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 Wstęp 

 

Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów i zadań Strategii Rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego 2014+ w latach 2016 – 2017. 

Strategię Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ przyjęto Uchwałą nr X/86/15 Rady Powiatu  

w Pleszewie w dn. 30 grudnia 2015 r. Dokument wyznacza główne kierunki działań samorządu 

powiatowego w perspektywie do 2020 roku i zakłada systematyczny monitoring wdrażania zapisów 

Strategii i postępu osiągnięcia wskaźników przypisanych poszczególnym celom operacyjnym.  

Sprawozdanie opracowano w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie w oparciu o informacje przekazane przez jednostki organizacyjne powiatu 

oraz wydziały Starostwa Powiatowego.  
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Sprawozdanie z realizacji wybranych celów i zadań Strategii w latach 2016 - 2017 

 

Cel strategiczny 1 Poprawa infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego 

 

Cel operacyjny nr 1.1 Poprawa stanu powiatowej sieci drogowej 

Łącznie w latach 2016-2017 poddano przebudowie i remontom łącznie 19 km dróg powiatowych. 

W 2016 roku przebudowano oraz wyremontowano nawierzchnie na drogach powiatowych  

(w trzech przypadkach wraz z chodnikami) o łącznej wartości 4 244 060 zł i o łącznej długości drogi  

5,676 km i dł. chodników  2801 mb. 

Tabela 1 Wartości osiągniętych wskaźników monitoringu Celu operacyjnego 1.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Długość wybudowanych /przebudowanych dróg 
powiatowych 

km 4,990 4,856 14,145 

2. Liczba wyremontowanych obiektów inżynierskich 
na drogach 

szt. 0 0 0 

3. Długość wyremontowanych dróg powiatowych km 0 0,82 0 

Źródło: Dane Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie  

 

Ww. inwestycje drogowe sfinansowano ze środków:  

 budżetu powiatu – 1 760 215 zł; 

 budżetów gmin powiatu pleszewskiego – 1 074 254 zł; 

 Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na 

rok 2016 – 1 409 591 zł. 

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w tym okresie należy zaliczyć przedsięwzięcia 

dofinansowane z  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) na lata 

2016-2019: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowska) w m. Kościelna Wieś o długości 1,460 

km wraz z wykonaniem chodników o długości 1218 mb. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 480 

855 zł,  w tym dofinansowanie z  PRGiPID na lata 2016-2019 - 708 457 zł, oraz środków Partnera 

Projektu Gminy Gołuchów - 357 770 zł. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew – Lenartowice o długości 0,996 km 

wraz z budową chodników  o długości 1083 mb. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 423 190 zł, w tym  

dofinansowanie z  PRGiPID na lata 2016-2019 - 701 134 zł oraz środków Partnera Projektu Miasta 

i Gminy Pleszew - 354 073 zł. 
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Wykonano również szereg mniejszych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg. I tak  

w  Gminie Czermin wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice o dł. 0,999 

km. W Gminie Dobrzyca przebudowano drogi powiatowe: nr 4326P w m. Karmin o dł. 0,521 km wraz 

z chodnikiem o dł. 500 mb oraz nr 4173P relacji Dobrzyca – Koryta w m. Trzebowa Etap I o dł. 0,425 

km. W Gminie Gizałki przebudowano drogę powiatową nr 4318P w m. Tomice o dł. 0,200 km. W Gminie 

Gołuchów zrealizowano przebudowę drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy o dł. 0,255 km. 

Inwestycje  drogowe wymienione powyżej sfinansowano ze środków budżetu powiatu w kwocie 

733 312 zł oraz środków budżetów Gmin Powiatu Pleszewskiego, w których były wykonywane 

poszczególne odcinki, w kwocie 305 957 zł. 

Kontynuowano również roboty remontowe na drogach powiatowych. W Gminie Chocz w ramach 

tych robót wykonano utwardzenie tłuczniem drogi powiatowej nr 4320P w m. Nowy Olesiec o dł. 0,400 

km. W Gminie Gołuchów z kolei wykonano nową nawierzchnię oraz kanalizację deszczową w ciągu 

drogi powiatowej nr 4347P na ul. Łącznej w m. Kościelna Wieś o dł. 0,140 km  oraz nową nawierzchnię 

(nakładki) na drodze powiatowej nr 4346P w m. Czerminek - dł. odcinków 0,280 km. 

Remonty wymienione powyżej zostały sfinansowane ze środków budżetu powiatu w kwocie 197 

173 zł oraz środków budżetu Gminy Gołuchów w (dofinansowanie do kanalizacji deszczowej na  

ul. Łącznej w Kościelnej Wsi) w kwocie 34 929 zł.   

Partycypowano również w kosztach przebudowy dróg gminnych: 

- ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące (Miasto i Gmina Pleszew)– realizację zadania wsparto kwotą 

506 000 zł, 

- ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Asnyka w Gołuchowie – inwestycję dofinansowano kwotą 137 986 

zł. 

Przygotowując się do kolejnych inwestycji drogowych w 2016 roku zostały zlecone i przygotowane 

dokumentacje techniczne dla następujących zadań:  

 przebudowa drogi powiatowej nr 4310P na odcinku Chocz – Józefów; 

 przebudowa drogi nr 4348P relacji Krzywosądów – Kuchary; 

 przebudowę drogi nr 4329P relacji Pleszew-Kowalew.  

 

W roku 2017 kontynuowano realizację inwestycji na drogach powiatu. Łącznie wydatkowano na 

ten cel 11 307 717 zł, z czego 4 021 714 zł to wkład powiatu pleszewskiego, 4 082 668 zł dołożyły gminy, 

2 583 504 zł pochodziło z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019 na rok 2017 a 619 833 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w roku 2017 były: 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odc. Dobrzyca – Koryta. Etap II od km 4+186 do 

km 7+100 w m. Koźminiec o długości 2,914 km wraz z wykonaniem chodnika o długości 659 

mb i ścieżką rowerową 1,050 km. Całkowita wartość zadania – 2 764 242 zł, w tym 
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dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019 w kwocie 1 370 123 zł oraz z Gminy Dobrzyca – 692 077 zł. 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary – Kucharki na odcinku  2,003 km 

wraz z wykonaniem chodnika o dł. 417 mb i ścieżki rowerowej 797 mb. Całkowita wartość 

inwestycji 2 450 144 zł, w tym dofinansowanie z PRGiPID – 1 213 381 zł oraz z Gminy Gołuchów 

612 758 zł. 

 Przebudowa drogi nr 4310P na odcinku Chocz – Józefów. Długość przebudowanej drogi 

2,63km. Łączny koszt inwestycji – 976 473 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 619 833 zł oraz z Gminy Chocz w kwocie 106 992 zł. 

Zakres inwestycji drogowych w roku 2017 w poszczególnych gminach powiatu przedstawiał się 

następująco: 

 W Gminie Chocz, oprócz już wspomnianej przebudowy drogi Chocz –Józefów, wykonano 

przebudowę drogi powiatowej nr 4320P w m. Nowy Olesiec na odcinku 776mb. Koszt 

przebudowy – 153 549 zł, z czego 46 065 zł to dofinansowanie z Gminy Chocz. 

 W Gminie Czermin zrealizowano przebudowy dróg: drogi powiatowej 4311P w m. Broniszewice 

na dł. 800 mb, drogi powiatowej nr 4315P w m. Żbiki (50 mb) oraz drogi powiatowej nr 4335P 

w m. Skrzypnia (zmiana nawierzchni na odc. 250 m). Łączny koszt wykonanych robót – 368 252 

zł. Ponadto w ramach powierzenia Gminie do realizacji wykonane zostały przebudowa drogi 

powiatowej nr 4311P w m. Broniszewice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku 606 mb 

oraz przebudowa drogi powiatowej 4315P w zakresie budowy chodnika w m. Broniszewice na 

dł. 302 mb. Prace wykonano za kwotę 682 155 zł (w tym 40 000 zł z budżetu powiatu). 

 Na terenie Gminy Dobrzyca kontynuowano przebudowę drogi powiatowej nr 4173P na odc. 

Dobrzyca – Koryta. W ciągu drogi powiatowej nr 4173P przebudowano chodnik oraz wykonano 

remont kanalizacji deszczowej na odcinku 200 mb oraz wykonano remont skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 4309P z ul. Nową w Dobrzycy. Łącznie na drogach powiatowych w Gminie 

Dobrzyca wykonano prace budowlane o wartości 4 227 084 zł, z czego 1 929 480 zł stanowiły 

środki powiatu pleszewskiego, 927 481 zł środki budżetu Gminy Gołuchów i 1 370 123 zł z 

PRGiPID. Wykonano również w drodze powierzenia zadania do realizacji Gminie nowe chodniki: 

na ul. Koźmińskiej w Dobrzycy, w Sośnicy, na ul. Ostrowskiej w Karminku oraz na ul. Pleszewskiej 

Dobrzycy. Łącznie wybudowano 343 mb nowych chodników za kwotę 127 000 zł (w tym 36 000 

zł z budżetu powiatu). 

 W granicach Gminy Gizałki wykonano z kolei przebudowę drogi powiatowej nr 4310P  

w miejscowości Białobłoty (odcinek o dł. 370 mb) oraz wybudowano chodnik (237 mb) na ul. 

Kolejowej w Gizałkach. Łączna wartość wykonanych robót to 322 115 zł, z czego 313 851 zł 

wyłożyła Gmina Gizałki. 

 Na terenie Gminy Gołuchów powierzono Gminie do realizacji budowę chodników wzdłuż dróg 

powiatowych:  w miejscowości Pleszówka o długości 600 mb, oraz na odcinku Czerminek – 

Szkudła o długości 500 mb. Koszt wykonania chodników to 400 000 zł, z czego 50% wyłożyła 

Gmina Gołuchów. Powiat z kolei wykonał przebudowę drogi Kuchary – Kucharki oraz nową 

nawierzchnię na ul. Łącznej w m. Kościelna Wieś (80 mb). 

Powiat Pleszewski dofinansował również zadania drogowe realizowane przez gminy powiatu,  

a współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 

lata 2016-2019. I tak w Mieście i Gminie Pleszew kwotą 968 186 zł dofinansowano rozbudowę drogi 
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wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie. W Gminie Gizałki kwotą 

486 055 zł wsparto przebudowę drogi gminnej nr 625049P Robaków – Czołnochów. Na terenie Gminy 

Gołuchów dofinansowano przebudowę ulicy Borowskiego w miejscowości Goluchów kwotą 55 847 zł. 

Dofinansowano również przebudowę ul. Nowej w miejscowości Dobrzycy kwotą 260 286 zł. 

 

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 

   Kontynuowano współpracę z Stowarzyszeniem Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 w 

zakresie budowy drogi S11. Stowarzyszenie zabiega o modernizację drogi krajowej nr 11 do 

parametrów trasy ekspresowej, w nadziei na wzrost konkurencyjności lokalnych ośrodków 

gospodarczych i tym samym zaprzestanie dalszej ich peryferyzacji. W konsekwencji realizacja S11 ma 

przyczynić się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej regionów i spójności transportowej 

Polski w układzie południkowym przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

wzmocnienia spójności społecznej i przestrzennej kraju. 

12 lipca 2017 r. oddano do ruchu brakujący, 13-kilometrowy odcinek obwodnicy Ostrowa 

Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11. Nowa trasa pozwala na całkowite wyprowadzenie 

ruchu tranzytowego z tego miasta. 

30 sierpnia 2017 roku nastąpiło z kolei oddanie do ruchu nowego odcinka drogi ekspresowej 

S11 stanowiącego obwodnicę Jarocina. 

 

Cel operacyjny 1.4. Zapewnienie mieszkańcom powiatu racjonalnego zakresu usług 
świadczonych przez transport zbiorowy na terenie powiatu 

 

W lutym 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie przyjęto „Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pleszewskiego”.  

Dokument określa zestaw standardów obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich 

oraz nakreśla sieć komunikacyjną, na której realizowane będą usługi przewozowe o charakterze 

użyteczności publicznej. Plan opracowano z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności 

(zarówno niepełnosprawnych i z dysfunkcjami ruchowymi, jak i osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym) oraz zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego. 

Plan przewiduje integrację transportu powiatowego z komunikacją gminną (miejską)  

i ponadpowiatową do roku 2020. 

Z uwagi na ciągłe zmiany przepisów prawa Plan nie został wdrożony w życie, jak to wcześniej 

zakładano, z dniem 01.01.2017 roku. 
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Cel operacyjny 1.5. Poprawa jakości powietrza 

Monitoring jakości powietrza w powiecie pleszewskim jest prowadzony jedynie na terenie 

Pleszewa. Pomiary prowadzone są od 2015 roku, tj. od uruchomienia stacji pomiarowej przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (stacja jest zlokalizowana w rejonie parku 

Planty przy Al. Mickiewicza). Przedstawione pomiary wskazują na złą jakość powietrza w Pleszewie 

pomimo, że wartość średnioroczna dla pyłu zawieszonego PM10 (40 µg/m³) nie została przekroczona. 

Analiza szczegółowa danych pokazuje, że szczególnie w okresie grzewczym przekraczana jest ilość dni  

z możliwymi przekroczeniami (rocznie do 35 dni wg norm;, wynik w Pleszewie: 70 dni w roku – 2015 r., 

71 dni w roku 2016 i 64 dni w roku 2017). Przekroczenia norm odnotowano również w zakresie pyłu 

PM 2,5, ponieważ norma średnioroczna wynosi do 25 µg/m³, a z pomiarów na terenie Pleszewa wynika 

wartość tego wskaźnika w roku 2015 wyniosła 34 µg/m³, w roku 2016 - 33 µg/m³ i 31 µg/m³ w roku 

2017. 

W zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu pleszewskiego dominują farmy 

wiatrowe. Znaczna część podanej mocy pochodzi z farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy 

Gizałki (około 37 MW), którą do użytku oddano w 2015 r. Pozostała część pochodzi głównie  

z pojedynczych elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie całego powiatu pleszewskiego. 

Dalszy rozwój energetyki wiatrowej został znacząco zahamowany po wejściu w życie ustawy z dnia 20 

maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961), która 

wprowadziła m.in. ograniczenie odległościowe lokalizowania elektrowni wiatrowych od zabudowy 

mieszkalnej wynoszące 10-krotność wysokości elektrowni.    

W Kościelnej Wsi, w gminie Gołuchów na rzece Prośnie funkcjonuje jedyna w powiecie 

elektrownia wodna o mocy 3 MW.  

  Wskaźnik odnoszący się do modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej 

dotyczy wyłącznie budynków gminnych (termomodernizacje, docieplenie ścian budynków, wymiana 

kotłów węglowych na gazowe). Budynki będące własnością powiatu zostały zmodernizowane 

energetycznie w latach wcześniejszych. 

 W latach 2015-2017 nie realizowano działań informacyjno – promocyjnych z zakresu poprawy 

jakości powietrza. 

Tabela 2 Prezentacja wskaźników dla działań związanych z poprawą jakości środowiska 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Średni poziom pyłu zawieszonego 
Dotyczy pyłu PM10 (poziom dopuszczalny 40) 

µg/m3/rok 39 38 38 

2. Moc zainstalowanych odnawialnych źródeł 
energii na terenie powiatu. 

MW 45,15 45,95 45,95 

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków użyteczności publicznej 

szt. 5 5 8 

4. Liczba zrealizowanych działań informacyjno - 
promocyjnych  

szt. 0 0 0 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
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Cel operacyjny 1.6. Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych 

 

Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.   

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód 

powierzchniowych (JCW). WIOŚ nie posiada obecnie aktualnych danych. Jak wynika z informacji 

uzyskanych w WIOŚ- Delegatura w Kaliszu  dane  będą dostępne w II kwartale 2018 r.  

Badania jakości wód podziemnych w ramach państwowego Monitoringu Środowiska na 

zlecenie GIOŚ prowadzi Państwowy Instytut  Geologiczny w Warszawie. Wyniki badań za rok 2017 nie 

zostały jeszcze przekazane.  

WIOŚ w Poznaniu prowadzi ponadto monitoring wód podziemnych w zakresie umożliwiającym 

ocenę wpływu związków azotu pochodzących z gospodarki rolnej na jakość wód podziemnych. Wyniki 

badań w punkcie w m. Kucharki od lat wykazują zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami 

pochodzenia rolniczego (powyżej 50 mg NO3/l). 

W grudniu 2017 roku WIOŚ – Delegatura Kalisz przedstawił dane dotyczące stanu środowiska 

na terenie powiatu pleszewskiego za rok 2016. Według przedstawionego opracowania jakość wód 

podziemnych w punkcie pomiarowym w m. Brudzewek zakwalifikowano do klasy IV (wody 

niezadowalającej jakości). Jeżeli chodzi o jakość wód powierzchniowych z przeprowadzonych badań 

wynika, że stan wód we wszystkich badanych punktach pomiarowych oceniono jako zły (Trzemna, 

Giszka, Parowa Pilska, Lutynia od Radownicy, Prosna od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z Piątka 

Małego, Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia). 

 

 Budowa kanalizacji sanitarnej  jest zadaniem własnym gmin. Z uwagi na duże koszty jej 

budowy, a w niektórych lokalizacjach brak uzasadnienia ekonomicznego proces przyłączania 

budynków do sieci kanalizacyjnej jest długotrwały. Według danych GUS za rok 2016, stopień 

skanalizowania budynków mieszkalnych w powiecie pleszewskim wynosi 45,6 %. W odniesieniu do 

liczby mieszkańców z sieci kanalizacyjnej korzystało 32 517 mieszkańców powiatu. 

 W roku 2017 (wg danych z urzędów gmin) na terenie powiatu wykonano 185 nowych przyłączy 

do sieci kanalizacyjnej. 

Tabela 3 Prezentacja wskaźników dla działań związanych z poprawą jakości wód 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Jakość wód podziemnych (punkty pomiarowe 
na terenie powiatu) 

 
klasa 

nie 
prowadzono 

badań 

brak 
danych 

brak 
danych 

2. Jakość wód powierzchniowych (punkty 
pomiarowe na terenie powiatu) 

 
klasa 

nie 
prowadzono 

badań 

brak 
danych 

brak 
danych 
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3. Liczba gospodarstw domowych i innych 
obiektów podłączonych do systemów kanalizacji 
sanitarnej 

 
szt. 

 
6 180 

 
6 318 

 
6 503 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 1.7. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na 
terenie powiatu 

 

Program usuwania azbestu na terenie powiatu pleszewskiego jest realizowany od 2010 roku. 

W wyniku podjętych działań dotychczas usunięto 2 177 ton wyrobów budowlanych zawierających 

azbest, co stanowi około 13%  zinwentaryzowanej na terenie powiatu masy azbestu. 

Środki finansowe poniesione na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

na terenie powiatu wyniosły odpowiednio 129 337 zł w 2015 r. i 121 489 zł w 2016 r. Kwoty te zostały 

w 100%  pokryte ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. W roku 2017 na realizację zadania wydano łącznie 

108 172 zł (w tym 81 829 zł środki z WFOŚiGW w Poznaniu i po 12 086 zł z gmin powiatu oraz z budżetu 

powiatu pleszewskiego). 

Tabela 4 Prezentacja wskaźników dla Celu operacyjnego 1.7. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Masa usuniętych wyrobów 
zawierających azbest 

t / rok 365 401 350 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Cel operacyjny nr 1.8. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrona 
posiadanej infrastruktury przed dewastacją  

W latach 2016-2017 wybudowano i przebudowano łącznie ponad 12 km ciągów pieszo – 

rowerowych. 

Tabela 5 Wartości osiągniętych wskaźników monitoringu Celu operacyjnego 1.8. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Długość 
wybudowanych/przebudowanych 
ciągów pieszo- rowerowych 

km 4,990 5,364 6,911 

Źródło: Dane Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie 

W 2016 roku ogółem  wybudowano i przebudowano 5 364 mb ciągów pieszych i rowerowych  

z czego:  

 2 801 mb w ramach przebudowywanych dróg (koszty ich wykonania nie zostały wydzielone i ujęte 

są w zadaniach drogowych), 
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 2 563 mb  jako odrębne inwestycje polegające wyłącznie na przebudowie lub budowie chodników 

na kwotę 945 958 zł.  

Inwestycje te zostały sfinansowane: 

 z  budżetu powiatu – 442 430 zł  

 z budżetów gmin powiatu pleszewskiego – 503 528 zł 

W ramach przebudowywanych dróg wykonano następujące ciągi pieszo – rowerowe: 

 Gmina Dobrzyca - Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karmin  - dł. chodnika 500 mb; 

 Gmina Gołuchów - Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P ul. Ostrowska w m. Kościelna Wieś - 

dł. chodnika 1 218 mb; 

 Miasto i Gmina Pleszew - Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew – 

Lenartowice - dł. chodnika 1 083 mb. 

 W ramach odrębnych zadań wykonano budowy chodników: 

 Gmina Czermin - Przebudowa drogi powiatowej nr 4315P w zakresie budowy chodnika  

w m. Żegocin  - dł. 275 mb; 

 Gmina Dobrzyca - Remont chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej na ul. Ostrowskiej  

w m. Dobrzyca - dł. 70 mb; 

 Gmina Dobrzyca - Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P w zakresie budowy chodnika na  

ul. Parkowej w Dobrzycy - dł. 176 mb; 

 Gmina Dobrzyca - Wykonanie nowych chodników: na ul Krotoszyńskiej w m. Dobrzycy dł. 185 mb, 

w Galewie dł. 42 mb, na ul. Ostrowskiej w Karminku dł. 134 mb, w Sośnicy dł. chodnika 107 mb; 

 Gmina Gołuchów - Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na 

odcinku Czerminek – Szkudła, Etap II - dł.  555 mb; 

 Miasto i Gmina Pleszew - Przebudowa drogi powiatowej nr 4325P polegająca na budowie ciągu 

pieszo – rowerowego w m. Marszew - dł. 749 mb; 

 Miasto i Gmina Pleszew - Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze 

powiatowej 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągi pieszo – rowerowe - dł. 270 mb. 

 

Przygotowując się do kolejnych inwestycji w zakresie ciągów pieszych i rowerowych w 2016 roku 

zlecono i przygotowano dokumentację techniczną na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 4348P relacji Krzywosądów – Kuchary  (sfinansowano ze środków budżetu gminy 

Gołuchów w kwocie 21 525 zł), w roku 2017 z kolei na przebudowę drogi powiatowej nr 4173P na odc. 

Koryta – Dobrzyca. Etap IV Dobrzyca - Izbiczno (23 370,00 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej  

nr 4309P w zakresie budowy chodnika – Etap I (teren MiG Pleszew – 9 783 zł) i II (teren Gminy Dobrzyca 

– 29 889 zł) . 

 

W ramach zawartego w styczniu 2016 roku Porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim a 

Miastem i Gminą Pleszew wprowadzono Strefę Płatnego Parkowania w Pleszewie (SPP) na ulicach: 

Rynek, Poznańska, Kowalska, Kościelna, Szkolna, Pl. Kościelny, Kaliska, Garncarska, Krzyżowa, 
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Sienkiewicza, Ogrodowa, Plac Kościuszki, Panieńska, Daszyńskiego, Kraszewskiego, Tyniec, 

Bojanowskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Sopałowicza. Z budżetu Powiatu Pleszewskiego 

przekazano dotację celową Miastu i Gminie Pleszew na urządzenie Strefy Płatnego Parkowania na ww. 

ulicach powiatowych w kwocie 121 276 zł.  

Strefa Płatnego Parkowania (SPP) jest wyposażona w  20 parkomatów i ma łącznie  380 miejsc 

parkingowych, w tym 14 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 

  

 Również w roku 2017 podejmowano działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Łącznie wybudowano 6,911 km ciągów pieszo – rowerowych. Prace te wykonano  

w ramach przebudowy dróg i uwzględniono w opisie realizacji Celu operacyjnego 1.1. Wykonano nowe 

przejście dla pieszych wraz z dojściem i oznakowaniem w miejscowości Taczanów Drugi.  

Dodatkowo zadbano o prawidłowe oznakowanie poziome na drogach i ulicach (przejścia dla 

pieszych) – odnowa oznakowania oraz zakup nowego oznakowania i barierek. 

 

Cel strategiczny 2 – Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej do oczekiwań 
mieszkańców Powiatu 

 

Cel operacyjny 2.1. Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i aktywizacja 
zachowań prozdrowotnych 

Tabela 6 Wartości osiągniętych wskaźników dla Celu operacyjnego 2.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Liczba osób objętych badaniami w ramach 

programów profilaktycznych osoby 
 

1 784 
 

948  
966 

2. Liczba osób objętych opieką długoterminową 
osoby 19 21 16 

3. Liczba osób korzystających z poradni 

specjalistycznych i zakładów 

diagnostycznych 

osoby 84 308 88 529  
106 087 

4. Liczba osób korzystających z leczenia 

szpitalnego osoby 24 372 24 187  
  24 838 

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

 W ramach modernizacji infrastruktury szpitalnej w latach 2016 - 2017 zrealizowano 

następujące przedsięwzięcia w szpitalu powiatowym: 

 Dostosowanie pomieszczeń na oddział opieki długoterminowej - zadanie było dofinansowane ze 

środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2009-2014 w ramach Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do 

trendów demograficzno-epidemiologicznych”. Rozbudowa i modernizacja oddziału opieki 

długoterminowej obejmowała wszystkie pomieszczenia na poziomie I piętra budynku C szpitala. 
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Wykonane zostały gruntowne prace budowlane, wymieniono stolarkę drzwiową, parapety 

wewnętrzne, sufity podwieszane, wykładziny posadzkowe, wykonano nowe ściany działowe, 

powstały nowe sanitariaty w tym także przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wymieniono 

i rozbudowano instalacje elektryczne, wyposażono oddział w system sygnalizacji pożaru, systemy 

przyzywowy oraz system domofonowy a także wykonano nowe okablowanie strukturalne. 

Zakupiono i zamontowano dwie centrale grzewczo - wentylacyjne, co sprawiło, że wszystkie 

pomieszczenia oddziału są wentylowane i klimatyzowane w sposób mechaniczny. Wykonano nową 

instalację gazów medycznych oraz zamontowano nowoczesne panele nadłóżkowe posiadające 

dostęp do mediów; 

 Rozbudowa i przebudowa SOR – budowa wiaty przejazdowej dla kartek, wykonanie izolatki oraz 

remont pozostałych pomieszczeń. Przebudowa SOR podyktowana była zmianami w wymaganiach 

standardów dla tego typu pomieszczeń; 

 Adaptacja pomieszczeń w przyziemiu na szatnie dla pracowników. W związku z ciągłym, 

wzrostem ilości leczonych pacjentów, wzrasta ilość zatrudnionego w szpitalu personelu 

medycznego. Koniecznym było zaadaptowanie części pomieszczeń w przyziemiu na szatnię dla 

pracowników; 

 Modernizacja pomieszczeń dla oddziału noworodkowego. Zakres inwestycji obejmował m.in. 

naprawę uszkodzonych ścian i posadzek oraz zabezpieczenie ich   wykładzinami typu Tarkett. 

Zamontowano nową stolarkę drzwiową, zamontowano w ścianach naświetla okienne, wymieniono  

parapety wewnętrzne. Prace obejmowały również montaż w oknach nawietrzaków 

higrosterowalnych oraz rolet materiałowych, montaż nowego sufitu systemowego w korytarzu, 

wymianę opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego, wykonanie nowej instalacji 

sygnalizacji pożaru, instalacji przyzywowej oraz instalacji domofonowej, wykonanie nowej 

instalacji gazów medycznych, wymianę armatury sanitarnej oraz grzejników instalacji centralnego 

ogrzewania. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej z klimatyzacją dla wszystkich 

pomieszczeń oddziału. Koszt zadania: 436 742 zł. 

 Dostosowanie pomieszczeń po oddziale noworodkowym dla potrzeb oddziału położniczego. 

Wykonano nowe posadzki, dwa nowe węzły sanitarne oraz dwie nowe sale dla pacjentek. 

Wymieniono stolarkę drzwiową. 

 Dokończenie projektu przebudowy z rozbudową bloku operacyjnego i IOM-u – wykonano 

dokumentację budowlaną. 

 Wykonanie projektu technicznego laboratorium w pomieszczeniach po poradni dla dzieci. Prace 

budowlane polegały na dostosowaniu pomieszczeń byłej  poradni dziecięcej do wymogów 

stawianych pomieszczeniom laboratoryjnym. Zostały wykonane nowe instalacje: elektryczne, 

wentylacyjne z klimatyzacją, sanitarne oraz doprowadzono gazy medyczne. Zainstalowano nową 

stolarkę drzwiową z aluminium. Położono nowe posadzki. 

 Montaż oświetlenia w pustkach technologicznych – niezbędne do bezpiecznego prowadzenia 

prac konserwacyjnych w budynkach A i D. 

 Modernizacja rozdzielni i stacji transformatorowej – niezbędna do spełnienia nowych wymogów 

przyłączenia do sieci energetycznej. 

 Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów do zasilania central grzewczo – wentylacyjnych. 

 W celu zwiększenia sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia  

w 2016 roku zakupiony został dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, nowoczesny Ambulans 
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Ratunkowy – koszt  jego zakupu i wyposażenia to 400 000 zł. Powiat pleszewski wsparł zakup 

ambulansu kwotą 140 tys. zł. 

 Wprowadzano nowe technologii medyczne i telemedycznę. Wdrażano nowe procedury 

medyczne uwzględniające trendy demograficzne, m.in. na oddziałach nefrologicznym, 

kardiologicznym, ortopedycznym, chirurgicznym, onkologicznym, dziecięcym, rehabilitacyjnym, IOM. 

 W zakresie telemedycyny należy wskazać, że od lipca 2015 roku PCM posiada szerokopasmowe 

łącze światłowodowe pozwalające na szybki przesył badań obrazowych do opisu przez podmiot 

zewnętrzny. Zwiększa to niewątpliwie bezpieczeństwo pacjenta zapewniając szybki dostęp do 

wysokospecjalistycznej diagnostyki i  specjalistycznych konsultacji. Warto tez zauważyć, że Zespoły 

Ratownictwa Medycznego wyposażone są w system teletransmisji danych kardiologicznych. Stacja 

odbiorcza w SOR pozwala na odczyt danych z  zapisu EKG przesyłanych przez ZRM i poddawanych 

natychmiastowej analizie przez lekarza kardiologa. 

Tworzenie nowych oddziałów szpitalnych o profilu odpowiadającym potrzebom zdrowotnym 

lokalnej społeczności 

 Od 1 listopada 2016 roku funkcjonuje samodzielny, pełnoprofilowy oddział nefrologiczny. 

Począwszy od 1 października 2017 roku PCM w Pleszewie weszło do tzw. „sieci” szpitali. Jest 

to rozwiązanie ustawowe wprowadzające system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ) 

świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniający pacjentom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów 

lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy 

jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich 

finansowania.  

Pleszewskie Centrum Medyczne znalazło się w pierwszym wykazie opublikowanym przez NFZ 

27 czerwca br., który to wykaz będzie obowiązywał do połowy 2021 roku. Zostaliśmy zakwalifikowani 

do II poziomu zabezpieczenia, co jest niewątpliwym sukcesem. Podstawową konsekwencją 

zakwalifikowania szpitala do PSZ była możliwość zawarcia umowy bez przeprowadzania konkursu ofert 

i rokowań, co ograniczyło zbędny formalizm. Zaletą nowego systemu jest także lepsza organizacja 

finansowania. Szpitale zakwalifikowane do PSZ uzyskały pewność co do tego, że będą miały 

zapewnione środki z NFZ. Płacenie ryczałtowe pozwala na dużą elastyczność w gospodarowaniu tymi 

środkami. Uważamy, że to my sami wiemy najlepiej – jakie są potrzeby pacjentów i gdzie przesunąć 

strumień pieniędzy publicznych. Chodzi np. o optymalizację pobytu w szpitalu, tak aby to, co możliwe 

wykonać ambulatoryjnie bez konieczności hospitalizacji. Podstawę kwoty pierwszych ryczałtów 

stanowiła, co do zasady ilości świadczeń udzielonych i sprawozdanych w roku 2015, z uwzględnieniem 

wyceny tych świadczeń stosowanych w dniu wejścia w życie ustawy. Zamiast dotychczasowego 

rozliczania na podstawie wykonań jednorodnych grup pacjentów (JGP) przewidziane zostały odgórnie 

ustalone kwoty ryczałtu, które następnie są aktualizowane w zależności od różnych parametrów takich 

jak, liczba i rodzaj udzielonych świadczeń, ich koszt czy parametry jakościowe. Wysokość ryczałtu 

ustalana jest na nie dłuższy niż roczny okres rozliczeniowy.  
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Poszerzanie diagnostyki, prowadzenie badań przesiewowych i profilaktycznych 

 W zakresie poszerzanie diagnostyki, prowadzenia badań przesiewowych i profilaktycznych 

wdrażano kolejne programy lekowe w zakresie schorzeń onkologicznych. W 2016 roku kontynuowano 

realizację programu profilaktyki raka piersi oraz profilaktyki raka jelita grubego. Wdrażamy kolejne 

programy lekowe w zakresie schorzeń onkologicznych. W 2017 roku realizowano program profilaktyki 

raka piersi, w ramach którego wykonywane są m.in. przesiewowe badania mammograficzne. 

 W pleszewskim szpitalu leczy się rocznie 450 pacjentów z rakiem piersi w tym około 150 

operacyjnie. 

 Z inicjatywy Ordynatora Oddziału Onkologicznego Zbigniewa Olejaka  

i Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Pawła Przybyła powstało Centrum Leczenia Raka Piersi, które 

postawiło sobie następujące cele: 

• Profilaktyka 
• Diagnostyka 
• Leczenie raka piersi. 
 
 W Polsce na badania profilaktyczne piersi zgłasza się około 40% kobiet, a np. w Niemczech 

zgłaszalność kobiet wynosi około 80 %. Dlatego do współpracy ze szpitalem w tym zakresie zaproszono 

prof. A. Wojtyłę i prof. Zatońskiego - naukowców z olbrzymim doświadczeniem dziedzinach 

epidemiologii i badań profilaktycznych, którzy na co dzień pomagają szpitalowi powiatowemu 

poprawić wyniki w dziedzinie profilaktyki chorób piersi. 

 W zakresie diagnostyki  - wprowadzono zasadę, że pacjentka w dniu pojawienia się w centrum 

lub następnym ma pobrany materiał do badań histopatologicznych. Druga zasada polega na tym, że 

pacjentką po zabiegu zajmuje się specjalnie powołana osoba tzw. koordynator, który jest z nią w stałym 

kontakcie i powiadamia o kolejnych etapach leczenia. Diagnostyka kończy się zebraniem specjalistów, 

które odbywają się raz w tygodniu. Są to specjaliści z zakresu chirurgii, onkologii, radiologii, lekarze od 

prof. Milewskiego oraz psycholog. Zespół ten ustala zasady i kolejność leczenia  (radioterapia, 

chemioterapia, operacja). 

 W IV kw. 2017 roku szpital uzyskał większy kontrakt na badania endoskopowe mające 

decydujące znaczenie w diagnostyce raka jelita grubego. 

Uruchomienie większej ilości poradni specjalistycznych 

Szpital przejął w drodze cesji kontrakty od NZOZ CHIRURG i NZOZ AB-MED i od lipca 2017 roku 

prowadzi również poradnię chirurgiczną i diabetologiczną, co również poprawia kompleksowość 

udzielanych świadczeń przez szpital powiatowy. 

Dostosowanie działalności szpitala do długotrwałych trendów demograficznych uwzględniających i 

starzenie się społeczeństwa i związanych z tym schorzeń 

 W celu poprawy leczenia osób starszych, niesamodzielnych, wymagających ciągłej opieki   

lekarskiej i pielęgniarskiej, przeniesiono oddział paliatywno – hospicyjny i zakład opiekuńczo leczniczy                  

do nowych pomieszczeń. Zwiększono liczbę łóżek - w oddziale paliatywnym z 10 do 26 łóżek, w ZOL-u 

z 12 do 17 łóżek, poprawiono komfort pobytu pacjentów poprzez zastosowanie we wszystkich 
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pomieszczeniach wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, zakupiono specjalistyczne łóżka  

z materacami przeciwodleżynowymi oraz szafki przyłóżkowe, wykonano salę rehabilitacyjną  – koszt 

1 892 000 zł. 

 Poszerzanie zakresu usług leczniczych i rehabilitacyjnych 

Od początku 2016 roku w pleszewskim szpitalu funkcjonuje duży 60-łóżkowy oddział 

rehabilitacyjny oraz zakład fizjoterapii wyposażony w nowoczesny sprzęt. Od kwietnia 2016 roku szpital 

posiada kontrakt z NFZ na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. 

Zwiększono liczbę łóżek w ZOL i oddziale paliatywnym. 

 Począwszy od października 2017 roku PCM realizuje w ramach kontraktu z NFZ kompleksową 

opiekę po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał). Zakwalifikowani do programu pacjenci objęci są 

opieką kardiologów, kardiochirurgów i rehabilitantów do 12 miesiąca od wystąpienia zawału mięśnia 

sercowego. Opieką obejmuje diagnostykę zawału i leczenie na oddziale kardiologicznym i lub 

kardiochirurgicznym, rehabilitację kardiologiczną oraz opiekę specjalistyczną. 

Od 1 października do końca grudnia 2017 roku kompleksową opieką kardiologiczną nad 

pacjentem po zawale mięśnia sercowego objęto 11 pacjentów. 

  Podnoszenie kwalifikacji personelu i pozyskiwanie nowych specjalistów  

Zatrudniony w pleszewskiej lecznicy personel nieustannie podnosi 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. 

 Na bieżąco prowadzona jest analiza zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych.  

W grupie lekarzy najtrudniejsza sytuacja kadrowa ma miejsce w oddziałach: rehabilitacyjnym, 

neonatologicznym, dziecięcym i położniczo – ginekologicznym. W 2017 roku udało się pozyskać lekarza 

do odbywania specjalizacji rehabilitacji medycznej oraz dwóch lekarzy do oddziału położniczo – 

ginekologicznego. Trudności  występują również z pozyskaniem lekarzy chcących dyżurować w nocnej 

i świątecznej opiece zdrowotnej.   

 Placówka posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji w następujących dziedzinach 
medycyny: 
- choroby wewnętrzne – 6 miejsc specjalizacyjnych – 1 wolne, 
- kardiologia - 2 miejsca – brak wolnych (w 2016 r. wystąpiono o zwiększenie miejsc do 5;  odmowna 
odpowiedź), 
- chirurgia ogólna – 3 miejsca – 1 wolne, 
- ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 2 miejsca – 1 wolne, 
- rehabilitacja medyczna – 2 miejsca – 1 wolne, 
- położnictwo i ginekologia – 1 miejsce – wolne, 
- medycyna ratunkowa – 6 miejsc – 4 wolne, 
- neonatologia – 2 miejsca – wolne, 
- pediatria – 2 miejsca – brak wolnych, 
- radiologia  - 3 miejsca – 2 wolne, 
- onkologia kliniczna – 4 miejsca – 2 wolne. 
 W grupie pielęgniarek największym problemem jest stosunkowo wysoka średnia wieku 

(zagrożenia: przewlekłe choroby, odejścia na emerytury). Pomimo ufundowania przez PCM 
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stypendium dla studentów wydziałów pielęgniarskich, wyznaczenia przejrzystej ścieżki kariery oraz 

pomocy w szkoleniach podyplomowych  – brak jest wśród absolwentów uczelni zainteresowania 

podjęciem pracy.  

 Aby wzmocnić obsady personelu pielęgniarskiego w oddziałach zatrudniani są opiekunowie 

medyczni. 

   

Cel operacyjny 2.2. Dostosowanie kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego do 
oczekiwań rynku pracy i preferowanych kierunków studiów 

 Realizacja celu odbywała się poprzez: 

a) promowanie kształcenia zawodowego  

 Wzorem lat ubiegłych zarówno w roku 2016 jak i w roku 2017 zorganizowano w miesiącu 

wrześniu Wielkopolski Festiwal Rzemiosła. Festiwal ma na celu promowanie kształcenia zawodowego, 

tradycji rzemieślniczych oraz pracy w wytwórczości, usługach i handlu. Festiwal cieszył się, podobnie 

jak w latach poprzednich dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Corocznie w Festiwalu 

bierze udział ok. 2 tys. przedszkolaków, uczniów, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Rzemieślnicy z terenu powiatu pleszewskiego i z innych rejonów przygotowali 

stoiska branży stolarskiej, fryzjerskiej, murarskiej, kulinarnej, dekarskiej itp. Zwiedzający mieli 

możliwość wykonania czynności rzemieślniczych pod opieką fachowców.  

 Organizatorami Festiwalu byli: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Miasto i Gmina Pleszew, 

Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.  

 Szczególnym walorem imprezy są organizowane corocznie warsztaty pracy rzemieślników, 

stanowiące szczególne znaczenie dla najmłodszych odbiorców – przedszkolaków i uczniów 

z początkowych klas szkół podstawowych. Dla uczniów, potencjalnych kandydatów do szkół 

branżowych udział w Festiwalu jest okazją do weryfikacji i rozpoznania swoich potrzeb i zainteresowań 

pod kątem świadomego wyboru kierunku kształcenia, motywu wyboru zawodu. Festiwal wskazuje na 

praktyczny aspekt nauki w szkole zawodowej, gdzie wiedza i zdobyte kwalifikacje są powiązane 

z oczekiwaniami pracodawców i mają konkretne zastosowanie w pracy. 

b) aktywną współpracę z pracodawcami  

 Mając na względzie rozwój Szkoły, dobre przygotowanie teoretyczne uczniów, jak 

i przygotowanie praktyczne, jej dobry wizerunek w środowisku szkolnym dyrektorzy współpracują  

z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, szczególnie z pracodawcami, u których uczniowie odbywają 

praktyczną naukę zawodu np.: 

 Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie  z pracodawcami zrzeszonymi w Cechu 

Rzemiosł Różnych w Pleszewie, Jarocinie, Kaliszu, Pleszewskiej Izbie Gospodarczej, 

 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie z FAMOT Pleszew S.A., SPOMASZ Pleszew S.A., ze szkołą 

BBS w Ammerland, w ramach której uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach 

w Niemczech. Oprócz zdobywania kwalifikacji zawodowych uczniowie mają możliwość 

podnoszenia kompetencji językowych, posługując się językiem niemieckim. Efektem 
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współpracy z pracodawcami dla uczniów ZST jest: propagowanie wiedzy i nauki, nabycie przez 

uczniów wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w Internecie, doskonalenie zawodowe w zakresie 

obsługi maszyn i urządzeń pomiarowych nowej generacji, nabycie fachowej wiedzy w praktyce, 

promocja szkoły. 

 Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Marszewie z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią, z Wielkopolskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, z Wielkopolską Izbą Rolniczą, z Wielkopolskim Centrum 

Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach, z rolnikami w zakresie organizacji praktyk uczniowskich 

w gospodarstwach ekologicznych, gabinetach weterynaryjnych, w indywidualnych 

gospodarstwach. 

c) dostosowywanie programów nauczania do potrzeb pracodawców, 

 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe na bieżąco wprowadzają zmiany do realizowanych 

programów nauczania tak, aby zachować równowagę między potrzebami pracodawców 

i wymaganiami niezbędnymi do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 Samorząd powiatowy dostosowuje kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego do oczekiwań 

rynku pracy. Aktywnie współpracuje z pracodawcami, czego wyrazem jest objęcie patronatem przez 

FAMOT Pleszew Sp. z o.o. klasy Technikum w Zespole Szkół Technicznych kształcącej w zawodzie 

technik mechatronik. List intencyjny o utworzeniu klasy patronackiej podpisano 12.04.2017 r. 

 Klasa patronacka FAMOT umożliwi młodzieży zdobycie zawodu technik mechatronik, 

łączącego w sobie umiejętności z zakresu mechaniki, automatyki i elektroniki. Wiedzę teoretyczną i 

praktyczną uczniowie zdobywają w ZST i CKP w Pleszewie, natomiast praktyki zawodowe odbywają się 

w fabryce FAMOT na wydziałach Montażu, Obróbki Mechanicznej, w Dziale Jakości i Utrzymania Ruchu. 

W ten sposób przyszli technicy uczą się od wysokiej klasy specjalistów i zdobywają doświadczenie w 

obsłudze zaawansowanych technologicznie  urządzeń i obrabiarek sterowanych numerycznie. Praktyki 

będą kończyły się otrzymaniem certyfikatu firmy FAMOT i Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – 

Handlowej. Najlepsi uczniowie po ukończeniu praktyk mają szansę na zatrudnienie w firmie FAMOT i 

międzynarodowym koncernie DMG MORI.   

d) współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy 

 Podejmując decyzje o nowych kierunkach kształcenia dyrektorzy szkół uwzględniają przede 

wszystkim aktualne zapotrzebowanie na dane zawody na rynku pracy, analizują orientacje zawodowe 

uczniów gimnazjów. Pozyskują opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia, Powiatowego Urzędu Pracy 

w sprawie planowania profili kształcenia i zawodów. Organ prowadzący szkoły, po zmianach w ustawie 

o systemie oświaty zwrócił się w 2015 r. i 2016 r. do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu  

o wyrażenie opinii dotyczącej uruchomienia w roku szkolnym 2016/2017 następujących kierunków 

kształcenia: 

1. w ZSUG w Pleszewie: 

a) w Zasadniczej Szkole Zawodowej zawodu: kierowca-mechanik 

b) w Szkole Policealnej Nr 2 zawodu: technik usług kosmetycznych; 

2. w ZSPP CKU w Marszewie: 
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a) w Technikum zawodów: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik analityk, 
technik turystyki wiejskiej; 

b) w Szkole Policealnej dla Dorosłych zawodów: technik masażysta; 

3. w ZST w Pleszewie: 

a) w Technikum Nr 1 zawodów: technik budownictwa, technik elektryk. 

 Przedstawiając zasadność uruchomienia ww. zawodów, Wydział Oświaty przedłożył 

charakterystykę danej Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem profilu jednostki, bazy lokalowej, 

dydaktycznej, przygotowania kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć w nowo uruchamianych 

zawodach. 

Wszystkie kierunki uzyskały pozytywną opinię. 

Cel operacyjny 2.3. Dostosowanie bazy oświatowej do kierunków kształcenia, 
wymogów lokalowych nowoczesnej szkoły, poprawa jakości kształcenia 

Realizacja celu odbywała się poprzez: 

a) modernizację wyposażenia szkół, przy aktywnym pozyskiwaniu środków zewnętrznych 

 W minionym okresie klasy i pracownie szkolne doposażone były w ramach posiadanych 

środków własnych. 

b) wprowadzanie innowacji pedagogicznych  

 Dążąc do stałego podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania nauczania do 

możliwości uczniów w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie realizowane były w innowacje 

pedagogiczne pn. „Przyjacielu czytam Tobie, a Ty mnie”, „Tabliczka mnożenia jest do nauczenia”, 

„Metody wspomagające proces uczenia się. Trening koncentracji i uważności”, „My też potrafimy – 

chętnie pracujemy”, „Będę zdrowy, bo wiem co jeść”. W Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych z 

kolei realizowano innowację pedagogiczną w ramach Projektu Sita „Ucz się z głową”.  

c) doskonalenie i dokształcanie kadry szkolnej 

 W celu poprawy jakości kształcenia w latach 2016 - 2017 nauczyciele szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie brali udział w wielu formach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. w studiach podyplomowych: „Podstawy 

przedsiębiorczości”, „Technologia Żywności i Żywienia Człowieka”, „Zootechnika”, „Edukacja dla 

bezpieczeństwa”, w warsztatach „Mechatronika-robotyka”, „Kształcenie modułowe”, „Doskonalenie 

modułowe” oraz w wielu kursach nadających odpowiednie kwalifikacje w określonym zawodzie 

wynikające z potrzeb edukacyjnych. 

d)  włączanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. 

 Jedną z form włączania pracodawców w proces kształcenia zawodowego uczniów jest 

organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej u pracodawców przez 

cały okres kształcenia, tak aby nauka zawodu przebiegała w rzeczywistych warunkach pracy, w 

kontakcie z nowoczesną technologią. W takim przypadku nauka zawodu odbywa się w systemie 
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dualnym i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, który zawiera z uczniem 

umowę o pracę na czas nieokreślony, jako z młodocianym pracownikiem.  

 Uczniowie techników i szkół policealnych także mają możliwości praktycznego uczenia się 

zawodu u pracodawców, ograniczone jest to jednak do odbycia 4-tygodniowych praktyk zawodowych  

u pracodawców.  

Tabela 7 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.3. 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

pomiaru 
2015 2016 2017 

Powiat Kraj Powiat Kraj Powiat Kraj 

1. 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych  

 historia i WOS % 74 64 76 56 55 59 

 język polski % 70 62 88 69 65 69 

 przedmioty przyrodnicze % 65 50 71 51 49 52 

 matematyka % 64 48 77 49 41 47 

 język angielski rozszerzony % 77 48 82 45 45 49 

2. 

Wyniki egzaminów maturalnych 

 liceum ogólnokształcące % 95 79 99 89 86 89 

 technikum % 71 67 75 76 80 76 
Źródło: Dane z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

Jak wskazują wyniki egzaminu gimnazjalnego każdego z przedmiotów zdawanych przez 

uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława Staszica w Pleszewie znacznie przewyższają wyniki 

egzaminów w skali kraju. 

 

Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie dostępu do zasobów bibliotecznych 

  

 Realizacja celu odbywała się poprzez wprowadzanie nowoczesnych form korzystania  

z bibliotek. 

 Starostwo Powiatowe w Pleszewie w 2016 roku złożyło do Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

wniosek o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w LiG, ZSUG, ZST, 

ZSPP CKU w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Na mocy umowy zawartej w dn.  

30 maja 2016 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim ww. szkoły otrzymały 

dotację celową w wysokości 12 000 zł (dla każdej placówki), przy wkładzie własnym 3 000 zł. Program 

dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  

w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci  

i młodzieży. 

 Ponadto Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Liceum i Gimnazjum im. Stanisława 

Staszica w Pleszewie na swoich stronach internetowych udostępniły swoje katalogi biblioteczne  

w Internecie, co m.in. wpłynęło na znaczny wzrost wypożyczeń. 
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Tabela 8 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.4. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. 
Liczba bibliotek szkolnych 
udostępniających katalogi  
w Internecie  

szt. 0 2 2 

Źródło: Dane z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.5. Rozwój pieczy zastępczej i innych form pomocy 

Corocznie zostaje przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

szereg akcji promujących rodzicielstwo zastępcze (stoiska, w którym pracownicy udzielają informacji  

i rozdają ulotki np. podczas Dni Pleszewa czy festynów nocy świętojańskiej). Ponadto w ramach 

rozeznanych potrzeb organizowane są szkolenia. 

Tabela 9 Wskaźniki Celu operacyjnego 2.5. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1.  
Liczba nowoutworzonych rodzinnych form 
pieczy zastępczej 

szt. 
 

3 0 
 

3* 

2.  
Liczba szkoleń dla rodzin zastępczych  
i prowadzących rodzinne domy dziecka 

szt. 
 

2 3 
 

3 

* Przedłużone umowy dla 2 rodzin zastępczych zawodowych i 1 rodzinnego domu dziecka 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.6. Weryfikacja form świadczenia instytucjonalnej opieki społecznej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie prowadzi nadzór nad warsztatami terapii 

zajęciowej, domami pomocy społecznej, ośrodkiem wsparcia, dziennym domem pomocy społecznej 

„Senior – Wigor” jak również osobami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
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Tabela 10 Wskaźniki celu operacyjnego 2.6. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

 
2015 2016 2017 

1.  
Liczba podopiecznych korzystających  
z usług powiatowych instytucji opieki 
społecznej 

os. 
 

1 273 1 508 
 

1 566 

2.  
Liczba funkcjonujących centrów integracji 
społecznej 

szt. 
 

0 0 
 

0 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

W roku 2016 zakończono kompleksowy remont DPS w Pleszewie, który objął: przebudowę 

pokoi i łazienek dla mieszkańców domu, pomieszczeń rehabilitacji, korytarzy i klatek schodowych, 

montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż windy osobowej dla osób na wózkach 

inwalidzkich, zakup nowych mebli i wyposażenia, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej, założenie monitoringu, instalacji telewizyjnej, przyzywowej 

i alarmu pożarowego. Wygospodarowano dodatkowe pomieszczenia, gdzie urządzono pracownię 

komputerową oraz salę poznawania świata.     

 Główny budynek Domu Pomocy Społecznej przy Placu Wolności im. Jana Pawła II w Pleszewie 

ma ponad 150 lat. Jego modernizacja trwała 10 miesięcy i stanowiła część inwestycyjną projektu 

realizowanego przez Powiat Pleszewski pn. „Poprawa standardu opieki zdrowotnej nad osobami 

starszymi i niesamodzielnymi w DPS Pleszew wraz z profilaktyką upadków i akcją edukacyjną”, 

współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (pochodzących od rządów Islandii, Lichtensteinu 

i Norwegii) w ramach programu PLO7 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów 

demograficzno-epidemiologicznych.  

Wartość całego projektu wyniosła 4 281 769 zł, w tym dofinansowanie z tzw. funduszy 

norweskich 3 425 415 zł (tj. 80%), a pozostałe 856 354 zł (20%) to wkład własny Powiatu Pleszewskiego. 

Na samą modernizację budynku DPS przeznaczono 2,6 mln zł, a część nieinwestycyjna projektu 

kosztowała 1,7 mln zł. Oprócz prac remontowych w ramach projektu zorganizowano bowiem badania 

profilaktyczne dla mieszkańców powiatu, bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i 

 ortopedycznego, bezpłatne porady telefoniczne pielęgniarki i rehabilitanta (teleopieka) oraz szkolenia 

personelu DPS.     

W roku 2016 wykonano również remont części pomieszczeń w obiekcie Domu Pomocy 

Społecznej w Pleszewie znajdującym się przy ul. Malińskiej 9. W ramach remontu dokonano m.in. 

wymiany okładzin podłogowych w pomieszczeniach mieszkalnych i w ciągach komunikacyjnych, 

zamontowano pochwyty dla osób z problemami w poruszaniu się i wykonano okładziny ścian  

z wykładziny Tarkett na korytarzach, jak również wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Łączny koszt 

wykonanych remontów to 192 094 zł. Część wydatkowanych na ten cel środków w wysokości 112 730 

zł pochodziła z dotacji udzielonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.  
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Cel operacyjny 2.7. Poprawa funkcjonowania osób starszych  

Zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest kierowanie oraz ustalanie odpłatności 

osobom składającym wniosek o umieszczenie w dziennym domu pomocy społecznej „Senior – Wigor”. 

Tabela 11 Wskaźniki Celu operacyjnego 2.7. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1.  Liczba dziennych domów pomocy społecznej szt. 
 

0 1 
 

1 

2.  
Liczba osób korzystających z usług dziennych 
domu pomocy społecznej 

os. 
 

0 23 
 

30 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

Od dnia 30.12.2015 r. w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie funkcjonuje 

Dzienny Dom Senior – WIGOR. Nowopowstała placówka jest miejscem, w którym pomoc 

specjalistyczną oraz ofertę rekreacyjną mogą uzyskać osoby starsze z terenu Powiatu Pleszewskiego  

w wieku powyżej 60 lat i nieaktywne zawodowo. 

W ramach swojej oferty Dzienny Dom „Senior – WIGOR” świadczy usługi: socjalne (w tym 

odpłatny posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej i kinezyterapii, sportowo-

rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej. Dla uczestników „Seniora – WIGORA” 

przygotowano następujące pomieszczenia: pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcje sali 

spotkań i jadalni (z miejscami dla 30 osób),  pomieszczenie kuchenne (aneks), pomieszczenie klubowe 

(biblioteczka, TV, komputer z dostępem do internetu),  pomieszczenie rehabilitacyjne (wraz z drobnym 

sprzętem rehabilitacyjnym), pomieszczenie do odpoczynku, pomieszczenie do terapii indywidualnej, 

pokój pielęgniarki, łazienki, pralnia, szatnia. 

Placówkę umieszczono w budynku niewykorzystywanej pralni zakładowej DPS w Pleszewie. 

Obiekt przeszedł w roku 2015 kapitalny remont i przebudowę pomieszczeń. Przeprowadzone zostały 

prace rozbiórkowe, potem murarskie, tynkarskie i posadzkarskie. Założono sieć wodną i kanalizacyjną 

oraz instalację centralnego ogrzewania, wykonano malowanie ścian wewnętrznych i prace 

okładzinowe podłóg, wymianę instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonu, telewizji i internetu, 

wymianę stolarki drzwiowej, remont elewacji, schody zewnętrzne, podjazd i chodnik z kostki 

betonowej. Powierzchnia użytkowa domu po modernizacji wynosi 152,40 m².  

Łączny koszt utworzenia Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Pleszewie wyniósł 335 000 zł,  

w tym 234 000 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020, edycja 2015. 

Na funkcjonowanie Domu „Senior - Wigor” w latach 2016 – 2017 pozyskano z Programu środki 

w łącznej wysokości 124 248 zł. 
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Cel operacyjny 2.8. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych  

Pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców i instytucji wyrażających 

chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w strukturach, którego funkcjonuje Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy 

Instytucjonalnej.   

W roku 2016 w ramach programu PFRON-u „Wyrównywania Różnic Między Regionami III” 

pozyskano środki na zakup środków transportowych dla 5 beneficjentów: Zespołu Placówek 

Specjalnych w Pleszewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerminie, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dobrzycy, Wiejskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz”  

w Choczu oraz Stowarzyszenia „Mieszkańcom Gminy Gołuchów” w Gołuchowie Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Pojazdy kosztowały w sumie 704 566 zł. Kwota dofinansowania z PFRON 

wyniosła 370 604 zł, a wkład powiatu 83 556 zł. 

Tabela 12 Wskaźniki Celu operacyjnego 2.8. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 
2015 2016 2017 

1.  Liczba instytucji powiatowych dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych 
szt. 8 9 9 

2.  
Liczba osób uczestniczących / korzystających 

z programów / projektów 

współfinansowanych z EFS i PFRON 

os. 0 0 1 140 

3.  Liczba utworzonych nowych miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych 
os. 2 4 1 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

Od października 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie realizuje projekt 

dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie,  

Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Fundacją Aktywności Lokalnej oraz 

Stowarzyszeniem „Skarabeusz”. 

Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia rodzin z terenu województwa 

wielkopolskiego przeżywających szeroko rozumiane trudności oraz osób niepełnosprawnych  

i niesamodzielnych.  

Przedmiotem projektu jest realizacja działań z zakresu usług wsparcia rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, osób niepełnosprawnych i zależnych w tym działań: 
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 profilaktycznych ukierunkowanych na pracę z rodziną przeżywająca problemy opiekuńczo-

wychowawcze, 

 prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz 

zapewniających opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej, 

 tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego, 

 usług opiekuńczych świadczonych dla osób niesamodzielnych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, 

 przeszkolenie oraz zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych, 

 umożliwienie korzystania przez beneficjentów projektu z indywidualnego poradnictwa 

specjalistycznego (prawnik, psycholog, logopeda, psychoedukator), 

 wsparcie rehabilitacyjne w postaci zajęć z rehabilitantem oraz zajęć usprawniających na 

basenie, 

 zajęć podnoszących kompetencje rodzin zastępczych, prowadzących Rodzinne Domy Dziecka 

oraz wychowanków. 

Ogółem projekt kierowany jest do 225 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenia. Realizacja projektu potrwa do 30 września 2018 roku. Wartość całkowita projektu to 1 897 

104 zł, z czego kwota 1 802 249 zł stanowi dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020  w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 

7.2.1 „Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne”.  

 

Cel operacyjny 2.9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Zadania dotyczące interwencji kryzysowej na terenie powiatu pleszewskiego realizuje Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej. Wspierane są osoby i rodziny będące w stanie kryzysu - konflikty rodzinne, 

separacja, rozwód, uzależnienie, współuzależnienie. W szczególności udzielana jest pomoc osobom 

doświadczającym przemocy w rodzinie, tj. przemocy fizycznej, psychologicznej, ekonomicznej, 

seksualnej i zaniedbania. Pomoc ta udzielana jest w następujących formach: pomoc interwenta w OIK 

w Pleszewie, interwencje w miejscu zamieszkania ofiar przemocy, pomoc psychologiczna, pomoc 

prawna, pomoc w znalezieniu schronienia, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla 

sprawców przemocy domowej. 

Tabela 13 Wskaźniki Celu operacyjnego 2.9. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 
2015 2016 2017 

1.  
Liczba podjętych inicjatyw w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
szt. 

 
9 
 

12 
 

9 

2.  
Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej 

Karty 
szt. 97 87 

 
68 
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3.  

Liczba przeprowadzonych programów 

korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy 

szt. 
 

0 
0 

 
0 

4.  

Liczba szkoleń dla pracowników instytucji 

realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

szt. 1 1 

 
1 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

 

 

Cel operacyjny 2.10. Tworzenie nowych miejsc pracy i likwidacja bezrobocia 

 

 Z końcem 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie były zarejestrowane 1 332 

osoby bezrobotne (o 320 osób mniej aniżeli w analogicznym okresie roku 2015). Stopa bezrobocia  

w powiecie pleszewskim wyniosła na koniec 2016 roku 5,5% i była wyższa o 0,5% od średniej dla 

Województwa Wielkopolskiego oraz niższa od średniej krajowej, która kształtowała się na poziomie 

8,3%. W grudniu 2017 roku zanotowano spadek stopy bezrobocia w powiecie do 3,7%, co odpowiadało 

średniej dla całego województwa w tym okresie (Polska – 6,6%). 

 W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w roku 2016 

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 3 798 ofert pracy. Najwięcej ofert dotyczyło pracy na stanowisku 

kierowca kat. C, kierowca kategorii CE, spawacz, sprzedawca, spedytor, szwaczka, doradca klienta, 

stolarz, kucharz, kelner, mechanik samochodowy, pracownik fizyczny. Dodatkowo zorganizowano  

17 giełd pracy na stanowiska: doradca klienta, kierownik sklepu, kasjer – sprzedawca, magazynier, 

operator wózka widłowego, pracownik ogólnobudowlany. W roku 2017 pozyskano 3 471 ofert pracy 

oraz zorganizowano 6 giełd pracy na stanowiska: sprzedawca, pracownik magazynowy, operator 

maszyn, doradca klienta, pracownik produkcji. 

 Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. 2017, poz.  z późn. zm.) dla wszystkim osób rejestrujących się w PUP ustalono 

Indywidualne Plany Działania oraz nadano profil pomocy. Tego rodzaju pomocą w roku 2016 objęto 

3 408 osób, w roku 2017  - 2 714 osób. W ramach profilowania do I profilu (osoby nie wymagające 

wsparcia) zakwalifikowano w roku 2016 44 osoby, w roku 2017 38 osób. Do II profilu (osoby 

wymagające aktywizacji zawodowej) zakwalifikowano w roku 2016 3 085 osób, w roku 2017 zaś 2 435 

osób.  Do III profilu  pomocy (osoby oddalone od rynku pracy) zakwalifikowano w roku 2016 279 osób, 

w roku 2017 – 327 osób. 

 W zakresie doradztwa zawodowego odbywały się indywidualne i grupowe porady zawodowe 

oraz informacja zawodowa. W roku 2016 udzielono 176 osobom porad indywidualnych, w roku 2017 

628. Porady grupowe skierowano w roku 2016 do 723 osób, a w roku 2017 do 797 osób. Grupowych 

informacji zawodowych  w roku 2016 udzielono 1 762 osobom, indywidualnych z kolei 162 osobom, w 

roku 2017 odpowiednio: 1 421 osobom porad grupowych i 113 osobom porad indywidualnych. 

Tematyka zajęć z doradcami zawodowymi poświęcona była przede wszystkim zagadnieniom 
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związanym z rynkiem pracy: sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, asertywności, metod i technik 

motywacji, zmian w prawie pracy. 

 Organizowano szkolenia dla osób bezrobotnych oraz dofinansowywano udział w studiach 

podyplomowych. Łącznie w szkoleniach indywidualnych i grupowych wzięło udział w roku 2016 - 218 

osób, a rok później 216 osób (w tym 90 w ramach bonów szkoleniowych). Na studia podyplomowe 

skierowano w roku 2016 3 osoby, w roku 2017 – 37 osób. Szkolenia organizowano m.in. w kategoriach: 

operator koparko – ładowarki, prawo jazdy kategorii C, CE, D wraz z kwalifikacjami wstępnymi na 

przewóz rzeczy lub osób, szkolenie ADR, spawacz MAG, TIG, magazynier sprzedawca z obsługą wózka 

widłowego, spawacz gazowy, palacz c.o., księgowość, brukarz, kucharz z egzaminem czeladnika. Z kolei 

osoby skierowane na studia podyplomowe wybierały kierunki: oligofrenopedagogika, Lean 

Managment, kadry, rachunkowość i finanse w biznesie. 

 Refundowano również koszty przejazdu do pracy lub zakwaterowania po skierowaniu do pracy 

poza miejscem zamieszkania. Koszty przejazdu zrefundowano 137 osobom. Zwrot kosztów 

zakwaterowania przyznano 10 osobom. 

 Wspierano również pracodawców poprzez dofinansowania i refundacje kosztów utworzenia  

nowych miejsc pracy, w tym: 

 Refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (73 refundacje w roku 

2016, 74 w roku 2017); 

 Refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (86 refundacji  

w ramach programu „Praca dla młodych” w roku 2016, w roku 2017 99 refundacji); 

 Jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje przyznano 96 osobom w 

roku 2016 i 73 osobom w roku następnym); 

 Skierowanie 52 osób na roboty publiczne w roku 2016 i 17 osób w roku 2017; 

 Skierowanie na staże 443 osób w roku 2016 i 378 osób w roku 2017. 

Ponadto ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansowano kształcenie 

ustawiczne pracowników i pracodawców na kwotę 841,9 tys. zł w roku 2016 i 601 tys. zł w roku 2017. 

Łącznie w szkoleniach zawodowych oraz studiach podyplomowych wzięło udział 384 pracowników  

i pracodawców w roku 2016 i 317 w kolejnym roku. 

 

Tabela 14 Wskaźniki Celu 2.10. Tworzenie nowych miejsc pracy i likwidacja bezrobocia 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Liczba ofert pracy pozyskanych przez 
PUP 

szt. 3 253 3 798 3 471 

2. Liczba utworzonych nowych miejsc 
pracy w wyniku dofinansowania przez 
PUP 

osoby 695 211 
 

263 

3. Liczba utworzonych nowych miejsc 
pracy na skutek otrzymania środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 

osoby 111 91 73 
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4. Liczba osób, które podjęły pracę w 
wyniku przekwalifikowania przez PUP 

osoby 219 99 130 

5. Liczba osób bezrobotnych, które po 
zakończonym stażu podjęły 
zatrudnienie 

osoby bd. 301 331 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.11. Poprawa bezpieczeństwa powiatu 

Tabela 15 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.11.  

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Liczba wypadków drogowych i kolizji 
drogowych 

szt. 87 74 76 

Liczba kolizji drogowych szt. 492 572 599 

2. Stopień wykrywalności przestępstw 
(stosunek liczby przestępstw 
wykrytych do liczby przestępstw 
stwierdzonych) 

% 86,1 99,9 90,8 

3. Stosunek liczby ćwiczeń, treningów i 
szkoleń zrealizowanych do liczby 
ćwiczeń, treningów i szkoleń 
zaplanowanych 

% 89 93 100 

4. Liczba szkoleń obronnych 
zrealizowanych do liczby szkoleń 
obronnych zaplanowanych 

% 80 87 86 

Źródło: Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

 Realizacja celu odbywała się m.in. poprzez wdrażanie „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. 

 Zadanie realizowano poprzez podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie 

podczas organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Pleszewie działań profilaktycznych  

w czasie akcji „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Pieszy”, „Pasy bezpieczeństwa”, „Bus”, „Telefony”, 

„Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych”, „Edward”, „Ogólnopolski policyjny dzień odblasków”, 

spotkań w szkołach poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jak również w ramach akcji 

„Kaskadowy pomiar prędkości”. 

 W roku 2017  w Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie wskaźnik wykrywalności 

przestępstw wyniósł 90,8%. W roku 2016 wskaźniki te wynosiły odpowiednio 87,8%i97%. Jak pokazują 

powyższe dane, na terenie powiatu pleszewskiego wzrosła wykrywalność czynów zabronionych rdr.

 Kontynuowano realizację sprawdzonych programów prewencji kryminalnej: PaT Profilaktyka a 

Ty, Bezpieczna i przyjazna szkoła, Krajowy program przeciwdziałania narkomanii, Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie, Dopalacze niszczą życie, Cyberzagrożenia „Dwie strony sieci”, Bezpiecznie to 

wiedzieć i znać, Bezpieczne życie seniorów, Ochrona dóbr kultury, Bezpieczne miasto, Bezpieczna wieś 

oraz opracowanego w KPP w Pleszewie programu prewencyjnego „Zobaczyłem, usłyszałem i…”, jak 
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również rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 2016-2017. 

 Rozwijano współpracę pomiędzy instytucjami i jednostkami powołanymi do ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, szczególnie w czasie prac Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i porządku, a także realizowanych ćwiczeń i gier 

decyzyjnych. 

 Zwiększano sprawność ratownictwa na terenie powiatu. Doskonalono organizację krajowego 

systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez inspekcje gotowości operacyjnej w każdej jednostce OSP 

(dwa razy w roku), przeprowadzanie kursów i szkoleń dla OSP oraz ćwiczeń i manewrów zgrywających 

dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Rozbudowano i zmodernizowano 

Szpitalny Oddział Ratunkowy Pleszewskiego Centrum Medycznego oraz wyposażono tenże oddział w 

nowoczesny sprzęt do ratowania życia, m.in. nowy stół zabiegowy z lampą operacyjną, defibrylatory, 

aparaty do znieczulenia, respiratory transportowe i sanitarne oraz aparat USG. 

  Podnoszono sprawność systemu zarządzania kryzysowego. Konsekwentnie wykonywano 

zadania z zakresu planowania cywilnego zapewniającego spójność procedur służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek administracji na poziomie powiatu, z uwzględnieniem analizy ryzyka.  

 Doskonalono współdziałanie podmiotów ustawowo powołanych doniesienia pomocy  

i reagowania kryzysowego. We wrześniu 2016 zorganizowano grę decyzyjną dotyczącą wybuchu gazu 

w budynku wielorodzinnym, a w grudniu 2016 z kolei przeprowadzono ćwiczenia praktyczne 

polegające na ewakuacji Oddziału Kardiologicznego Pleszewskiego Centrum Medycznego w przypadku 

podłożenia ładunku wybuchowego. W roku 2017 przeprowadzono ćwiczenia praktyczne pod 

kryptonimem Las 2017 – Pożar dużych obiektów leśnych na terenie gminy Pleszew oraz 

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym – ćwiczenia w Rozlewni Gazu Płynnego GASPOL 

S.A. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pleszewie przeprowadził szkolenie pt. „Współdziałanie służb i 

jednostek administracji samorządowej w zwalczaniu HPAI”. W ramach współdziałania ww. podmiotów 

na posiedzeniu PZKK omówiono postępowanie służb w przypadku protestu społecznego – blokady 

ciągu komunikacyjnego. 

 Wspierano działania służące wzbogaceniu bazy materialnej i jakości wyposażenia służb  

i instytucji poprzez dofinansowanie działalności Związku Powiatowego OSP, działalności Oddziału 

Miejsko – Powiatowego WOPR w Pleszewie (zakup ćwiczebnego AED, butli tlenowej z reduktorem oraz 

materiałów do udzielania pierwszej pomocy). Zakupiono urządzenia do konserwacji i impregnacji 

ubrań, węże, podporę stabilizacyjną oraz namiot dla KPPSP w Pleszewie. Na bieżąco uzupełniano 

materiały w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym. 

 Cel realizowano również poprzez zapewnienia ciągłości działania w warunkach wyższych 

stanów gotowości obronnej państwa. Kontynuowano przygotowanie stanowisk kierowania, 

podmiotów leczniczych i rezerw osobowych na potrzeby obronne państwa. Przygotowano do realizacji 

zadania planowania operacyjnego na poziomie powiatowym. Wdrażano zadania wynikające z „Planu 

szkolenia obronnego Powiatu Pleszewskiego na 2016 rok” tj., m.in. doskonalono praktyczne 

umiejętności osób funkcyjnych w systemie Stałego Dyżuru oraz we współpracy cywilno – wojskowej. 

Opracowano i wdrażano z początkiem 2017 roku „Program szkolenia obronnego na lata 2017-2019” 

m.in. poprzez przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych powiatu do rozwijania 
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wybranych elementów systemu obronnego, doskonalenie praktycznych umiejętności osób 

funkcjonujących w systemie  Stałego Dyżuru oraz we współpracy cywilno – wojskowej.   

 Intensyfikowano również działania profilaktycznych i informacyjnych w zakresie ratownictwa, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zadanie to realizowano poprzez przekazywanie ludności 

informacji związanych z zagrożeniami (w czasie spotkań organizowanych przez KP PSP, KPP, na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie, w mediach lokalnych). Publikowano  

i rozpowszechniano materiały dotyczące zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Organizowano 

konkursy i inne przedsięwzięcia promujące bezpieczne zachowania (m.in. kontynuacja organizacji 

Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Ratownictwa Medycznego, konkursy na spot i plakat w ramach 

projektów „Dopalacze niszczą życie” oraz „Dwie strony sieci”, Powiatowy Przegląd Twórczości 

Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej”).   

 

Cel operacyjny 2.12. Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców powiatu   

Realizacja celu odbywała się poprzez:  

- organizację imprez o charakterze sportowym i turystyczny z wykorzystaniem bazy sportowej powiatu, 

parków miejskich, terenów leśnych i szlaku wodnego na rzece Prośnie.  

- zawody sportowe organizowane w ramach Wielkopolskich Dni „Stop Uzależnieniom” na obiektach 

sportowych szkół ponadgimnazjalnych (sale sportowe i kompleksy sportowe ORLIK); 

- organizacja marszy Nordic Walking na szlakach turystycznych Powiatu Pleszewskiego, 

w tym współorganizacja Biegów Niepodległości „Korona Wielkopolski”; 

- organizacja Święta Prosny na rozpoczęcie letniego sezonu turystycznego (integracja środowisk 

kajakowego, wędkarskiego, pasjonatów turystyki pieszej i rowerowej);   

- dofinansowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych organizowanych przez stowarzyszenia  

i społeczności lokalne (Papieski Rajd Kolarski, Gala Sportowca Roku, Ferie z Życiem, zawody piłkarskie, 

tenisa stołowego, karate, teakwondo itp.). Jedną z takich imprez była również  Powiatowa Olimpiada 

Senioralna. W Olimpiadzie wzięło udział 6 drużyn - po jednej z każdej gmin. Rozgrywki w ramach 

Olimpiady odbywały się w sześciu etapach, których gospodarzem była każdorazowo inna gmina. 

Olimpiadę organizowało Stowarzyszenie Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Tabela 16 Wskaźniki dla Celu operacyjnego 2.12.  

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 

pomiaru 

2016 2017 

1. Liczba imprez sportowo- rekreacyjnych o 

zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym 

organizowanych na obiektach sportowych 

powiatu 

 

szt. 

 

21 

 

 

29 

2. Liczba czynnych uczestników imprez sportowo 

– rekreacyjnych organizowanych przez powiat 

szt. 1 050 1 050 

Źródło: Dane z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
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Cel operacyjny 2.15. Promocja Powiatu  

Starostwo Powiatowe w Pleszewie realizuje corocznie imprezy promocyjne o charakterze 

cyklicznym: Święto Powiatu Pleszewskiego, Wielkopolskie Dni Stop Uzależnieniom, Wielkopolski 

Festiwal Rzemiosła, Powiatowe Święto Plonów, Koncert Radość Niepodległości, Marsze Nordic 

Walking, w tym Korona Wielkopolski, Gal Sportu, Obchody rocznicowe m.in. wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego i II Wojny Światowej, organizacja Drzwi Otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych  

z Turniejem e-Sport League of Legends, współorganizacja Rajdu Pojazdów Zabytkowych z koncertem 

Zespołu Cash Flow, Powiatowe  Obchody 1050 Rocznicy  Chrztu Polski, wystawy na Targach Rolnych  

w Marszewie i inne.  

Od wielu lat Starostwo Powiatowe w Pleszewie realizuje cykl „Wydawnictwa Powiatu 

Pleszewskiego” m.in. Wiadomości Powiatowe – Biuletyn Informacyjny Samorządu Powiatu 

Pleszewskiego”. Zaktualizowano mapę turystyczną Powiatu Pleszewskiego, wydano katalog – Oferta 

Edukacyjna Powiatu Pleszewskiego, w planach wydawniczych wydanie leksykonu – Przewodnik 

Turystyczny Powiatu Pleszewskiego. Materiały te rozpowszechniane są m.in. podczas imprez 

powiatowych (Dożynek Powiatowych, Święta Powiatu Pleszewskiego, Wielkopolskiego Festiwalu 

Rzemiosła,  targów i imprez organizowanych przez samorządy gminne i organizacje pozarządowe. 

Ponad w ramach działań promocyjnych realizowana jest stała aktualizacja portalu informacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz z BiP, obecność w mediach społecznościowych (Facebook) 

oraz stała współpraca z mediami. 

 

Tabela 17 Realizacja wybranych wskaźników monitoringu Celu operacyjnego 2.15. w roku 2016 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2016 2017 

1. Liczba imprez informacyjno - promocyjnych szt. 14 17 

2. Liczba wydanych publikacji informacyjno -
promocyjnych 

 
szt. 

 
3 

 
3 

3. Liczba uczestników imprez informacyjno – 
promocyjnych organizowanych przez 
Starostwo 

 
 

szt. 

 
 

5 000 

 
 

5 000 
 Źródło: Wydział Organizacyjno – Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

Cel operacyjny 2.16. Rozwijanie współpracy zagranicznej  

Realizacja celu odbywała się poprzez rozwijanie współpracy w ramach porozumienia 

partnerskiego z Powiatem Ammmerland (Dolna Saksonia, Niemcy). Kontynuowano także współpracę 

Pleszewskiego Centrum Medycznego i Ammerland Klinik oraz szkół zawodowych i technicznych z obu 

powiatów. 

W kwietniu 2016 roku, na rok przed jubileuszem 15-lecia współpracy z organizacją 

Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit m.b.H. (GPS) w Wilhelmshaven (Dolna 

Saksonia), 8 osobowa delegacja z powiatu pleszewskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w GPS  

w Wilhelmshaven. Delegacji przewodniczył Wicestarosta Eugeniusz Małeckie. 4-dniowa wizyta 

obfitowała w wiele spotkań, będących okazją do wymiany doświadczeń w pracy z osobami 
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niepełnosprawnymi oraz dotkniętymi różnego rodzajami kryzysami. Delegacja odwiedziła szkołę i 

przedszkole dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.  

Kolejnym punktem wizyty były hospitacje w warsztatach dla osób z niepełnosprawnością. 

Oprócz możliwości zwiedzenia miejsc, gdzie wykonywana jest praca przez osoby niepełnoprawne, 

zapoznania się z ich zakresem działalności, istniała możliwość obejrzenia prac wykonanych przez te 

osoby. Podczas spotkania z kierownikami oraz pracownikami jednostek dyskutowano o rozwiązaniach 

związanych z podejmowaniem lub wykonywaniem pracy przez osoby niepełnosprawne.  

W czasie wizyty nie zabrakło spotkań z przedstawicielami powiatu Ammerland oraz miasta 

Westerstede. 

W czerwcu 2016 roku miała z kolei miejsce w powiecie pleszewskim wizyta reprezentantów 

związków wodnych z Powiatu Ammerland i Dolnej Saksonii: Ammerländer Wasseracht, Haaren 

Wasseracht, Morriem-Ohmsteder-Sielacht oraz Entwässerungsverband Jade. Organizacje te zajmują 

się utrzymaniem rzek i urządzeń wodnych, osuszaniem terenów, melioracją pól oraz zapobiegają 

zalewom morskim. 18-osobowej delegacji z partnerskiego Powiatu Ammerland i służb gospodarki 

wodnej z Dolnej Saksonii przewodził Zastępca Landrata Ammerland dr Thomas Jürgens. 

Uczestników zaproszono m.in. do Milicza na zwiedzanie Muzeum Tradycji i Rybactwa, 

rezerwatu „Stawy Milickie” oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „NATURA 2000” w Dolinie 

Baryczy.  

W programie wizyty znalazły się również: spotkanie jubileuszowe z okazji 10-lecia działalności 

Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa w Muzeum Regionalnym w Pleszewie, piknik integracyjny 

w Wiosce Indiańskiej i miasteczku Dzikiego Zachodu w Józefowie, gdzie miało miejsce spotkanie  

z prezesami gminnych spółek wodnych z naszego powiatu. Zorganizowano również spływ kajakowy 

rzeką Prosną.  

W uznaniu zasług  w umacnianiu partnerstwa Landrat Powiatu Ammerland Jörg Bensberg  

w styczniu 2017 r. otrzymał Nagrodę Honorową Starosty Pleszewskiego im. Artura Szenica w dziedzinie 

współpracy zagranicznej.  

W maju 2017 roku do Powiatu Ammerland udała się 27 osobowa grupa przedstawicieli 

samorządu Powiatu Pleszewskiego i instytucji powiatowych. Trzy miesiące później gościliśmy u nas 

ponad 30-osobową grupę przedstawicielek organizacji kobiecych z Powiatu Ammerland, które w 

partnerstwie z Forum Kobiet Ziemi Pleszewskiej realizowały program wymiany doświadczeń  

w obszarze działalności społecznej.  

Podobnie jak w latach poprzednich, także w latach 2016-2017, Starosta i Przewodniczący Rady 

Powiatu w Pleszewie uczestniczyli w Gali Noworocznej w Westerstede, a delegacja władz Landkreis 

Ammerland w tradycyjnych Dożynkach Powiatu Pleszewskiego.   

 

Tabela 18 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.16. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2016 2017 

1. Liczba projektów zrealizowanych we 
współpracy z partnerami zagranicznymi 

 
szt. 

 
3 

 
2 
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2.  Liczba mieszkańców powiatu biorących 
udział w projektach realizowanych  
z udziałem partnerów zagranicznych 

 
osoby 

 
3 000 

 
3 000 

Źródło: Wydział Organizacyjno – Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

Cel operacyjny 2.17. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi 

  

W roku 2016 realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w zakresie kultury fizycznej 

powierzono siedmiu organizacjom pozarządowym, którym przyznano dotacje w wysokości od 1 300 do 

30 000 zł. Łączna wysokość dofinansowań wyniosła 44 300 zł. W roku 2017 dotacje otrzymał również 

siedem organizacji na łączną kwotę 50 000 zł. Dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu powiatu 

pleszewskiego odbyły się w powiecie pleszewskim m.in. takie przedsięwzięcia sportowe jak: 

Powiatowe Mistrzostwa Hipolita Cegielskiego,  Mistrzostwa Polski w Karate Shotakon czy Powiatowa 

Olimpiada Senioralna. 

 Organizacjom pozarządowym powierzono również realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury. W roku 2016 wsparto w tym zakresie sześć organizacji pozarządowych łączną kwotą 15 500 zł. 

W roku 2017 siedem organizacji otrzymało dofinansowanie w kwocie 17 500 zł. Dzięki dofinansowaniu 

ze środków budżetu powiatu miały miejsce wydarzenia takie jak: „Ogólnopolskie konfrontacje 

artystyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca, „Piknik Historyczny w Pleszewie” realizowany przez 

Pleszewskie Stowarzyszenie „Wspólna Przyszłość”. 

 Współfinansowano również dwa zadania z zakresu turystyki i wypoczynku. W roku 2016 były 

to: organizacja przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Lato z Solidarnością” wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży z terenu powiatu pleszewskiego w formie półkolonii „Lato za grosik” oraz projekt 

„Rowerem nad morze” Pleszewskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach 

Opiekuńczych ,,DOM” w Pleszewie. Kwota dofinansowania – 4 000 zł. W roku 2017 dofinansowano 

kwotą 5 000 zł cztery zadania w tym zakresie. Była to w głównej mierze organizacja wypoczynku 

letniego dla dzieci i młodzieży z powiatu. 

Tabela 19 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.17 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 
2015 2016 2017 

 

1. 

Liczba zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje 
pozarządowe  (dot. zadań publicznych 
Powiatu Pleszewskiego) 

 

szt. 

 

14 

 

15 

 

18 

3. Liczba wspartych promocyjnie 
przedsięwzięć ngo (patronat 
honorowy Starosty Pleszewskiego) 

 
szt. 

 
3 
 

 
4 

 
3 

Źródło: Dane z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki/  Wydział Organizacyjno – 

Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pleszewie Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
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Cel operacyjny 2.18. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego 

 

  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w art. 81 stwarza 

m.in powiatom możliwość udzielania dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W powiecie pleszewskim tego rodzaju 

dotacje udzielane są od 2010 roku. Uprawnione podmioty mogą składać wnioski o dotację w terminie 

30 dni od dnia uchwalenia budżetu na dany rok. 

 W roku 2016 dotację w ww. trybie w wysokości 10 000 zł otrzymał jeden wnioskodawca – 

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi. W roku 2017 z kolei wsparcie 

finansowe otrzymała Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Sośnicy. Środki w 

wysokości 10 000 zł przeznaczono na realizację prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym. 

Tabela 20 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.18.  

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Liczba odnowionych obiektów 
zabytkowych przy wsparciu 
finansowym ze środków budżetu 
powiatu  

 

szt. 

 

1 

 

1 

 

1 

Źródło: Dane z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 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 

 Na bieżąco prowadzono monitoring możliwości spłat rat i odsetek z tytułu kredytów i pożyczek 

zaciągniętych przez Powiat Pleszewski w latach wcześniejszych.  

 

Cel operacyjny 3.2. Racjonalne gospodarowanie majątkiem Powiatu 

    

 W kwietniu 2017 roku Zarząd Powiatu w Pleszewie przyjął „Plan wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Pleszewskiego na lata 2017 – 2019”.  

 Na koniec roku 2017 Powiat Pleszewski dysponował powiatowym zasobem nieruchomości  

o powierzchni 471,4082 ha, zlokalizowanych na 832 działkach ewidencyjnych. Zdecydowaną większość 

zasobu stanowią grunty pod drogami powiatowymi – blisko 76,37% zasobu. Dalsze 20% stanowiły 

grunty rolne (w szczególności oddane w dzierżawę grunty na terenie Marszewa i Pleszewa). Pozostałą 

część stanowiły inne użytki. 
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Cel operacyjny 3.3. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację 
zadań powiatu 

 

W roku 2016 jednostki organizacyjne powiatu pleszewskiego zgłosiły do różnego rodzaju 

instytucji 35 projektów o wartości 21 554 488 zł. Wielkość wnioskowanej pomocy wynosiła 14 797 715 

zł.  W roku 2017 przygotowano 39 projektów o wartości 18 245 241 zł, a wielkość wnioskowanej 

pomocy wynosiła 11 896 181 zł.   

Spośród 35 projektów zgłoszonych do dofinansowania w roku 2016 26 projektów o wartości 

16 419 163 zł uzyskało zapewnienie dofinansowania w kwocie 10 151 560 zł.  

Dla porównania w 2015 roku jednostki organizacyjne powiatu aplikowały o dofinansowanie 48 

projektów na łączna kwotę 10 738 933 zł. Wielkość wnioskowanej pomocy wynosiła 6 037 973 zł. 

Dofinansowanie, bądź zapewnienie dofinansowania na koniec 2015 roku  uzyskały 32 projekty o łącznej 

wartości 5 120 799 zł (dofinansowanie w łącznej wysokości 3 072 631 zł).  

Dla aplikacji złożonych w 2017 roku  27 projektów o wartości 7 566 863 zł uzyskało zapewnienie 

dofinansowania w kwocie 6 191 279 zł. Potwierdzoną informację o odrzuceniu /nie przyjęciu do 

dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji środków w ramach danego konkursu otrzymano dla 

jedenastu złożonych projektów.  

 Jednostki starały się pozyskiwać również na swoją działalność środki zewnętrzne poprzez 

zawiązywanie partnerstw z innymi instytucjami i wspólne aplikowanie o dofinansowanie  projektów. 

Szczególną aktywnością wykazują się tutaj ZSUG w Pleszewie, przy którym działa Stowarzyszenie 

Poznańska 36 oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wspierane przez Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju z Pleszewa.  

Tabela 21 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.3. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 

1. Wysokość pozyskanych środków 
zewnętrznych przez jop na realizację 
zadań powiatu 

 
PLN 

 
5 120 799 

 
10 151 560 

 
6 191 279 

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

 

 


