologii. Centralnym miejscem pracowni jest sala zabiegowa z aparatem TRG do 

radiografii cyfrowej. Ruszył także II etap rozbudowy pleszewskiego szpitala – budowa 

trzykondygnacyjnego obiektu, w którym zlokalizowane zostaną oddziały: kardiologiczny, onkologiczny 

i rehabilitacyjny, zakład fizykoterapii oraz szpitalną administrację.  

W marcu 2012 roku oddano do użytku rozbudowany i zmodernizowany Zakład Diagnostyki 

Obrazowej oraz nową pracownię rezonansu magnetycznego.  

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. 

Wykonane prace budowlane diametralnie wpłynęły na poprawę dostępności placówki dla osób 

niepełnosprawnych.  Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono także nowe meble. 

W roku 2014 do użytku oddano nowe pomieszczenia oddziału onkologicznego  

i kardiologicznego pleszewskiego szpitala. Podpisano również umowę z Ministerstwem Zdrowia na 

dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków opieki zdrowotnej dla osób starszych, 

niesamodzielnych lub przewlekle chorych poprzez rozbudowę i modernizację oddziałów rehabilitacji 

oraz opieki długoterminowej w Pleszewskim Centrum Medycznym”. Projekt obejmuje prace 

modernizacyjne związane z utworzeniem Oddziału opieki długoterminowej (oddział powstanie  

z połączenia Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w miejscu 

aktualnie zajmowanym przez oddział onkologiczny) oraz rozbudowę oddziału rehabilitacji. W ramach 

projektu zakupiony zostanie również sprzęt i wyposażenie do modernizowanych oddziałów. 

Projekt zakłada również działania nieinwestycyjne, takie jak:  

 realizacja Programu Rehabilitacji Domowej – turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych 

i przewlekle chorych, dla osób starszych – 21-dniowe zabiegi fizjoterapeutyczne w domu 

pacjenta,  

 Zajęcia terapeutyczne dla osób niesamodzielnych i przewlekle chorych ukierunkowanych na 

poprawę funkcjonowania psychospołecznego wśród pacjentów znajdujących się na oddziałach 

rehabilitacji oraz opieki długoterminowej PCM,  

 Szkolenia dla rodzin i opiekunów osób przewlekle chorych, niesamodzielnych i starszych  

w zakresie organizowania opieki domowej, pielęgnacji chorego, metod rehabilitacji domowej. 

Wartość całego przedsięwzięcia: 7.319.796 zł, wysokość dofinansowania ze środków 

norweskich i Funduszy EOG: 5 855 837 zł. 

Wysoka jakość świadczonych usług, zarządzanie na wysokim poziomie oraz uznanie 

pacjentów zaowocowało zajęciem przez pleszewską placówkę I miejsca w Rankingu Szpitali 

„Rzeczpospolitej”  

i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia „Bezpieczny szpital 2014” w kategoriach: 

najlepszy szpital w województwie wielkopolskim oraz szpitale zabiegowe, wysokospecjalistyczne  

i onkologiczne.  
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Opiekę zdrowotną na terenie powiatu pleszewskiego poza pleszewskim szpitalem zapewniało 

mieszkańcom powiatu 31 przychodni, w tym 20 na terenie miast (Pleszew, Dobrzyca – stan na dzień 

31.12.2014 r.). 

 

Na koniec roku 2014 na terenie powiatu pleszewskiego działały 22 apteki (w tym 15 na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew) oraz dwa punkty apteczne (w miejscowościach Kościelna Wieś  

i Taczanów). 

Tabela nr 28 Apteki w powiecie pleszewskim w latach 2010 -2014 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Apteki w MiG Pleszew 11 12 13 14 15 

Apteki w pozostałych 
gminach powiatu 8 8 8 7 7 

Ogółem: 19 20 21 21 22 

Źródło: Dane Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 
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Transport 
 

Transport odbywa się zarówno drogami wojewódzkimi i krajowymi przebiegającymi przez 

powiat pleszewski. Jednakże z braku większej sieci dróg szybkiego ruchu i wojewódzkich transport 

pojazdów do 40 ton odbywa się również drogami powiatowymi i miejskimi. 

W powiecie pleszewskim na koniec roku 2014 zarejestrowanych było 606 ciągników 

siodłowych oraz 6 210 samochodów ciężarowych. Z każdym rokiem wzrasta liczba firm 

transportowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu pleszewskiego. 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym, wykonują ją na podstawie nabytych uprawnień, jednakże nie dłużej niż do  

31 grudnia 2016 r. W chwili obecnej zapotrzebowanie w zakresie transportu publicznego osób na 

terenie powiatu pleszewskiego zaspokajają Pleszewskie Linie Autobusowe Robert Gaedig Pleszew. 

Firma Pleszewskie Linie Autobusowe to prywatny przewoźnik, obecnie przejął większość kursów,  

z których zrezygnowało PKS Kalisz. Wydanych jest 5 zezwoleń na przewóz regularny osób  

w transporcie krajowym z ważnością do 31.12.2016 r. 

Obecnie przewozy osób w transporcie publicznym ograniczają się w szczególności do kursów 

rannych dowożących młodzież do szkół i w godzinach popołudniowych, powrotnych ze szkół. 

Jednakże należałoby zorganizować tak połączenia, aby każdy, kto nie posiada pojazdu mógł 

skorzystać z dojazdu do szpitala oraz innych obiektów użyteczności publicznej usytuowanych  

w stolicy naszego powiatu. Tworzenie dogodnych połączeń autobusowych z gminami jest bardzo 

ważne w aspekcie zapewnienia możliwości dojazdu młodzieży z gmin powiatu do szkół 

ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatu pleszewskiego. 
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Bezpieczeństwo 
 

Zadania z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w powiecie wynikają z szeregu ustaw  

i przepisów wykonawczych. Do zadań publicznych o charakterze ponadgminnym należą m. in. 

porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa, 

zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia ludzi oraz środowiska, a także 

obronność. 

Na szczeblu powiatu zadania te realizuje:  

 powiatowa administracja zespolona: Starostwo Powiatowe (w tym Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 

 administracja niezespolona: Komenda Powiatowa Policji, Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, 

 jednostki organizacyjne powiatu i inne instytucje: Pleszewskie Centrum Medyczne, Zarząd Dróg 

Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

 inne podmioty i organizacje m. in. OSP, WOPR oraz komisje i zespoły doradcze (Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego). 

Za bezpieczeństwo na obszarze powiatu odpowiedzialność ponosi Starosta. Zadania Starosty  

z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego oraz obronności 

realizuje Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie,  

w  strukturze którego funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które współdziała  

z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie zarządzania kryzysowego oraz zapewnia 

całodobowy przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.  

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonuje Starosta przy pomocy Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

Na terenie powiatu pleszewskiego działa zintegrowany system wykrywania i alarmowania 

oraz wczesnego ostrzegania - System Ostrzegania i Alarmowania (SOA). 

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 

inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu działa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.  

Na czas pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń,  

a także na czas wojny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie zostało utworzone Główne Stanowisko 

Kierowania Starosty Pleszewskiego, na rzecz którego funkcjonuje Stały Dyżur. W skład Głównego 

Stanowiska Kierowania wchodzą m.in. następujące elementy organizacyjne: 
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 Stały Dyżur, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji 

organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym 

Funkcjonowania Powiatu; 

 Grupa Operacyjna, która realizuje zadania operacyjne, organizuje współdziałanie komórek 

organizacyjnych Starostwa, służb, inspekcji i staży oraz jednostek podległych  

i nadzorowanych przez Starostę; 

 Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, który jest jednostką organizacyjną 

systemu wykrywania i alarmowania stworzoną jako formacja obrony cywilnej o wyższym 

stopniu gotowości do działania, której podstawowym zadaniem jest zbieranie  

i opracowywanie danych o skażeniach, napromienieniu, zakażeniach, uderzeniach bronią 

masowego rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach, 

Szeroko pojętym ratownictwem zajmują się podmioty wchodzące w skład Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wśród służb ratownictwa i ochrony ludności pierwszoplanową 

rolę pełni Państwowa Straż Pożarna (PSP), będąca zawodową formacją powołaną do walki  

z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Zakres zadań PSP nie 

ogranicza się jednak tylko do gaszenia pożarów, ale także obejmuje organizowanie i prowadzenie 

akcji ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas katastrof i wypadków komunikacyjnych, 

budowlanych czy chemicznych. Ponadto formacja ta sprawuje nadzór nad przestrzeganiem 

przepisów przeciwpożarowych, prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.  

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na poziomie powiatu koordynuje Komendant 

Powiatowy PSP. Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie odgrywa kluczową rolę w zakresie 

rozpoznawania i zwalczania zagrożeń miejscowych oraz w organizowaniu i prowadzeniu akcji 

ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych. Na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 

pleszewskiej Komendy Straży Pożarnej, w celu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w czasie 

walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi sytuacjami, w 2009 roku utworzono 

Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Medycznego. Komenda Powiatowa PSP posiada bardzo dobrą 

bazę techniczną.  

W sytuacjach kryzysowych ważną rolę w zakresie pomocy medycznej odgrywa system 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. System ten jest organizowany w województwie przez 

Wojewodę Wielkopolskiego. Obecnie w powiecie stacjonują dwa zespoły ratownictwa medycznego 

(ZRM): jeden podstawowy i jeden specjalistyczny. Zespoły te są dysponowane przez dyspozytora  

z Dyspozytorni w Kaliszu. Od 1 lipca 2016 roku stacjonować na terenie powiatu pleszewskiego będą  

3 ZRMy: jeden specjalistyczny i dwa podstawowe. Jednostką systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne na terenie powiatu, poza zespołami ratownictwa medycznego, jest Szpitalny Oddział 

Ratunkowy Pleszewskiego Centrum Medycznego. Jest on wyposażony w specjalistyczne pojazdy oraz 

sprzęt specjalistyczny, m.in. defibrylatory, respiratory, pulsoksymetry, EKG, pompy infuzyjne. 

Umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony obywateli oraz do 

utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja. Jednostką organizacyjną Policji na 

terenie powiatu jest Komenda Powiatowa Policji.  

Samorząd powiatu pleszewskiego widząc potrzebę zapewnienia, umacniania i rozwoju 

systemu bezpieczeństwa systematycznie wspomaga funkcjonujące na terenie powiatu służby, 
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inspekcje i straże w rozwijaniu swojej bazy. Na przestrzeni lat 2000 - 2014 przeznaczono na ten cel 

znaczne środki finansowe. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie została 

dofinansowana kwotą 956 144 zł, natomiast Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie kwotą blisko 

345 881 zł. 
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Organizacje pozarządowe  
 

 Na podstawie przeanalizowanych danych z zakresu tworzenia i funkcjonowania na terenie 

powiatu pleszewskiego organizacji pozarządowych zdecydowanie można stwierdzić, iż stopniowo 

aktywność społeczna mieszkańców powiatu pleszewskiego wzrasta. 

Tabela nr 29 Organizacje pozarządowe w powiecie pleszewskim w latach 2000 – 2014   
 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Stowarzyszenia 
zarejestrowane w KRS  30 58 106 114 129 132 136 

Stowarzyszenia zwykłe  1 11 15 16 18 19 24 

Kluby sportowego 
zarejestrowane w KRS  4* 4 8 8 10 10 10 

Kluby sportowe 
zarejestrowane w 
ewidencji Starosty - 7 13 16 16 18 22 

Stowarzyszenia OSP 29* 52 59 59 59 59 59 

jednostki terenowe  1* 3 3 5 7 8 9 

 
* Do roku 2001 kluby sportowe były rejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim w Kaliszu. W roku 2001 stowarzyszenia miały 
obowiązek zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu, dlatego tak niewiele stow. zdecydowało się na ten 
krok. 

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

 

Samorząd powiatowy podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi z terenu 

powiatu pleszewskiego w ramach konsultowanego z tym środowiskiem i przyjmowanego corocznie 

„Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego”. 

 Od 2010 roku corocznie ogłaszane są przez samorząd powiatowy konkursy ofert na realizację 

zadań publicznych z zakresu: 

 kultury fizycznej i sportu, 

  turystyki i wypoczynku, 

 kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

W latach 2010 – 2014 w ramach konkursów ofert udzielono 16 organizacjom pozarządowym 

na realizację zadań publicznych dotacje w łącznej kwocie 380 000 zł. 

Tabela nr 30 Obszary współpracy samorządu powiatowego z NGO w latach 2010-2014 

Obszar współpracy 2010 2011 2012 2013 2014 

Kultura fizyczna 
i sport 

Kwota 
dofinansowania 

55 000 zł 42 000 zł 51 500 zł 60 000 zł 60 000 zł 

Liczba  
dotacjobiorców 

4 4 6 6 6 

Turystyka  Kwota 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 
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i wypoczynek dofinansowania 

Liczba  
dotacjobiorców 

3 3 3 2 2 

Kultura  
i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

Kwota 
dofinansowania 

17 500 zł 17 500 zł 16 500 zł 17 500 zł 17 500 zł 

Liczba  
dotacjobiorców 

7 6 5 6 6 

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 
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Sytuacja finansowa powiatu w latach 2000 - 2014 
 

Historyczne dane dotyczące kształtowania się budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach: 2000, 

2005, 2010-2014 wskazują na sukcesywny wzrost poziomu dochodów i wydatków. Wzrostowy trend 

globalnych wielkości budżetu wynika m. in. z następujących okoliczności: 

 wzrostu realizowanych przez samorząd powiatowy zadań, konsekwencją czego było 

zwiększenie środków na ich finansowanie,  

 wzrostu poziomu wynagrodzeń pracowniczych oraz odprowadzanych od nich pochodnych  

w dłuższej perspektywie czasowej, 

 wzrostu wydatków rzeczowych. 

 

Wielkości budżetów w poszczególnych latach w sposób znaczący uwarunkowane były 

wysokością środków zewnętrznych, w tym unijnych, jakie udawało się pozyskać na realizację zadań 

Powiatu, dlatego też zdarzały się odstępstwa od generalnej tendencji wzrostowej – wydatki w roku 

2011 były wyższe, aniżeli w dwóch kolejnych latach. Wiąże się to z faktem, iż rok 2011 był 

rekordowym pod względem pozyskania środków unijnych, a co za tym idzie nakładów inwestycyjnych 

(wydatki majątkowe wyniosły 26.842.060 zł, co stanowiło 30% ogółu wydatków).  

Wykres nr 10 Kształtowanie się budżetu powiatu na przestrzeni lat 2000-2014 

 

Źródło: Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

Wzrost zadłużenia powiatu jest efektem prowadzonej polityki proinwestycyjnej. Na realizację 

inwestycji samorząd powiatowy pozyskał znaczne środki zewnętrzne, przede wszystkim z funduszy 

europejskich. Uzupełnieniem dotacji zewnętrznych były środki własne powiatu, a także zaciągnięte 

pożyczki i kredyty. 
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Perspektywę spłaty zadłużenia powiatu pleszewskiego w kolejnych latach przedstawiają 

wykres oraz tabela zamieszczone poniżej. 

Wykres nr 11 Zadłużenie powiatu pleszewskiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  

w perspektywie do 2032 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

Tabela nr 31 Wysokość rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat pleszewski wraz 

odsetkami do spłaty w latach kolejnych 

Lata Kredyty [zł] Pożyczki [zł] Odsetki [zł] Razem [zł] 

2015 1 400 000 125 415 1 600 000 3 125 415 

2016 2 340 000 210 419 1 510 000 4 060 419 

2017 2 240 000 210 419 1 390 000 3 840 419 

2018 3 171 000 210 419 1 270 000 4 651 419 

2019 3 773 273 210 419 1 240 000 5 223 692 

2020 3 988 918 149 368 1 145 000 5 283 286 

2021 4 543 963 113 339 955 000 5 612 302 

2022 4 573 273 113 339 782 000 5 468 612 

2023 4 833 273 113 339 595 000 5 541 612 

2024 4 396 273 113 339 430 000 4 509 612 

2025 3 816 835 113 339 305 500 4 235 674 

2026 1 400 000 113 339 268 263 1 781 602 

2027 1 495 967 113 339 198 706 1 808 012 

2028 800 000 113 339 134 328 1 047 667 

2029 800 000 113 339 97 790 1 011 129 

2030 1 219 233 113 339 61 251 1 393 823 

2031 - 113 339 7 943 121 282 

2032 - 85 006 3 404 88 410 

  44 792 008 2 448 194 11 994 185 59 234 387 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
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Analiza SWOT 

  
Istotę analizy SWOT oddaje sama jej nazwa, która pochodzi od pierwszych liter 

analizowanych czynników w języku angielskim: S (strengths) – silne strony, W (weaknesses) – słabe 

strony,  

O (opportunites) – szanse, T (threats) – zagrożenia. Analizowane czynniki można podzielić według 

dwóch kryteriów: miejsca występowania oraz charakteru oddziaływania. Ze względu na miejsce 

powstania i (lub) występowania czynnika wyróżnia się elementy wewnętrzne i zewnętrzne wobec niej 

(zachodzące w otoczeniu).  Z kolei biorąc pod uwagę charakter oddziaływania czynniki dzielimy na 

pozytywne i negatywne. 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 wysoka jakość oferowanych przez samorząd 
powiatowy  i gminny usług publicznych 

 aktywność samorządów w zakresie poprawy 
warunków życia mieszkańców 

 malejąca stopa bezrobocia  

 rozwój aktywnych form ograniczania 
bezrobocia 

 wzrastająca aktywność społeczna 
mieszkańców powiatu 

 niewielkie odległości między siedzibą stolicy 
powiatu i jego innymi miejscowościami 

 dobra sieć dróg powiatowych  

 duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw 

 działalność grup producenckich, izb 
przemysłowych, klastrów, stowarzyszeń  
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

 dobry poziom gospodarstw rolnych  
i ogrodniczych 

 brak terenów zdegradowanych 
przyrodniczo i gospodarczo 

 wysoki poziom świadczenia usług 
medycznych, także o charakterze ponad 
powiatowym,  w szpitalu powiatowym  
i jego stabilna sytuacja finansowa 

 dobra sieć placówek opieki społecznej 
instytucjonalnej 

 szeroka współpraca samorządów  
z  zagranicznymi jednostkami 
samorządowymi 
 

 wysokie zadłużenie samorządu 
powiatowego  

 niewystarczająca ilość terenów 
inwestycyjnych wyposażonych  
w odpowiednią infrastrukturę 

 odpływ  siły roboczej do dużych centrów 
gospodarczych i za granicę 

 ograniczona dostępność komunikacyjna 
(kolejowa, drogi ekspresowe  i autostrady) 

 brak planu transportu publicznego dla 
powiatu i gmin wchodzących w jego skład 

 brak programu zagospodarowania 
nieruchomości powiatowych 

 brak restrukturyzacji szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego i dostosowania bazy 
do ilości uczniów 

 relatywnie niski poziom przedsiębiorczości  
i mobilności mieszkańców 

 ograniczone możliwości korzystania  
ze środków zewnętrznych z uwagi na brak 
środków na tzw. wkład własny 

 niski poziom pieczy zastępczej 

 niski poziom lesistości powiatu 

 małe zasoby wodne, brak małej retencji 
 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 pozyskiwanie zewnętrznych środków 
finansowych na realizację przedsięwzięć 
służących rozwojowi powiatu 

 budowa drogi ekspresowej S11  

 peryferyjne położenie względem głównych 
ciągów komunikacyjnych o znaczeniu 
międzynarodowym i krajowym, centrów 
gospodarczych i kulturalnych regionu 

Id: 9A71993B-C797-42F1-B93A-53F6892591ED. Uchwalony Strona 78



  
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego2014+ 

Strona 77 z 95 
 

 przebudowa drogi nr 12 do parametrów 
drogi ekspresowej 

 pojawienie się inwestorów zewnętrznych 

 wzrost aktywności organizacji 
pozarządowych 

 realizacja zadań w partnerstwie publiczno – 
prywatnym 

 brak zagrożenia upadłością dużych firm, od 
których zależy funkcjonowanie gmin  
i powiatu 

 rozwój odnawialnych źródeł energii  

 rozwój centrów wystawienniczych   
w Marszewie i Gołuchowie 

 współpraca z WODR Poznań w rozwoju 
centrum w Marszewie 

 poprawa dostępu do szerokopasmowych 
sieci internetowych 

 kształtowanie się nawyków prozdrowotnych 

 rozszerzenie dostępu do środków WRPO 
2014+  w zakresie innowacji 

 rozwój bazy turystyczno – hotelowej, w tym 
w zakresie agroturystyki 

 rozwój funkcjonowania organizacji 
pozarządowych w zakresie ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, oświaty 

 poprawa świadomości prawnej 
społeczeństwa m.in. poprzez dostęp do 
bezpłatnej pomocy prawnej 

 starzenie się społeczeństwa 

 zmiany w prawie stanowionym na szczeblu 
krajowym 

 spowolnienie gospodarcze w kraju i w Unii 
Europejskiej 

 problem uchodźców 

 problem z brakiem lekarzy - specjalistów 
oraz średniej kadry medycznej 

 degradacja części dróg powiatowych, 
konieczność ponoszenia wysokich nakładów 
na ich remonty 

 brak wykwalifikowanej siły roboczej – 
zawodowej 

 konieczność poniesienia dużych nakładów 
na dostosowanie pomieszczeń i 
wyposażenia szpitala do wymogów 
określonych przez Ministra Zdrowia, w tym 
w zakresie informatyzacji 

 patologie społeczne (alkoholizm, 
narkomania, dopalacze) 

 pogorszenie się warunków klimatycznych 
(susze, powodzie, niskie temperatury) – 
niski poziom ubezpieczenia upraw rolnych 

 niska opłacalność produkcji rolnej 

 ciągła zmiana warunków pozyskiwania 
środków zewnętrznych na rozwój sieci 
drogowej 

 brak realnych możliwości skorzystania ze 
środków WRPO 2014+ na rozwój sieci dróg 
powiatowych 
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Wizja  
 

Sformułowana poniżej wizja  powiatu pleszewskiego określa stan do którego, w perspektywie 

realizacji założeń Strategii, samorząd powiatu pleszewskiego w porozumieniu z partnerami 

instytucjonalnymi i społecznymi zamierza dążyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja powiatu 
Misja powiatu to swego rodzaju skondensowany plan działania samorządu powiatowego na 

rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty powiatu, a także urzeczywistniania wizji ogólnie 

pojętego rozwoju społeczno-gospodarczego tejże wspólnoty. 

W odniesieniu do powiatu pleszewskiego, misję formułuje się następująco: 

 

Przy istniejących uwarunkowaniach finansowych i prawnych, we współpracy z samorządem 

wojewódzkim i samorządami gminnymi, administracją rządową i organizacjami pozarządowymi, 

Powiat Pleszewski: 

- dąży do zapewnienia mieszkańcom Powiatu najwyższego poziomu świadczenia usług  

i stanu infrastruktury przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych, 

- podejmuje działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych dla realizacji powyższego 

celu, 

- działa w sposób zapewniający racjonalny rozwój w oparciu o posiadane środki finansowe, bez 

nadmiernego zadłużania Powiatu i z uwzględnieniem możliwości spłaty zobowiązań. 

 

Powyższa misja odnosi się do możliwości warunkowanych przez obecne zadłużenie Powiatu 

Pleszewskiego i warunki absorpcji środków zewnętrznych. Rozwój powiatu winien odbywać się  

 

POWIAT PLESZEWSKI 

 SPÓJNY WEWNĘTRZNIE,  

PRZYJAZNY DLA MIESZKAŃCÓW I INWESTORÓW, 

KONKURENCYJNY REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI   
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z uwzględnieniem możliwości finansowych, by nie doprowadzić do przekroczenia obowiązujących 

wskaźników zadłużenia. Plany inwestycyjne winny uwzględniać tylko działania przynoszące 

maksymalne efekty bez nadmiernego zwiększania długu powodowanego koniecznością zapewnienia 

udziału własnego. Jednym z podstawowych kierunków działania winno być takie gospodarowanie  

posiadanym  majątkiem, by ograniczyć koszty jego utrzymania a grunty i obiekty zbędne sprzedać. 

Działania te winny opierać się o opracowany plan zagospodarowania majątku powiatu. Obok działań 

związanych z usługami o charakterze administracyjnym Powiat winien zapewnić w możliwie 

najszerszym zakresie warunki zmierzające do dostosowania oferty oświatowej, ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej i rozwoju gospodarczego do oczekiwań mieszkańców Powiatu 

 

Cele strategiczne i operacyjne 
 

Mając na względzie powyższe wyznaczono trzy cele strategiczne rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego na najbliższe lata. 

 

Cele strategiczne będą realizowane przy pomocy celów operacyjnych, którym z kolei 

przypisano konkretne działania służące ich osiągnięciu. 

Ocena stopnia realizacji danego celu zostanie zapewniona poprzez pomiar odpowiednio 

dobranych wskaźników. 

 

 

 

 

Cel strategiczny 1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego 

Cel strategiczny 2 Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej do oczekiwań 

mieszkańców Powiatu 

Cel strategiczny 3 Poprawa sytuacji finansowej Powiatu i wykorzystanie zewnętrznych 

źródeł finansowych 
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Cel strategiczny 1 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu powiatowej sieci drogowej  

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- wdrażanie „Programu rozwoju dróg powiatowych w powiecie pleszewskim w latach 2013-2020”,  

po jego uprzedniej aktualizacji. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 1.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 
 

Długość wybudowanych /przebudowanych 
dróg powiatowych 

km Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Pleszewie 

2. Liczba wyremontowanych obiektów 
inżynierskich na drogach 

szt. Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Pleszewie 

3. Długość wyremontowanych dróg 
powiatowych 

km Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 1.2. Podejmowanie działań zmierzających do realizacji planu rozwoju sieci dróg 

krajowych i autostrad w zakresie drogi S11 i S12, dostępu do autostrady A2  

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- czynne uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie S11, 

- lobbing na rzecz przyspieszenia przebudowy DK 11 do parametrów drogi ekspresowej, 

- lobbing na rzecz budowy obwodnicy Pleszewa, 

- budowę drogi powiatowej Chocz – Białobłoty i budowa dalszego połączenie poza granicami powiatu 

do autostrady A2 w okolicach Ciążenia, 

- podejmowanie działań na rzecz budowy obwodnicy Chocza.  

Cel operacyjny 1.3. Podejmowanie działań w zakresie modernizacji warunków wykonywania 

transportu kolejowego 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- podejmowanie działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom regularnych połączeń kolejowych, 

zapewniających swobodny dostęp do stolicy województwa, 

- podejmowanie działań na rzecz rewitalizacji dworca kolejowego w Kowalewie i jego otoczenia. 

Cel operacyjny 1.4. Zapewnienie mieszkańcom powiatu racjonalnego zakresu usług świadczonych 

przez transport zbiorowy na terenie powiatu 
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Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- przyjęcie i wdrożenie we współpracy z gminami powiatu Planu transportowego dla Powiatu i gmin  

Cel operacyjny 1.5. Poprawa jakości powietrza  

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu, 

- dalszą termomodernizację obiektów użyteczności publicznej powiatu pleszewskiego, 

- opracowanie i wdrażanie przez gminy powiatu planów gospodarki niskoemisyjnej i programów 

ograniczania niskiej emisji, 

- zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 1.5. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 
 

Średni poziom pyłu zawieszonego  µg/m3/rok WIOŚ Poznań (stacja 
Pleszew) 

2. Moc zainstalowanych odnawialnych źródeł 
energii na terenie powiatu  

MW PINB w Pleszewie / 
Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków użyteczności publicznej 

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie, Urzędy 
Gmin 

4.  Liczba zrealizowanych działań informacyjno - 
promocyjnych 

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 1.6. Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych  

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- rozbudowę systemów oczyszczania ścieków w gminach, 

- budowę oczyszczalni przydomowych na terenach o rozproszonym osadnictwie. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 1.6. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 
 

Jakość wód podziemnych (punkty 
pomiarowe na terenie powiatu) 

Klasa WIOŚ Poznań 

2. Jakość wód powierzchniowych (punkty 
pomiarowe na terenie powiatu) 

Klasa WIOŚ Poznań 

3.  Liczba gospodarstw domowych i innych 
obiektów podłączonych do systemów 
kanalizacji sanitarnej 

szt. Urzędy Gmin 

 

Id: 9A71993B-C797-42F1-B93A-53F6892591ED. Uchwalony Strona 83



  
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego2014+ 

Strona 82 z 95 
 

Cel operacyjny 1.7. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie 

powiatu 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- wdrażanie we współpracy z samorządami gminnymi „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu pleszewskiego”. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 1.7. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Masa usuniętych wyrobów zawierających 
azbest 

t/rok Wydział Ochrony 
Środowiska Starostwa 
Powiatowego  
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 1.8. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrona posiadanej 

infrastruktury przed dewastacją 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- rozwijanie sieci ciągów pieszo – rowerowych, 

- działania edukacyjne, 

- weryfikację oznakowania drogowego, 

- utworzenie strefy płatnego parkowania w Pleszewie. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 1.8. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Długość wybudowanych/przebudowanych 
ciągów pieszo- rowerowych 

km Zarząd Dróg 
Powiatowych  
w  Pleszewie 

 

Cel operacyjny 1.9. Stwarzanie warunków dla nowych inwestycji i rozwoju biznesu 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- sprawną i rzetelną obsługę inwestorów w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych, 

pozostających w kompetencji samorządu powiatowego, 

- współpracę samorządu powiatowego z instytucjami otoczenia biznesu, 

- promowanie lokalnej przedsiębiorczości w czasie organizowanych targów, konferencji. 

 

 

Id: 9A71993B-C797-42F1-B93A-53F6892591ED. Uchwalony Strona 84



  
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego2014+ 

Strona 83 z 95 
 

Cel strategiczny 2 – Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej do oczekiwań mieszkańców 

Powiatu 

Cel operacyjny 2.1. Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i aktywizacja zachowań 

prozdrowotnych 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- modernizację infrastruktury szpitala (m.in. pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych)  

i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, 

- wprowadzenie nowych technologii medycznych i telemedycyny,  

- tworzenie nowych oddziałów szpitalnych o profilu odpowiadającym potrzebom zdrowotnym 

lokalnej społeczności, 

- poszerzenie diagnostyki, prowadzenie badań przesiewowych i profilaktycznych, 

- dalsze dostosowywanie działalności szpitala do długotrwałych trendów demograficznych 

uwzględniających starzenie się społeczeństwa i związanych z tym schorzeń, 

- uruchomienie większej ilości poradni specjalistycznych, 

- poszerzenie zakresu usług leczniczych i rehabilitacyjnych, 

- podnoszenie kwalifikacji personelu, 

- pozyskiwanie nowych specjalistów, 

- kontynuowanie działań związanych z ochroną zdrowia matki i dziecka w czasie, przed i po jego 

urodzeniu, 

- dalszy rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa, 

- edukację służącą wzrostowi świadomości prozdrowotnej w społeczeństwie. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba osób objętych badaniami  
w ramach programów profilaktycznych  

osoby PCM Pleszew 

2. Liczba osób objętych opieką 
długoterminową 

osoby PCM Pleszew 

3. Liczba osób korzystających z poradni 
specjalistycznych diagnostycznych 

osoby PCM Pleszew 

4. Liczba osób korzystających z leczenia 
szpitalnego 

osoby PCM Pleszew 
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Cel operacyjny 2.2. Dostosowanie kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego do oczekiwań rynku 

pracy i preferowanych kierunków studiów 

 Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- promowanie kształcenia zawodowego, 

- aktywną współpracę z pracodawcami,  

- dostosowywanie programów nauczania do potrzeb pracodawców, 

- współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. 
 
 
Cel operacyjny 2.3. Dostosowanie bazy oświatowej do kierunków kształcenia, wymogów 

lokalowych nowoczesnej szkoły, poprawa jakości kształcenia 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- modernizację wyposażenia szkół, przy aktywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

- wprowadzanie innowacji pedagogicznych, 

-  doskonalenie i dokształcanie kadry szkolnej, 

- włączanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego.  

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.3. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Wyniki egzaminów gimnazjalnych  pkt Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna 

2. Wyniki egzaminów maturalnych zdawalność  
w odniesieniu do 
średniej krajowej 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna 

3. Wyniki egzaminów gimnazjalnych zdawalność  
w odniesieniu do 
średniej krajowej 

Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna 

 

Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie dostępu do zasobów bibliotecznych 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- wprowadzanie nowoczesnych form korzystania z bibliotek. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.4. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba bibliotek szkolnych udostępniających 
katalogi w Internecie  

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 
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Cel operacyjny 2.5. Rozwój pieczy zastępczej i innych form pomocy społecznej 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

 doskonalenie systemu opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, 

 rozwijanie współpracy z rodziną naturalną, 

 promowanie rodzicielstwa zastępczego. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.5. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba nowoutworzonych rodzinnych form 
pieczy zastępczej 

szt. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 

2. Liczba szkoleń dla rodzin zastępczych i 
prowadzących rodzinne domy dziecka 

szt. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.6. Weryfikacja form świadczenia instytucjonalnej opieki społecznej 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- podnoszenie jakości usług realizowanych przez środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii 

zajęciowej oraz domy pomocy społecznej, 

- tworzenie centrów integracji społecznej. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.6. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba podopiecznych korzystających z usług 
powiatowych instytucji opieki społecznej 

os. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 

2. Liczba funkcjonujących centrów integracji 
społecznej 

szt. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.7. Poprawa funkcjonowania osób starszych  

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- tworzenie dziennych domów pomocy dla osób starszych. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.7. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba dziennych domów pomocy społecznej szt. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 
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2. Liczba osób korzystających z usług dziennych 
domu pomocy społecznej 

os. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.8. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- zapewnienie dostępności instytucji powiatowych dla osób niepełnosprawnych poprzez 

wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i likwidację barier architektonicznych, 

- wsparcie finansowe przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, 

- pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań pomocowych i przedsięwzięć 

kierowanych do osób niepełnosprawnych. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.8. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba instytucji powiatowych dostępnych 
dla osób niepełnosprawnych 

szt. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 

2. Liczba osób uczestniczących / korzystających 
z programów / projektów 
współfinansowanych z EFS i PFRON 

os. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 

3. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy dla 
osób niepełnosprawnych 

os.  Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- realizację działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

- zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie, 

- zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.9. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba podjętych inicjatyw w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

szt. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 
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2. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej 
Karty 

szt. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie 

3. Liczba przeprowadzonych programów 
korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 
przemocy 

szt.  Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Pleszewie 

4. Liczba szkoleń dla pracowników instytucji 
realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

szt. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.10. Tworzenie nowych miejsc pracy i likwidacja bezrobocia 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

- wspieranie pracodawców. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.10. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba ofert pracy pozyskanych przez PUP szt. Powiatowy Urząd Pracy 
w Pleszewie 

2. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w 
wyniku dofinansowania przez PUP 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 
w Pleszewie 

3. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy na 
skutek otrzymania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 
w Pleszewie 

4. Liczba osób, które podjęły pracę w wyniku 
przekwalifikowania przez PUP 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 
w Pleszewie 

5. Liczba osób bezrobotnych, które po 
zakończonym stażu podjęły zatrudnienie 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 
w Pleszewie 

6. Liczba osób, które po otrzymaniu wsparcia 
na założenie własnej działalności 
gospodarczej powróciła do ewidencji PUP po 
2 latach od dofinansowania 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.11. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. dzięki wdrażaniu Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego, 

- zwiększenie sprawności ratownictwa,  

- wzrost sprawności systemu zarządzania kryzysowego, 

- zapewnienie ciągłości działania w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, 
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- intensyfikację działań profilaktycznych i informacyjnych w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa  

i porządku publicznego. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.11. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba wypadków drogowych i kolizji 
drogowych 

szt. Komenda Powiatowa 
Policji w Pleszewie 

2. Stopień wykrywalności przestępstw 
(stosunek liczby przestępstw wykrytych do 
liczby przestępstw stwierdzonych) 

% Komenda Powiatowa 
Policji w Pleszewie 

3. Stosunek liczby ćwiczeń , treningów i szkoleń 
zrealizowanych do liczby ćwiczeń , treningów 
i szkoleń zaplanowanych 

% Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

4. Liczba szkoleń obronnych zrealizowanych do 
liczby szkoleń obronnych zaplanowanych 

% Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.12. Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców powiatu  

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- rozwój bazy sportowej powiatu (m.in. poprzez zagospodarowanie stadionu w Marszewie), 

- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych kierowanych do mieszkańców powiatu w różnym 

wieku  z wykorzystaniem bazy sportowej powiatu – boiska wielofunkcyjne „Orlik”, przyszkolne sale 

gimnastyczne. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.12. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba imprez sportowo – rekreacyjnych   
o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym 
organizowanych na obiektach sportowych 
powiatu 

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

2. Liczba czynnych uczestników imprez 
sportowo – rekreacyjnych organizowanych 
przez powiat 

osoby Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.13. Zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do Internetu szerokopasmowego 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- współpracę w zakresie wykorzystania sieci dróg powiatowych w czasie montażu sieci, 

- pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń, uzgadnianiu dokumentacji. 

Cel operacyjny 2.14. Wysoka jakość usług świadczonych przez powiatową administrację 

samorządową  

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 
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- zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do szerokiego wachlarza usług elektronicznych, 

- podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych, 

- przekazywanie informacji w sposób zrozumiały dla mieszkańców, 

- podnoszenie poziomu satysfakcji klientów. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.14. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba spraw możliwych do zrealizowania  
w jop za pośrednictwem usług 
elektronicznych 

szt. Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.15. Promocja Powiatu 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- realizację programu imprez informacyjno - promocyjnych, 

- rozpowszechnianie materiałów i publikacji informacyjnych i promocyjnych, 

- modyfikację, rozwój i utrzymanie strony internetowej oraz obecność w mediach społecznościowych, 

- współpracę z mediami. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.15. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba imprez informacyjno - promocyjnych szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

2. Liczba wydanych publikacji informacyjno -
promocyjnych 

szt. Starostwo Powiatowe 
w Pleszewie 

3. Liczba uczestników imprez informacyjno – 
promocyjnych organizowanych przez 
Starostwo 

osoby Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

  

Cel operacyjny 2.16. Rozwijanie współpracy zagranicznej 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- weryfikację dotychczasowych kierunków współpracy i poszukiwanie nowych, 

- poszukiwanie nowych partnerów (np. na Słowacji). 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.16. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba projektów zrealizowanych we 
współpracy z parterami zagranicznymi 

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

2.  Liczba mieszkańców powiatu biorących osoby Starostwo Powiatowe  
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udział w projektach realizowanych  
z udziałem partnerów zagranicznych 

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.17. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- rozwijanie dialogu społecznego, 

- poszerzenie zakresu zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

- realizacja projektów partnerskich, 

- wsparcie promocyjne dla przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

-utworzenie powiatowego portalu organizacji pozarządowych, 

- uruchomienie powiatowego centrum aktywności obywatelskiej. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.17. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba zadań publicznych realizowanych 
przez organizacje pozarządowe 

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

2. Liczba projektów zrealizowanych przez jop  
w partnerstwie z organizacjami 
pozarządowymi 

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

3. Liczba wspartych promocyjnie przedsięwzięć 
ngo (patronat honorowy Starosty 
Pleszewskiego itp.)  

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.18. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- wspieranie finansowe odnowy obiektów zabytkowych na terenie powiatu pleszewskiego. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.18. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba odnowionych obiektów zabytkowych 
przy wsparciu finansowym ze środków 
budżetu powiatu  

szt. Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 

 

Cel strategiczny 3 – Poprawa sytuacji finansowej Powiatu  

Cel operacyjny 3.1. Weryfikacja obciążeń budżetu Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek  

w perspektywie do 2030 roku 

- monitoring możliwości spłat rat i odsetek. 

Id: 9A71993B-C797-42F1-B93A-53F6892591ED. Uchwalony Strona 92



  
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego2014+ 

Strona 91 z 95 
 

 

Cel operacyjny 3.2. Racjonalne gospodarowanie majątkiem Powiatu  

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- opracowanie i wdrażanie planu zagospodarowania majątku powiatu - wyznaczenie kierunków 

gospodarowania majątkiem powiatu. 

Cel operacyjny 3.3. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań powiatu 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- stały monitoring możliwych źródeł dofinansowania działań realizowanych przez powiat – m.in.  

w zakresie budowy/przebudowy dróg powiatowych, termomodernizacji obiektów użyteczności 

publicznej, scaleń gruntów, szkolnictwa ponadgimnazjalnego, kształcenia zawodowego. 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.3. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Wysokość pozyskanych środków 
zewnętrznych przez jop na realizację zadań 
powiatu 

PLN Starostwo Powiatowe  
w Pleszewie 
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Monitoring Strategii 
 Realizacja określonych w ramach Strategii celów i zadań podlegać będzie systematycznemu 

monitorowaniu. Monitoring polegał będzie na bieżącym badaniu procesu wdrażania zapisów 

strategicznych w poszczególnych obszarach jej realizacji poprzez weryfikację stopnia osiągnięcia 

wskaźników przypisanych do poszczególnych celów strategicznych. 

 Wprowadzenie systemu monitoringu zapobiegnie ewentualnej dezaktualizacji założeń 

Strategii wynikających ze zmieniających się warunków funkcjonowania samorządu, prawodawstwa  

i innych czynników kolidujących z zapisami dokumentu. 

 Za monitoring wdrażania Strategii odpowiedzialnym jest Wydział Nieruchomości, Inwestycji  

i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pleszewie, który raz na dwa lata przygotowuje Sprawozdanie  

z realizacji Strategii i przedkłada go Zarządowi Powiatu w terminie do dn. 31 marca. 

Monitoring prowadzony będzie w okresach rocznych. 

Do udziału w monitorowaniu Strategii zobowiązuje się jednostki organizacyjne Starostwa 

Powiatowego oraz powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne, które winny corocznie  

w terminie do 31 stycznia opracowywać raporty cząstkowe z realizacji celów strategii, osiągniętych 

wskaźników stosownie do przedmiotu i zakresu ich działalności. Raporty te należy przekazywać do 

Wydziału NR Starostwa.  

Ww. instytucje będą również zobowiązane do czynnego uczestnictwa w formułowaniu 

wniosków odnoszących się do obszaru działania jednostki, szczególnie w zakresie: 

a) sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu pleszewskiego, 

b) uwarunkowań zewnętrznych (makroekonomicznych, prawnych bądź finansowych), 

c) struktury celów określonych w strategii, 

d) efektów realizacji działań na rzecz strategii, 

oraz udostępniania niezbędnych informacji Wydziałowi NR na temat działań realizowanych na rzecz 

strategii (programowych, organizacyjnych, inwestycyjnych) na każde wezwanie, jak również 

wyznaczenia osoby do współpracy z Wydziałem NR w sprawach bieżących i technicznych. 
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Spis tabel i wykresów 
Spis tabel 

Tabela nr 1 Struktura użytkowania gruntów w powiecie pleszewskim z podziałem na poszczególne 

gminy (dane w ha) 

Tabela nr 2 Powierzchnia gruntów ornych wg klas bonitacyjnych w powiecie pleszewskim 

Tabela nr 3 Złoża surowców, zasoby i stan zagospodarowania na terenie powiatu pleszewskiego 

Tabela nr 4 Infrastruktura ochrony środowiska w powiecie pleszewskim w latach 2000-2014 

Tabela nr 5 Rozmieszczenie dróg powiatowych na terenach poszczególnych gmin oraz ich procent  

w stosunku do całej sieci 

Tabela nr 6 Drogi powiatowe na terenie poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego wg nawierzchni 

Tabela nr 7 Nakłady inwestycyjne i remontowe poniesione na drogach powiatowych w latach 1999 – 

2014 

Tabela nr 8 Stopień zaawansowania regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi 

powiatowe – stan na koniec 2014 roku. 

Tabela nr 9 Ludność powiatu pleszewskiego w podziale na gminy (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania) – stan na 31.12. 

Tabela 10 Ruch naturalny ludności powiatu pleszewskiego na 1000 osób wg stanu na dzień 31.12 

Tabela 11 Struktura ludności w powiecie pleszewskim z uwzględnieniem wskaźnika obciążenia 

demograficznego za lata 2005, 2010-2014 

Tabela nr 12 Liczba zatrudnionych i profil działalności największych pracodawców w powiecie 

pleszewskim 

Tabela nr 13 Podmioty gospodarki narodowej powiatu pleszewskiego w latach 2000, 2005, 2010-

2014  

wg sekcji PKD 

Tabela nr 14 Rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim na tle podregionu i województwa  

w latach 2005, 2010-2014 podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

Tabela nr 15 Zestawienie powierzchni przeznaczonych pod inwestycje w gminach powiatu 

pleszewskiego 

Tabela nr 16 Gospodarstwa powiatu pleszewskiego wg grup obszarowych 

Tabela nr 17 Sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości powiatowych w latach 2010-2015 

Tabela nr 18 Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 2005, 2010-2014 

(stan na 31.12.) 

Tabela nr 19 Struktura osób bezrobotnych w powiecie pleszewskim w latach 2005, 2010-2014 

Tabela nr 20 Wysokość pozyskanych środków na łagodzenie zjawiska bezrobocia w latach 2010- 2014 
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Tabela nr 21 Liczba uczniów w szkołach pozostających w zarządzie samorządu powiatowego w latach 

2000 – 2014 

Tabela nr 22 Realizacja zadań PCPR oraz MOPR w latach 2010 - 2014 

Tabela nr 23 Klienci instytucji pomocy społecznej w latach 2010 – 2014 

Tabela nr 24 Wartość umów zawartych przez PCM Sp. z o.o. w Pleszewie z NFZ w latach 2010-2014 

Tabela nr 25  Liczba i struktura zatrudnionych w latach 2011-2014 w PCM w Pleszewie (stan 

zatrudnienia na dzień 31 grudnia) 

Tabela nr 26 Udział personelu PCM Sp. z o.o. w Pleszewie w szkoleniach pozaszpitalnych w latach 

2011-2014 

Tabela nr 27 Poziom wydatków na inwestycje i zakupy w PCM Sp. z o.o. w Pleszewie w latach 2010 -

2014 w tys. zł 

Tabela nr 28 Apteki w powiecie pleszewskim w latach 2010 -2014 

Tabela nr 29 Organizacje pozarządowe w powiecie pleszewskim w latach 2000 – 2014   

Tabela nr 30 Obszary współpracy samorządu powiatowego z NGO w latach 2010-2014 

Tabela nr 31 Wysokość rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat pleszewski wraz 

odsetkami do spłaty w latach kolejnych 

 

Spis wykresów 

Wykres nr 1 Udział powierzchni poszczególnych gmin w powierzchni powiatu ogółem (km²) 

Wykres nr 2 Kształtowanie się liczby mieszkańców powiatu w latach 2000-2014 (wg stanu na dzień 

31.12.) 

Wykres nr 3 Procentowy udział ludności z poszczególnych gmin w ludności ogółem powiatu 

pleszewskiego  – stan na dzień 31.12.2014 r.  

Wykres nr 4 Struktura wiekowa mieszkańców powiatu pleszewskiego w 2014 roku  

Wykres nr 5 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2000, 2005 oraz 

2007-2014 

Wykres nr 6 Procentowy udział poszczególnych branż w strukturze podmiotów gospodarki narodowej 

powiatu pleszewskiego w roku 2014 

Wykres nr 7 Rozwój przedsiębiorczości w powiecie pleszewskim w latach 2005, 2010-2014 

Wykres nr 8 Kształtowanie się wartości stopy bezrobocia w powiecie pleszewskim na tle subregionu 

kaliskiego, województwa wielkopolskiego i Polski (lata 2005, 2010-2014, wg stanu na dzień 31.12.) 

Wykres nr 9 Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 

2005, 2010 – 2014 (wg stanu na dzień 31.12.) 

Wykres nr 10 Kształtowanie się budżetu powiatu na przestrzeni lat 2000-2014 

Wykres nr 11 Zadłużenie powiatu pleszewskiego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  
w perspektywie do 2032 roku 
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