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 Wstęp 

 

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

Pleszewskiego 2014+ w latach 2018-2019. 

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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Cel strategiczny 1 Poprawa infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego 

 

Cel operacyjny nr 1.1 Poprawa stanu powiatowej sieci drogowej 

 

W roku 2018  przebudowano łącznie ponad 10 km dróg powiatowych oraz wybudowano blisko  

11 km ciągów pieszo – rowerowych. W roku 2019 natomiast wskaźniki te ukształtowały się na poziomie 

4,07 km w zakresie długości przebudowanych dróg oraz 5,27 km odnośnie budowy ciągów pieszo – 

rowerowych. Na inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej wydatkowano blisko 15 mln złotych.  

Tabela 1 Wartości osiągniętych wskaźników monitoringu Celu operacyjnego 1.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn.  2015 2016 2017 2018 2019 

1. Długość wybudowanych 
/przebudowanych dróg powiatowych 

km 4,99
0 

4,856 14,145 10,397 7,074 

2. Liczba wyremontowanych obiektów 
inżynierskich na drogach 

szt. 0 0 0 0 0 

3. Długość wyremontowanych dróg 
powiatowych 

km 0 0,82 0 0 0 

 

Źródło: Dane Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie  

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w latach 2018-2019 należy zaliczyć: 

▪ dofinansowaną z  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) 

na lata 2016-2019 – Przebudowę drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. 

Etap IV: Dobrzyca – Izbiczno; wartość inwestycji - 6 522 167 zł, wysokość dofinansowania – 

2 745 597 zł; w ramach inwestycji przebudowano 4,186 km drogi; 

▪ dofinansowaną ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Przebudowę drogi powiatowej 

nr 4329P Pleszew – Kowalew; wartość inwestycji – 5 162 860 zł, wysokość dofinansowania – 

2 466 670 zł; w ramach inwestycji przebudowano 2,255 km drogi; 

▪ współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego budowę ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary; koszt robót 

budowlanych 5 401 702,01 zł; w ramach inwestycji wybudowano 6 km ścieżki rowerowej. 

W roku 2019 rozpoczęto też realizację robót budowlanych w ramach przebudowy drogi 

powiatowej 4348P Krzywosądów-Kucharki. Powiat Pleszewski na realizację tejże inwestycji 

pozyskał środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 5 354 498 zł. Całkowity 

koszt realizacji przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 9 111 044 zł. 

  

W celu równomiernej poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie powiatu pleszewskiego, 

wykonano również szereg mniejszych zadań inwestycyjnych. I tak na terenie Gminy Czermin wykonano 

przebudowę dróg powiatowych: nr 4311P w m. Czermin – odc. o dł. 0,618 km w roku 2018 i odcinek  
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o dł. 0,610 km w roku 2019, nr 4315 w m. Żegocin o dł. 0,850 km, nr 4177P w m. Strzydzew o dł.  

0,450 km oraz wykonano przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 4378P i 4308P  

w m. Pieruchy. Przebudowano również drogę powiatową nr 4311P w m. Broniszewice  (dł. 610 mb). 

W Gminie Chocz przebudowano drogę powiatową nr 4317P w m. Stara Kaźmierka na odcinku  

o dł. 340 mb oraz drogę nr 4320P w m. Chocz na dł. 216 mb. W roku 2019 w Choczu zrealizowano 

rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Grodzieckiej i Placu 1-go Maja na dł. 517 mb. 

 W Gminie Dobrzyca w omawianym okresie przebudowano drogi powiatowe: nr 5149P  

w m. Karminiec o dł. 1 km, nr 4322P w m. Polskie Olędry o dł. 1 km oraz w m. Koźminiec drogę nr 5148P 

o dł. 1 km. Przebudowano również drogę powiatową nr 5149P w m. Karminiec na dł. 999 mb. 

Kontynuowano przebudowę istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 4173P.  

W Mieście i Gminie Pleszew przebudowano drogę powiatową nr 4340P w m. Rokutów o dł. 0,515 

km oraz wykonano nowe chodniki w m. Brzezie (256 mb), w m. Zawidowice (100 mb) i wzdłuż drogi 

Pleszew – Zielona Łąka na odcinku 462 mb. Przebudowano również chodniki na ulicach Kaliskiej  

i Kazimierza Wielkiego. W roku 2019 w Pleszewie rozbudowano ciąg ulic Ogrodowej i Kolejowej na  

dł. 210 m. Kontynuowano przebudowę drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika oraz 

przebudowę chodnika wzdłuż Al. Wojska Polskiego w Pleszewie na drodze powiatowej nr 4367P po 

obu stronach ulicy na ciągi pieszo – rowerowe. 

 We wspomnianych wyżej inwestycjach partycypowały na wcześniej ustalonych zasadach 

samorządy gminne, a niektóre z nich również realizowały w charakterze inwestora zastępczego.  

Przygotowując się do realizacji inwestycji drogowych w latach kolejnych koordynowano również 

prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowych.  

 

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 

    

W roku 2018 Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad Oddział w Poznaniu przystąpiła do 

opracowania projektowego dla budowy drogi ekspresowej S-11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.  

W ramach prowadzonych prac projektowych opracowano Studium Korytarzowe – propozycję 

planowanego przebiegu 3 wariantów drogi ekspresowej między innymi przez teren Powiatu 

Pleszewskiego. 

Zarząd Powiatu w Pleszewie, po zapoznaniu się z planowanym przebiegiem korytarza drogi 

ekspresowej S11 dla Wariantów: A, B i C na terenie Powiatu Pleszewskiego i zasięgnięciu opinii Radnych 

Rady Powiatu Pleszewskiego w tym temacie, zarekomendował do realizacji Wariant B z korektą jego 

przebiegu na terenie Powiatu Pleszewskiego. Korekta Wariantu B polegałaby na skierowaniu trasy 

korytarza B na wysokości przecięcia z drogą powiatową nr 4309P relacji Pleszew – Dobrzyca w kierunku 

północno wschodnim, poprzez okoliczne pola i lasy, z przebiegiem pomiędzy wysypiskiem śmieci 

usytuowanym w miejscowości Folusz, a pobliską żwirownią i dalej na wschód, celem wpięcia ciągu  

w Wariant A/C pomiędzy miejscowościami Dobra Nadzieja i Ludwina. 
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 Zarządu Powiatu w Pleszewie uznał, że zasadnym jest odsunięcie przebiegu drogi ekspresowej 

S11 od miasta Pleszew ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w Pleszewie. 

Przeprowadzenie korytarza drogi w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, problem ten może jeszcze 

pogłębić (zwiększona emisja spalin, hałas komunikacyjny). Zarząd motywował swoją rekomendację 

również faktem, że zaproponowana trasa przebiega w przeważającej części przez tereny 

niezabudowane, co znacznie redukuje kolizje z zabudową mieszkaniową i tym samym zmniejsza koszty 

społeczne realizacji tej inwestycji, jak również zapobiega wystąpieniu sytuacji konfliktowych w tym 

zakresie na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

 We wrześniu 2018 r. w odpowiedzi na przedstawioną modyfikację przebiegu korytarzy drogi 

ekspresowej S11 na terenie naszego powiatu Zarząd Powiatu zawnioskował o wykonanie dodatkowego 

(trzeciego) zjazdu z drogi S11 w powiecie - na drogę powiatową nr 4390P Pleszew – Dobrzyca, 

pomiędzy miejscowościami Kowalew i Fabianów. Lokalizacja zjazdu we wskazanym miejscu 

poprawiłaby dostępność komunikacyjną mieszkańców tej części powiatu oraz podmiotów 

gospodarczych z Gminy Dobrzyca. Postulowano również maksymalne oddalenie biegu projektowanej 

drogi w Korytarzu nr 2 od zabudowy mieszkalnej. 

 W dn. 5 maja 2019 r. w Pleszewie odbyły się konsultacje społeczne dla tego zamierzenia 

inwestycyjnego. Celem spotkań konsultacyjnych było poinformowanie społeczeństwa o planowanej 

inwestycji drogowej, zapoznanie mieszkańców z zaprojektowanymi wariantami (naniesionymi na 

ortofotomapy) przebiegu drogi S11 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego. Udostępniono 

Ankiety, w których można było wyrazić opinie na temat preferencji dot. przebiegu drogi. 

W ramach zabiegów o modernizację drogi krajowej nr 11 Powiat Pleszewski kontynuował 

również współpracę z Stowarzyszeniem Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11.  

 

Cel operacyjny 1.3. Podejmowanie działań w zakresie modernizacji warunków 
wykonywania transportu kolejowego 

 

W ramach działań na rzecz rewitalizacji dworca kolejowego w Kowalewie i jego otoczenia 

przejęto w roku 2019 od PKP S.A. działki nr 10/12 i 34/10 o łącznej powierzchni 549 m² położone  

przed budynkiem dworca kolejowego. Umowa w tej sprawie została podpisana z Dyrekcją Regionalną 

PKP S.A. w Poznaniu w dniu 12 lipca 2019 roku. Działki przekazano w trwały zarząd Zarządu Dróg 

Powiatowych w Pleszewie. W przyszłości zostaną przeznaczone pod budowę parkingów w tym miejscu. 

 

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

 

Transport drogowy osób w krajowym transporcie drogowym w latach 2018-2019 odbywał się na 

dotychczas obowiązujących zasadach. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnych 

przewozów osób w krajowym transporcie drogowym mogą ją wykonywać na podstawie posiadanych 

zezwoleń, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. na podstawie zmiany ustawy z dnia 12 grudnia 

2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2493).  
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Na koniec roku 2019 w powiecie Pleszewskim wydanych było 31 zezwoleń na wykonywanie 

przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób. 

W dniu 28 listopada 2018 roku Powiat Pleszewski powierzył Miastu i Gminie Pleszew opracowanie 

projektu oferty przewozowej oraz koncepcji publicznego transportu zbiorowego w powiecie 

pleszewskim. W realizacji tego zadania partycypować będą także samorządy gminne. Planuje się, 

dotarcie z ofertą do jak najszerszego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem  młodzieży 

szkolnej i seniorów. 

Temat organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim 

był przedmiotem Sesji Rady Powiatu w dniu 23 września 2019 r. 

 

Cel operacyjny 1.5. Poprawa jakości powietrza 

 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w stacji badawczej usytuowanej przy  

Al. Mickiewicza w Pleszewie stwierdzono, że wartość średnioroczna pyłu PM 10 nie została 

przekroczona (dopuszczalny poziom 40 µg/m³; Pleszew w 2018 roku - 36 µg/m³, w roku 2019  

- 33 µg/m³). W kontekście tego wskaźnika warto wspomnieć o mierniku związanym z tym wskaźnikiem, 

a mianowicie liczbie dni w roku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10. Według tej 

normy dopuszczalna liczba dni w ciągu roku z przekroczeniami poziomu PM 10 nie powinna 

przekroczyć 35. W stacji Pleszew liczba takich dni w roku 2018 wyniosła 64, a w roku 2019 51 dni. 

Stawia to Pleszew w czołówce miast w Wielkopolsce z przekroczeniami ww. miernika (wg zestawienia 

danych WIOŚ w Poznaniu dotyczącego 16 stacji pomiarowych zlokalizowanych w różnych częściach 

Wielkopolski). 

Przekroczenia odnotowano również w zakresie normy pyłu zawieszonego PM 2,5 - 28  µg/m³ 

przy dopuszczalnej 25 µg/m³. 

Przekroczenia norm odnotowuje się przede wszystkim w okresie grzewczym. 

W kwietniu 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Pleszewie odbyły się warsztaty 

szkoleniowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 

temat wdrażania rządowego programu „CZYSTE POWIETRZE”. Z programu udzielane jest 

dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek na termomodernizacje budynków, 

wymianę starych piecy centralnego ogrzewania, montaż energooszczędnej stolarki budowlanej, 

zastosowanie odnawialnych źródeł energii; fotowoltaiki, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.  

W warsztatach udział wzięli pracownicy starostw, urzędów gminnych i miejskich z terenu powiatów 

pleszewskiego i krotoszyńskiego. 

Źródła odnawialne w powiecie pleszewskim 

Dominującą formą pozyskiwania energii odnawialnej na terenie powiatu pleszewskiego 

pozostają nadal elektrownie wiatrowe, których największe skupisko w powiecie znajduje się na terenie 

Gminy Gizałki. Wg danych za rok 20197 łączna moc zainstalowanych na terenie powiatu OZE wynosi 

48,67 MW. Ostatnia elektrownia wiatrowa została oddana na terenie powiatu pleszewskiego do użytku 

w roku 2018 w miejscowości Nowa wieś w gm. Pleszew. 
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W roku 2019 do użytku oddano farmę fotowoltaiczną w miejscowości Zawidowice w gm. 

Pleszew. Moc tej farmy to 0,718 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. 

 

Tabela 2 Prezentacja wskaźników dla działań związanych z poprawą jakości środowiska 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

pomiaru 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

µg/m3/rok 39 38 38 36 33 

2. Moc zainstalowanych odnawialnych 
źródeł energii na terenie powiatu. 

MW 45,15 45,95 45,95 47,95 48,67 

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków użyteczności publicznej 

szt. 5 5 8 6 2* 

4. Liczba zrealizowanych działań 
informacyjno - promocyjnych  

szt. 0 0 0 0 1 

 

* dane niepełne (brak danych z wszystkich gmin) 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

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). Ostatni raport o stanie środowiska w tym zakresie został złożony  

w październiku 2019 roku i dotyczył sprawozdania za rok 2018. Stan jakości wód powierzchniowych na 

ternie powiatu pleszewskiego określa się tam jako zły.  

Badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na 

zlecenie GIOŚ prowadzi Państwowy Instytut  Geologiczny w Warszawie. Brak jest dostępnych wyników 

badań za lata 2018-2019.  

WIOŚ w Poznaniu prowadzi również monitoring wód podziemnych umożliwiający 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 roku 2018 wartość ta wyniosła 78,05 mg NO3/l. 

Odnośnie jakości wód podziemnych, według przedstawionego opracowania jakość wód 

podziemnych w punkcie pomiarowym w m. Brudzewek zakwalifikowano do klasy IV (wody 
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niezadowalającej jakości) w V stopniowej skali. W zakresie jakości wód powierzchniowych  

z przeprowadzonych badań wynika, że na wszystkich punktach pomiarowych na terenie powiatu 

(Błotnica, Garbacz, Kanał Bernardyński, Prosna od Kanału Bernardyńskiego do Dopływu z Piątka 

Małego, Prosna od Dopływu z Piątka Małego do ujścia) utrzymuje się zły stan tych wód (wynik oceny 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód). 

 

 W roku 2018 (wg danych z urzędów gmin) na terenie powiatu wykonano 653 nowych przyłączy 

do sieci kanalizacyjnej. Dane za rok 2019 są z kolei niepełne, z uwagi na brak danych z Gminy Gołuchów. 

 

Tabela 3 Prezentacja wskaźników dla działań związanych z poprawą jakości wód 

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn. 
pomiaru 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

 
klasa 

nie 
prowadzono 

badań 

Brak 
danych 

IV Brak 
danych 

Brak 
danych 

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

 
klasa 

nie 
prowadzono 

badań 

Brak 
danych 

Stan 
zły 

Stan zły Brak 
danych 

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

 
szt. 

 
6 180 

 
6 318 

 
6 503 

 
7 156 

 
7 648* 

 

* dane niepełne, brak danych z Gm. Gołuchów 

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. 

W roku 2018 usunięto i unieszkodliwiono 477 ton wyrobów zawierających azbest na terenie 

powiatu. Na realizację tego zadania wydatkowano 130 698 zł, z czego 120 000 zł pozyskano  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a 5 349 zł dołożyły 

samorządy gminne powiatu pleszewskiego. W roku 2019 z uwagi na brak naboru wniosków na 

dofinansowanie usuwania azbestu w WFOŚiGW w Poznaniu nie podejmowano działań w tym zakresie. 
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Tabela 4 Prezentacja wskaźników dla Celu operacyjnego 1.7. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Masa usuniętych 
wyrobów zawierających 
azbest 

t / rok 365 401 350 477 0 

 

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 roku 2018 wybudowano i przebudowano blisko 11 km ciągów pieszo – rowerowych. W roku 

2019 wybudowano 5,272 km. 

Tabela 5 Wartości osiągniętych wskaźników monitoringu Celu operacyjnego 1.8. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn. 
pomiaru 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Długość 
wybudowanych/przebudowanych 
ciągów pieszo- rowerowych 

km 4,990 5,364 6,911 10,772 5,272 

 

Źródło: Dane Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie 

W ramach zawartego w grudniu 2018 r. Porozumienia pomiędzy Powiatem Pleszewskim 

a Miastem i Gminą Pleszew powierzono Gminie na kolejne 5 lat dalsze prowadzenie Strefy Płatnego 

Parkowania w Pleszewie (SPP) na ulicach: Rynek, Poznańska, Kowalska, Kościelna, Szkolna,  

Pl. Kościelny, Kaliska, Garncarska, Krzyżowa, Sienkiewicza, Ogrodowa, Plac Kościuszki, Panieńska, 

Daszyńskiego, Kraszewskiego, Tyniec, Bojanowskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Sopałowicza.  
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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 2018 2019 

1. Liczba osób objętych badaniami w 

ramach programów profilaktycznych osoby 
 

1 784 
 

948  
966 987 

 
1 201 

2. Liczba osób objętych opieką 

długoterminową osoby 19 21  
16 17 

 
13 

3. Liczba osób korzystających z poradni 

specjalistycznych i zakładów 

diagnostycznych 

osoby 84 308 88 529  
106 087 116 467 

 
129 509 

4. Liczba osób korzystających z leczenia 

szpitalnego osoby 24 372 24 187  
  24 838 25 310 

 
26 215 

 

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

 W roku 2018 w szpitalu powiatowym – Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie  

otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy po rozbudowie i modernizacji. Na inwestycję o wartości blisko  

4 mln zł szpital pozyskał 3,1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach inwestycji SOR 

został rozbudowany o przestronne garaże przelotowe dla karetek ratunkowych oraz wyposażony  

w nowoczesny sprzęt do ratowania życia o wartości 1,4 mln zł.  

 W październiku 2018 r., jako jeden z trzech szpitali powiatowych w Wielkopolsce, pleszewski 

szpital otrzymał dotację w wysokości 550 000 zł na sprzęt medyczny do ratowania dzieci. Pieniądze 

przekazano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W uroczystym  

podpisaniu umowy w dn. 1 października 2018 r. w Pleszewie wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński i Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. W ramach 

otrzymanej dotacji szpital zakupił 3 aparaty USG, służące szybkiej diagnostyce dzieci trafiających na 

SOR, wraz z odpowiednim wyposażeniem pediatrycznym.  

 W roku 2018 rozpoczęto również niezwykle ważną z punktu widzenia dalszego rozwoju 

placówki inwestycję polegającą na rozbudowie, modernizacji i doposażeniu Bloku Operacyjnego wraz 

z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pracowni Elektrofizjologii przy Oddziale 

Kardiologicznym. Zrealizowano pierwszy etap tego przedsięwzięcia – zakupiono za kwotę 2 mln zł 

system do badań elektrofizjologicznych i angiografii cyfrowej. Powiat Pleszewski pozyskał na ten cel 
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dotację w wysokości 1 000 000 złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Umowę o dofinansowanie 

tego zadania podpisano z Wojewodą Wielkopolskim w grudniu 2018 r.  

 W roku 2019 kontynuowano działania w tym zakresie i w czerwcu oddano do użytkowania 

nowopowstałą pracownię elektrofizjologii. Koszt całkowity rozbudowy i doposażenia Pracowni 

elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym wyniósł 3 410 928 zł, z czego Powiat Pleszewski  

w ramach dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu Państwa pozyskał 1 250 000 zł. Realizacja 

inwestycji zapewniła „kardiologicznym pacjentom” szpitala pełną i kompleksową opiekę poczynając od 

oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, poprzez oddział kardiologii i rehabilitację kardiologiczną, 

aż po poradnię kardiologiczną i kardiochirurgiczną. Dzięki tej inwestycji Pleszewskie Centrum 

Medyczne jest na dobrej drodze, aby stać się znaczącym ośrodkiem diagnostyki i leczenia wad serca. 

 Dzięki wsparciu z Ministerstwa Zdrowia w postaci dotacji celowej „Programu wymiany 

ambulansów” w wysokości 400 000 zł w roku 2019 zakupiono nowoczesny ambulans drogowy (karetkę 

typu „S” – specjalistyczną) z zabudową medyczną oraz noszami samojezdnymi. Pleszewski szpital  

w tym samym roku zakupił również ambulans typu „P” (podstawowy) o wartości  344 760 zł. 

 Celem poprawy dostępności do usług medycznych Powiat Pleszewski i Pleszewskie Centrum 

Medyczne uczestniczą w realizowanym przez Województwo Wielkopolskiego projekcie dotyczącym 

wyposażenia podmiotów leczniczych z Wielkopolski w narzędzia informatyczne, umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych medycznych 

między szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej.  

 Realizacja projektu umożliwi pacjentom naszego szpitala skorzystanie z takich usług jak  

e-Dokumentacja czy e-Rejestracja, a samej placówce pozwoli na dalsze zwiększenie efektywności  

i jakości świadczonych usług leczniczych oraz poprawę warunków pracy jego pracowników.  

  W ramach wprowadzania nowych technologii medycznych w listopadzie 2018 r. w PCM 

przeprowadzono pierwszą w Polsce rekonstrukcję piersi z użyciem siatki biologicznej (kalogenowej) 

wypreparowanej z osierdzia cielęcego. Pacjentce założono ekspander (implantu), który został pokryty 

macierzą biologiczną, której zastosowanie poprawia wyniki leczenia, jakość życia po operacji, i co 

najważniejsze – można zaoferować tą metodę większej grupie kobiet po mastektomii. Nowatorski 

zabieg w pleszewskim szpitalu przeprowadził prof. Dawid Murawa Polskiego z Towarzystwa Chirurgii 

Onkologicznej. 

 Kontynuowano działania związane z prowadzeniem badań przesiewowych i profilaktycznych. 

Pleszewski szpital we współpracy z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pleszewie oraz 

Starostwem Powiatowym w Pleszewie organizuje cyklicznie tzw. Białe Soboty. Akcje te cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu, którzy w ramach tychże akcji mogą wykonać m.in. 

badania: krwi na poziom cukru, próby wątrobowe, poziomu cholesterolu i trójglicerydów, badanie 

prostaty PSA, EKG, pomiary wagi ciała, ciśnienia i tętna. Zainteresowani mają możliwość skorzystania 

z konsultacji specjalistów w zakresie prawidłowej diety, profilaktyki cukrzycy i szczepień ochronnych 

dzieci. Wykonywana jest również mammografia oraz badania na zawartość tlenku węgla  

w wydychanym powietrzu.  
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 We współpracy ze specjalistami z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu  

w październiku 2019 r zorganizowano bezpłatne badania profilaktyczne znamion skóry przy pomocy 

wideodermatoskopu. Badania kierowano do osób w wieku 50-64 lata, u których nie rozpoznano 

wcześniej nowotworu skóry.  

 Prowadzono również badania przesiewowe raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań 

kolonoskopowych. Kandydaci do tych badań identyfikowani są przez lekarzy rodzinnych lub poz. 

Badania przeprowadzane są w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. 

 W ramach nawiązanej przez Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie współpracy  

z Fundacją Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA21” w okresie od października 2019 r do końca 

2020 roku pacjenci Poradni Diabetologicznej PCM chorujący na cukrzycę mają możliwość skorzystania 

z darmowego badania po kątem wykrycia zmian wskazujących na retinopatię cukrzycową. 

 W ramach działań profilaktycznych Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie zorganizowało w październiku 2019 roku 

konferencję medyczną „Czas to mózg”. Motywem przewodnim wydarzenia była profilaktyka  

i rehabilitacja udaru mózgu. Okazją do dyskusji stały się obchody Światowego Dnia Udaru Mózgu.  

W konferencji uczestniczyli m.in. ratownicy medyczni, lekarze neurolodzy i kardiolodzy oraz specjaliści 

z zakresu diabetologii. 

 

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  

 Szkoły o profilu zawodowym realizowały w latach 2018-2019 różnego rodzaju projekty  

i programy mające na celu m.in. popularyzację kształcenia zawodowego. W Zespole Szkół Usługowo - 

Gospodarczych  w Pleszewie i w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie uczniowie uczestniczyli  

w projekcie realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+  

„Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Młodzież z ZST odbyła praktyki zawodowe w 

Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii na Politechnice Poznańskiej w grupach 

handlowców i ekonomistów. Zajęcia skupiały się przede wszystkim na ćwiczeniach praktycznych.  

 W ZSUG w Pleszewie, w ramach przedsięwzięcia pn. „Zawodowe inspiracje - organizacja 

konkursów związanych z promocją rzemiosła i kształcenia zawodowego” listopadzie 2018 r. odbył się 

finał konkursu kulinarnego „Jesienne inspiracje”. Celem konkursu było kształcenie umiejętności 

zawodowych uczniów z uwzględnieniem ich twórczych inspiracji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy 

uczestnikami konkursu. Tematem konkursu były potrawy inspirowane darami jesieni.  

a) aktywną współpracę z pracodawcami  

 Samorząd powiatowy, mając na względzie zaoferowanie uczniom kierunków kształcenia 

dostosowanych do oczekiwań rynku pracy i wpływających stymulująco na rozwój ucznia, kontynuował 
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zapoczątkowaną już w latach poprzednich aktywną współpracę z pracodawcami. Władze powiatu 

pleszewskiego oraz Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie podpisały list intencyjny  

o współpracy ze spółką Teknia Automotive Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Popówku. Firma Teknia 

specjalizująca się w produkcji komponentów metalowych dla przemysłu motoryzacyjnego i 

metalowego, oferuje uczniom ZSUG szkolenia, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i praktyczną naukę 

zawodu w fabryce, dofinansowanie dojazdów, a dla najlepszych kandydatów stypendia i stałe 

zatrudnienie po zakończeniu szkoły. 

 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie kontynuował z kolei współpracę z FAMOT-em Pleszew 

Sp. z o.o,  SPOMASZ-em Pleszew S.A. oraz ze szkołą BBS w Ammerland, w ramach której uczniowie 

odbywają praktyki zawodowe w zakładach w Niemczech, a niemieccy koledzy praktyki w zakładach 

pleszewskich, np. DOMER SIERECKI Sp.J., SKAMET P.P.H.U. Andrzej Świderski, Zakład Budowy Kotłów 

BUDKOT. 

 W lutym 2019 roku Starosta Pleszewski oraz dyrektorzy szkół ZSUG i ZST podpisali ze 

Stowarzyszeniem Klaster Kotlarski list intencyjny o wzajemnej współpracy w zakresie edukacji 

zawodowej oraz przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia w pleszewskiej branży 

kotlarskiej.  

 

b) dostosowywanie programów nauczania do potrzeb pracodawców 

 Samorząd powiatowy stara się na bieżąco dostosowywać kierunki kształcenia 

ponadgimnazjalnego do oczekiwań rynku pracy. Zadanie to jest realizowane we współpracy  

z pracodawcami. 

 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wprowadzają zmiany do realizowanych programów 

nauczania tak, aby zachować równowagę między potrzebami pracodawców i wymaganiami 

niezbędnymi do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

  

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 roku 2018 klasy i pracownie szkolne doposażone były w ramach posiadanych środków 

własnych. W roku 2019 dzięki pozyskaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  

w wysokości 179 990 zł doposażano w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczenia w Zespole 

Szkół Technicznych w Pleszewie (trzy pracownie języka angielskiego, dwie pracownie języka 

niemieckiego, pracownię ekonomiczną, matematyki) oraz pomieszczenia w Zespole Placówek 

Specjalnych w Pleszewie (pracownie: gastronomiczna, zajęć przysposabiających do pracy, sale do 

rewalidacji).  
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 W ramach programu „Cyfrowa szkoła Wielkopolska” ZST w Pleszewie wzbogacił się o sprzęt 

multimedialny o wartości 32 688 zł. Dodatkowo placówka pozyskała sprzęt i pomoce dydaktyczne  

o wartości 85 075 zł w ramach projektu „Dostosowywanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Przyrodniczo – Politechnicznych CKU w Marszewie oraz Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie dla 

potrzeb rynku pracy”. 

 W ramach realizowanego ze środków WRPO 2014+ projektu „Podwyższenie jakości kształcenia 

zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach 

rozwojowych” w roku 2019 w ZST w Pleszewie doposażono pracownię logistyczną i gastronomiczną  

w pomoce dydaktyczne o wartości 231 607 zł. W ZSUG doposażono z kolei pracownię gastronomiczną 

i fryzjerską w sprzęt i pomoce dydaktyczne w wartości 191 569 zł. 

 W roku 2019 przeprowadzono również modernizację i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku 

dydaktyczno-socjalnym Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie.  Prace remontowe w obiekcie 

przeprowadzono z dofinansowaniem w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 

PFRON. Sanitariaty, szatnie i klatka schodowa w budynku CKP zostały dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Koszt remontu wyniósł blisko 100 000 zł, w tym dotacja z PFRON-u w wysokości 

20 792 zł. 

b) wprowadzanie innowacji pedagogicznych 

W poszczególnych szkołach wprowadzono następujące innowacje pedagogiczne: 

▪ Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie 

- „Wspieranie komunikacji poprzez aktywność sensomotoryczną” – celem innowacji było m.in. 

integrowanie działań logopedycznych, terapeutycznych, stymulowanie rozwoju mowy i języka 

wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez różnorodne działania edukacyjne uwzgledniające 

indywidualne tempo i możliwości rozwojowe dzieci  - uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej 

Specjalnej. 

- „1,2,3… może się przydać – gry i zabawy dzięki którym nauka matematyki staje się radosną 

przygodą” – innowacja miała na celu rozwijanie kompetencji matematycznych: planowania, 

przewidywania, budowania strategii oraz myślenia logicznego uczniów klasy VIII Szkoły 

Podstawowej Specjalnej, kl. III Gimnazjum Specjalnego i kl. II Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 

- „Mój klucz do wiedzy” – zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w wybranych zawodach. 

- „Taniec i zabawa to ważna sprawa” – organizacja zajęć ruchowych z wykorzystaniem nowych 

form tańca dla grupy 20 uczniów. 

 

▪ Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych 

- „Na straży bezpieczeństwa” – organizacja zajęć z zakresu strzelectwa sportowego i pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Zajęcia kierowano do uczniów klas  I-III Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 

im. H. Cegielskiego. Uczniom przekazano wiadomości i umiejętności pozwalające bezpiecznie 

funkcjonować we współczesnym świecie. 

 

c) doskonalenie i dokształcanie kadry szkolnej 
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 Mając na względzie poprawę jakości kształcenia w jednostkach oświatowych prowadzonych 

przez Radę Powiatu w Pleszewie na przestrzeni lat 2018-2019 nauczyciele brali udział w wielu formach 

doskonalenia zawodowego, m.in. w studiach magisterskich „Mechanika”, w studiach podyplomowych 

w zakresie m.in. muzykoterapii, neurologopedii, technologii żywności i żywienia człowieka,  

w warsztatach (np. „Obsługa nowoczesnych wieloosiowych centr obróbkowych (CNC), „Mechanika i 

robotyka”, „Technologie informatyczne”, „Retoryka w kształceniu polonistycznym”, „Gry 

psychologiczne”), szkoleniach (np. „Kompetencje społeczne i obywatelskie na lekcjach 

przedmiotowych i wychowawczych”, „Doradztwo zawodowe we współczesnej szkole. Istota i zasady 

organizacji kształcenia”, „RODO w praktyce dla szkół”) oraz kursach doskonalących i poszerzających 

wiedzę ogólną i specjalistyczną z poszczególnych przedmiotów nauczania. 

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 

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. 
Pom. 

2015 2016 2017 2018 2019 

PPL Wlkp. PPL Wlkp. PPL Wlkp. PPL Wlkp. PPL Wlkp. 

1. 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych  

▪ historia, WOS % 74 64 76 56 55 59 70 59 71 58 

▪ język polski % 70 62 88 69 65 69 80 68 77 61 

▪ przedmioty 
przyrodnicze 

% 65 50 71 51 49 52 60 59 58 49 

▪ matematyka % 64 48 77 49 41 47 61 49 63 41 

▪ jęz. angielski 
rozszerzony 

% 77 48 82 45 45 49 78 51 83 51 

2. 

Wyniki egzaminów maturalnych 

▪ liceum ogóln. % 95 79 99 89 86 89 97 90 98 90 

▪ technikum % 71 67 75 76 80 76 71 80 66 83 

  

Źródło: Dane z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie 
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Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie dostępu do zasobów bibliotecznych 

  

 W latach 2018-2019 dwie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu  

w Pleszewie,   udostępniały katalogi biblioteczne w Internecie. Były to Zespół Szkół Technicznych  

w Pleszewie oraz I Liceum St. Staszica w Pleszewie.  

 Tabela 8 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.4. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Liczba bibliotek szkolnych 
udostępniających katalogi  
w Internecie  

szt. 0 2 2 

 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie przeprowadza szereg akcji 

promujących rodzicielstwo zastępcze (m.in. organizacja stoisk, w których pracownicy udzielają 

informacji i rozdają ulotki, np. podczas Dni Pleszewa czy festynów nocy świętojańskiej). Organizowane 

są szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.  

Prowadzone są grupy wsparcia, których celem jest wzajemne wspieranie się rodzin, wzajemna 

pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności 

wychowawczych oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych. 

Tabela 9 Wskaźniki Celu operacyjnego 2.5. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

pomiaru 
2015 2016 2017 2018 2019 

1.  
Liczba nowoutworzonych rodzinnych 
form pieczy zastępczej 

szt. 
 

3 0 
 

3* 0 0 

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

szt. 
 

2 3 
 

3 3 1 

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

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 
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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 +” jak również osobami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Tabela 10 Wskaźniki celu operacyjnego 2.6. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

pomiaru 

 
2015 2016 2017 2018 

 
2019 

1.  
Liczba podopiecznych korzystających  
z usług powiatowych instytucji opieki 
społecznej 

os. 
 

1 273 1 508 
 

1 566 2 111 
 

3 432 

2.  
Liczba funkcjonujących centrów 
integracji społecznej 

szt. 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

W roku 2018 wykonano remont części pomieszczeń w obiekcie Domu Pomocy Społecznej  

w Pleszewie znajdującym się przy ul. Malińskiej 9. W ramach remontu wykonano m.in. położenie 

okładzin na podłogach i ścianach ciągów komunikacyjnych z wykładziny Tarkett, wymieniono 

wewnętrzną stolarkę drzwiową, wymieniono oświetlenie. Łączny koszt wykonanych remontów to 120 

270 zł. Część wydatkowanych na ten cel środków pochodziła z dotacji udzielonej przez Wojewodę 

Wielkopolskiego. W roku 2019 prace te kontynuowano również z dofinansowaniem ze środków dotacji 

Wojewody Wielkopolskiego. 

 

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+”, jedynej 

tego typu placówce nadzorowanej przez samorząd powiatowy. 

Tabela 11 Wskaźniki Celu operacyjnego 2.7. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

pomiaru 
2015 2016 2017 2018  2019 

1.  
Liczba dziennych domów pomocy 
społecznej 

szt. 
 

0 1 
 

1 1 1 

2.  
Liczba osób korzystających z usług 
dziennych domu pomocy społecznej 

os. 
 

0 23 
 

30 27 30 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 
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Dom jest miejscem, w którym pomoc specjalistyczną oraz ofertę rekreacyjną uzyskują osoby 

starsze z terenu Powiatu Pleszewskiego, nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 lat. Z usług 

placówki w roku 2019 korzystało 30 osób. 

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. 

 

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.   

Tabela 12 Wskaźniki Celu operacyjnego 2.8. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

pomiaru 
2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Liczba instytucji powiatowych dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych 
szt. 8 9 9 9 10 

2.  
Liczba osób uczestniczących / korzystających 

z programów / projektów 

współfinansowanych z EFS i PFRON 

os. 0 0 1 140 1 140 55 

3.  Liczba utworzonych nowych miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych 
os. 2 4 1 1 1 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

 

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 
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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 
Jedn. 

pomiaru 
2015 2016 2017 2018 2019 

1.  
Liczba podjętych inicjatyw w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
szt. 

 
9 
 

12 
 

9 
16 18 

2.  
Liczba rodzin objętych procedurą 

Niebieskiej Karty 
szt. 97 87 

 
68 

116 144 

3.  

Liczba przeprowadzonych programów 

korekcyjno – edukacyjnych dla 

sprawców przemocy 

szt. 0 

 

0 

 

0 1 1 

4.  

Liczba szkoleń dla pracowników 

instytucji realizujących zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 

szt. 1 1 1 1 1 

 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 2.10. Tworzenie nowych miejsc pracy i likwidacja bezrobocia 

 

 Z końcem 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie było zarejestrowanych 983 

osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie pleszewskim wynosiła 3,9% i była wyższa o 0,5% od 

średniej dla Województwa Wielkopolskiego wynoszącej 2,8%. 

 W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w roku 2018 

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 3 798 ofert pracy, w roku 2019 natomiast 2 353 oferty. Najwięcej 

ofert dotyczyło pracy na stanowisku kierowca kategorii B, C i CE, operator wózka widłowego, 

magazynier, spawacz, sprzedawca, spedytor, szwaczka, doradca klienta, stolarz, kucharz, kelner, 

mechanik samochodowy, pracownik fizyczny. Dodatkowo zorganizowano w tym okresie 8 giełd pracy 

na stanowiska: robotnik polowy, spawacz, pracownik fizyczny, pracownik produkcji, pracownik 

załadunku, operator maszyn, pracownik obsługi klienta, pracownik w dziale analiz.. 

 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 każdej rejestrującej się w PUP osoby ustalono 

Indywidualne Plany Działania oraz nadano profil pomocy.  

 W zakresie doradztwa zawodowego odbywały się również indywidualne i grupowe porady 

zawodowe oraz informacja zawodowa. W roku 2018 udzielono 423 osobom porad indywidualnych. 

Porady grupowe skierowano do 516 osób. Grupowych informacji zawodowych  udzielono 808 osobom, 
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indywidualnych z kolei 84 osobom. Tematyka zajęć z doradcami zawodowymi poświęcona była przede 

wszystkim zagadnieniom związanym z rynkiem pracy: sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, 

zasadom skutecznej autoprezentacji, asertywności, metodom i technikom motywacji, zmianom 

w prawie pracy. 

 Organizowano szkolenia dla osób bezrobotnych oraz dofinansowywano udział w studiach 

podyplomowych. Łącznie w szkoleniach indywidualnych i grupowych wzięło udział w latach 2018-2019 

149 osób. Szkolenia organizowano m.in. w kategoriach: prawo jazdy kategorii C, CE, D wraz  

z kwalifikacjami wstępnymi na przewóz rzeczy lub osób, spawacz MAG, TIG, wózek jezdniowy z UDT, 

brukarz z obsługą wózka widłowego, spawacz gazowy, kucharz z egzaminem czeladnika, florysta.  

 Wspierano również pracodawców poprzez dofinansowania i refundacje kosztów utworzenia  

nowych miejsc pracy, w tym: 

▪ Refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (70 refundacji w roku 

2018, 23 refundacje w roku 2019) finansowane m.in. z środków z programów Rezerwy Ministra 

dla osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz dla osób powracających z pracy zagranicą; 

▪ Refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (111 refundacji  

w ramach programu „Praca dla młodych” w roku 2018); 

▪ Jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje przyznano 70 osobom  

w roku 2018 i 57 osobom w roku 2019); 

▪ Skierowanie w omawianym okresie 36 osób na roboty publiczne; 

▪ Skierowanie na staże 514 osób (329 osób w roku 2018 i 185 osób  w roku 2019). 

Ponadto ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego urząd sfinansował kształcenie 

ustawiczne pracowników i pracodawców za kwotę 328 700 zł w roku 2018 roku (w szkoleniach 

zawodowych oraz studiach podyplomowych wzięło udział 172 pracowników) i za kwotę 927 400 zł  

w roku 2019 (w szkoleniach zawodowych oraz studiach podyplomowych wzięło udział 476 

pracowników i pracodawców). 

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

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn. 
pomiaru 2015 2016 2017 2018 

 
2019 

 

1. Liczba ofert pracy pozyskanych 
przez PUP 

szt. 3 253 3 798 3 471 2 661 
 

2 353 
 

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

osoby 695 211 
 

263 160 39 

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

osoby 111 91 73 70 57 

4. Liczba osób, które podjęły pracę 
w wyniku przekwalifikowania 
przez PUP 

osoby 219 99 130 37 9 
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5. Liczba osób bezrobotnych, 
które po zakończonym stażu 
podjęły zatrudnienie 

osoby bd. 301 331 225 165 

  

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 2018 2019 

1. Liczba wypadków drogowych i 
kolizji drogowych 

szt. 87 74 76 59 
 

79 

Liczba kolizji drogowych szt. 492 572 599 607 515 

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

% 86,1 99,9 90,8 80 78,98 

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

% 89 93 100 100 100 

4. Liczba szkoleń obronnych 
zrealizowanych do liczby 
szkoleń obronnych 
zaplanowanych 

% 80 87 86 86 85 

 

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 prewencyjnych  

w czasie akcji „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Pieszy”, „Pasy bezpieczeństwa”, „Bus” itp., spotkań 

w szkołach poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jak również w ramach akcji „Kaskadowy 

pomiar prędkości”. 

 W roku 2018 w Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie wskaźnik wykrywalności 

przestępstw wyniósł 84%, a wykroczeń 75%. W roku 2019 wskaźniki te kształtowały się na poziomie 

78,7% dla przestępstw i 79,6% dla wykroczeń. 
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 Kontynuowano realizację sprawdzonych programów prewencji kryminalnej: 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 oraz opracowanego w KPP w Pleszewie 

programu prewencyjnego „Zobaczyłem, usłyszałem i…”, jak również rządowego Programu 

ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 

2016-2018. 

  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. Doskonalono organizację i współdziałanie jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego w czasie wspólnych ćwiczeń. Podnoszono 

wykształcenie zawodowe ratowników i strażaków oraz ich uczestnictwo w kursach i szkoleniach, m.in. 

z zakresu ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego, taktyki gaszenia pożarów 

wewnętrznych oraz ratownictwa medycznego. 

  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, w szczególności 

opracowano i przedłożono Wojewodzie Wielkopolskiemu „Planu zarządzania kryzysowego Powiatu 

Pleszewskiego” oraz zatwierdzono pięć gminnych planów zarządzania kryzysowego w roku 2018,  

a w roku 2019 Plan zarzadzania kryzysowego Gminy Gołuchów. 

 Doskonalono współdziałanie podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy  

i reagowania kryzysowego. W roku 2018 w miesiącu maju zorganizowano ćwiczenia „Pożar dużych 

obiektów leśnych na terenie nadleśnictwa Grodziec”, w czerwcu przećwiczono ewakuację osób  

z budynku Komendy w związku z wystąpieniem zdarzenia kryzysowego. W październiku  2018 r. 

przećwiczono ewakuację osób z budynku szkoły (ZST w Pleszewie) w przypadku wystąpienia zagrożenia 

pożarowego. W roku 2019 z kolei przeprowadzono ćwiczenia na obszarach leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Grodziec  - Las 2019, ćwiczenia praktyczne w obiekcie Muzeum Narodowego w Poznaniu 

– Zamek w Gołuchowie pk. Zamek 2019 oraz ćwiczenia praktyczne polegające na ewakuacji osób  

z Oddziału Rehabilitacji Pleszewskiego Centrum Medycznego. 

 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 fantomu oraz sprzętu do udzielania pierwszej 

pomocy, partycypacja w kupnie skutera wodnego, kamizelek ratowniczych i kasków). Dofinansowano 

akcję edukacyjną „Ratownicy medyczni dzieciom”. Zakupiono wentylator oddymiający, przyczepę do 

działań przeciwpowodziowych, komputer i regały dla KPPSP w Pleszewie. Partycypowano w zakupie 

radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Zakupiono dla tej jednostki również regały. 

Na bieżąco uzupełniano materiały w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym. 

 Cel realizowano również poprzez zapewnienia ciągłości działania w warunkach wyższych 

stanów gotowości obronnej państwa. Uruchamiano corocznie akcję kurierską w powiecie celem 
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sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej. 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 opracowywanego corocznie „Planu szkolenia obronnego Powiatu 

Pleszewskiego”, tj. m.in. wypracowano model pracy kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych  

wchodzących w skład Stanowiska Kierowania Starosty Pleszewskiego odpowiadającego współczesnym 

zagrożeniom i zapewniającego sprawne współdziałanie z pozamilitarnymi strukturami obronnymi 

województwa. W roku 2019 przeprowadzono kontrolę problemową realizacji zadań obronnych  

w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Doskonalono 

również praktyczne umiejętności osób funkcyjnych w systemie Stałego Dyżuru oraz we współpracy 

cywilno – wojskowej. Doskonalono umiejętności kadr kierowniczych i pracowników wykonujących 

zadania obronne w zakresie wykonywania zadań w ramach uczestnictwa w ćwiczeniu powiatowo – 

gminnym WARTA 2018. 

 Intensyfikowano działania profilaktyczne i informacyjne 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, 

organizowanych festynów, spotkań z mieszkańcami, uczniami, na stronach internetowych: Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie, Policji i Straży, 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, akcja dla przedszkolaków – Ratownicy Medyczni 

Dzieciom, Powiatowy Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze sztuką bezpieczniej”, „Bądźmy bezpieczni” – 

Pleszewska Państwowa Straż Pożarna w szkołach Powiatu Pleszewskiego, akcje „Bezpieczna zima”, 

„Bezpiecznie nad wodą”).   

 

Cel operacyjny 2.12. Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców powiatu   

 

Samorząd powiatu pleszewskiego, będąc właścicielem obiektów wybudowanych w ramach 

programu „Moje Boisko Orlik 2012” (przy ZST oraz LiG i ZSUG) otrzymał w latach 2018-2019 

dofinansowanie na realizację zadań wykonywanych przez czterech animatorów (dwóch prowadzących 

zajęcia na Orliku przy ZST i dwóch przy ZSUG i LO), którzy w celu zapewnienia systematycznej 

działalności sportowo-rekreacyjnej na boiskach funkcyjnych dostępnych dla wszystkich mieszkańców 

powiatu pleszewskiego organizują zajęcia sportowe i rekreacyjne.  

W ciągu całego roku - angażując mieszkańców w różnych grupach wiekowych, zarówno 

reprezentantów grup odznaczających się wysokimi zdolnościami sportowymi, jak i osoby 

niepełnosprawne – inicjowano i współorganizowano rozmaitego rodzaju imprezy, które odbywały się 

na Orlikach działających przy szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, m.in. 

„Amatorska Liga Piłki Nożnej”,  „Dzień Sportu”, mecz pokazowy Stal Pleszew JS-LZS Las Kuczków – 

promocja piłki nożnej, Turniej piłkarski drużyn amatorskich dla młodzieży z okazji Święta Niepodległości 

i obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, „Turniej Dzikich Drużyn”, „Turniej 

Drużyn Osiedlowych”, Festyn rodzinny – festyn rekreacyjno-sportowy zorganizowany dla mieszkańców 

powiatu pleszewskiego promujący zdrowy styl życia. 
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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” w roku 2018 i finał „Korony 

Zachodu Polski” (zawody Nordic Walking i bieg terenowy) w roku 2019, 

- 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, taekwondo itp.).  

 

Tabela 16 Wskaźniki dla Celu operacyjnego 2.12.  

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 

pomiaru 
2016 2017 2018 2019 

1. Liczba imprez sportowo- 

rekreacyjnych o zasięgu powiatowym  

i ponadpowiatowym organizowanych 

na obiektach sportowych powiatu 

 

szt. 

 

21 

 

 

29 

 

19 

 

19 

2. Liczba czynnych uczestników imprez 

sportowo – rekreacyjnych 

organizowanych przez powiat 

 

os. 

 

1 050 

 

1 050 

 

980 

 

950 

 

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

 

Cel operacyjny 2.13. Zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do Internetu 
szerokopasmowego 

  

Realizacja celu odbywała się poprzez współpracę z operatorami sieci w zakresie wykorzystania 

sieci dróg powiatowych w czasie montażu sieci światłowodowego Internetu (wydawanie pozwoleń na 

zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym). 
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Cel operacyjny 2.14. Wysoka jakość usług świadczonych przez powiatową 
administrację samorządową 

 

W roku 2019 w Starostwie Powiatowym w Pleszewie, w Wydziale Komunikacji uruchomiono 

elektroniczny system obsługi klienta, potocznie nazywany „e - kolejką”. System umożliwił 

uporządkowane i sprawne załatwianie spraw, a także wcześniejszą rezerwację miejsca w kolejce przez 

Internet na stronie internetowej Starostwa (w zakładce „Rezerwacja kolejki”). Koszt systemu wyniósł 

40.590 zł. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom różnych grup społecznych strona internetowa Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie  - www.powiatpleszewski.pl została zaprojektowany tak, aby była możliwa 

do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, 

oprogramowania lub niepełnosprawności. W chwili obecnej serwis informacyjny powiatu 

pleszewskiego jest zgodny ze standardami W3C. 

 

Cel operacyjny 2.15. Promocja Powiatu  

 

Realizacja celu odbywa się poprzez realizację imprez i wydarzeń promocyjnych o charakterze 

cyklicznym: Święto Powiatu Pleszewskiego z Nagrodą im. Artura Szenica, Pleszewska Gala Sportu, 

Drzwi Otwarte w szkołach powiatowych, Turniej Gier Komputerowych „League of Legends”, otwarcie 

sezonu turystycznego „Święto Prosny”, Papieski Rajd Rowerowy, impreza profilaktyki zdrowia 

Wielkopolskie Dni „STOP - Uzależnieniom”, Wielkopolski Festiwal Rzemiosła, Dożynki Powiatu 

Pleszewskiego, marsze Nordic Walking. 

Rok 2018 był rokiem obchodów ważnych rocznic. Z okazji 200-lecia utworzenia Powiatu 

Pleszewskiego samorząd zorganizował konferencję popularno-naukową w Muzeum Regionalnym  

w Pleszewie z udziałem prelegentów: prof. Olgierda Kieca, prof. Andrzeja Gulczyńskiego, dr. Macieja 

Kowalczyka oraz regionalisty mgr. Jerzego Splitta. Samorząd uczcił rocznicę 100-lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości i 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zorganizowano VIII Piknik 

Historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych w Ogródku Jordanowskim w Pleszewie. Została 

zaprojektowana, ufundowana i odsłonięta „Tablica Bohaterów Ziemi Pleszewskiej 1918-1919” na 

budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie (9.11.2018r.). Odbyła się okolicznościowa sesja Rady 

Powiatu w Pleszewie. W uroczystościach z okazji Święta Niepodległości uczestniczyła prof. Hanna 

Suchocka.  

Kontynuowano działalność wydawniczą w ramach cyklu „Wydawnictwa Powiatu 

Pleszewskiego”. Wydana została kolejna książka przyrodnicza pt. „Przyroda parków podworskich 

Powiatu Pleszewskiego” autorstwa Przemysława Żurawlewa. Regularnie ukazują się Biuletyny 

Informacyjne „Wiadomości Powiatowe”, m.in. na Święto Powiatu i Święto Plonów. Na 100-lecie 

Niepodległości wydano specjalny numer o tematyce historycznej. W ramach promocji szkół, 

wydawano katalog zawierający ofertę edukacyjną powiatu pleszewskiego.  

http://www.powiatpleszewski.pl/
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Powiat jest partnerem wielu imprez organizowanych przez samorządy gminne, szkoły  

i organizacje pozarządowe. W ramach działań promocyjnych realizowana jest stała aktualizacja portalu 

informacyjnego Starostwa Powiatowego w Pleszewie wraz ze stroną BIP. Powiat jest obecny  

w mediach społecznościowych m.in. Facebook. Nieprzerwanie jest realizowana współpraca z mediami.  

 

Tabela 17 Realizacja wybranych wskaźników monitoringu Celu operacyjnego 2.15. w latach 2016-2019 

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn. 
pomiaru 

2016 2017 2018 2019 

1. Liczba imprez informacyjno - 
promocyjnych 

 
szt. 

 
14 

 
17 

 
12 

 
12 

2. Liczba wydanych publikacji 
informacyjno -promocyjnych 

 
szt. 

 
3 

 
3 

 
4 

 
3 

3. Liczba uczestników imprez 
informacyjno – promocyjnych 
organizowanych przez Starostwo 

 
 

os. 

 
 

5 000 

 
 

5 000 

 
 

6 000 

 
 

6 000 
 

Źródło: Wydział Organizacyjno – Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

Cel operacyjny 2.16. Rozwijanie współpracy zagranicznej  

 

Realizacja celu odbywała się poprzez rozwijanie porozumienia partnerskiego z Powiatem 

Ammmerlnd (Dolna Saksonia, Niemcy). W dniach 31 maja – 3 czerwca 2018 r. delegacja Powiatu 

Pleszewskiego wzięła udział w wielkich obchodach Jubileuszu 50-lecia niemieckiej organizacji pomocy 

społecznej GPS Wilhelmshaven. To instytucja zaprzyjaźniona z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Pleszewie. 

W czerwcu 2018 r. goszczono w powiecie pleszewskim drużynę piłkarską FSU Westerstede  

z Powiatu Ammerland. Na stadionie miejskim w Pleszewie goście rozegrali towarzyski mecz z udziałem 

samorządowców Powiatu Pleszewskiego. Oprócz zmagań sportowych goście z Niemiec wzięli udział  

w rekreacyjnym spływie kajakowym po rzece Prośnie na trasie Bogusław – Nowa Wieś. Odbyły się też 

spotkania z przedstawicielami administracji samorządowej podczas Dni Dobrzycy 2018 oraz w Gminie 

Chocz w Wiosce Indiańskiej - Westernland Józefów. 

Tradycyjnie goszczono również delegację niemiecką podczas Powiatowego Święta Plonów. 

Goście w roku 2018 byli uczestnikami Pleszewskich Dożynek Powiatowych i Miejsko-Gminnych  

w Kowalewie oraz uroczystego otwarcia „Domu Chłopaków” DPS Sióstr Dominikanek  

w Broniszewicach. W roku 2019 wzięli udział w dożynkach powiatowych, które tym razem odbyły się 

w Gminie Dobrzyca. Delegacja niemiecka w ramach tejże wizyty złożyła również kwiaty pod pomnikiem 

70 Pułku Piechoty w Pleszewie, podczas obchodów 80. rocznicy agresji III Rzeszy na Polskę. 
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Tabela 18 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.16. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 
pomiaru 

2016 2017 2018 2019 

1. Liczba projektów zrealizowanych 
we współpracy z partnerami 
zagranicznymi 

 
 

szt. 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

1 

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

 
 
 
 

osoby 

 
 
 
 

3 000 

 
 
 
 

3 000 

 
 
 
 

2 500 

 
 
 
 

2 500 
 

Źródło: Wydział Organizacyjno – Administracyjny Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

Cel operacyjny 2.17. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi 

  

W roku 2018  realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w zakresie kultury fizycznej 

powierzono dziewięciu organizacjom pozarządowym, którym przyznano dotacje w wysokości od  

15 000 do 35 000 zł. Łączna wysokość dofinansowań wyniosła w tym zakresie 59 000 zł.  W roku 2019 

na zadania z tego zakresu rozdysponowano kwotę 49 500 zł, która trafiła do siedmiu organizacji 

pozarządowych. 

 Organizacjom pozarządowym powierzono również realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury. Dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu powiatu kwotą 15 940 zł w roku 2018 miały  

w powiecie miejsce wydarzenia takie jak: Pierwsze Ludowe Konfrontacje  Pokoleń Fabianów 2018 czy 

Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie. W roku 2019 na realizację zdań kulturalnych przeznaczono 

kwotę 17 500 zł. 

 Wspierano również realizację zadań z zakresu turystyki i wypoczynku. W latach 2018- 2019 

corocznie kwotą 5 000 zł dofinansowano w głównej mierze wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży  

z powiatu. 

 

Tabela 19 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.17 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

pomiaru 
2015 2016 2017 2018 2019 

 

1. 

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

 

szt. 

 

14 

 

15 

 

18 

 

19 

 

18 

3. Liczba wspartych 
promocyjnie przedsięwzięć 

 
szt. 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
3 
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ngo (patronat honorowy 
Starosty Pleszewskiego) 

 

 

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

Starostwa Powiatowego w Pleszewie Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

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 2018 wsparcie finansowe otrzymała Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Andrzeja 

Apostoła w Choczu. Środki w wysokości 10 000 zł przeznaczono na remont elewacji kościoła pw. św. 

Andrzeja Apostoła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Choczu. W roku 2019 z kolei wsparcia 

udzielono Parafii pw. NMP Wniebowziętej Sanktuarium MP Miłościwej w Lutyni. 

 

Tabela 20 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.18.  

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

 

szt. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z realizacji   
Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ w latach 2018-2019 

Strona 30 z 31 
 

 

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 

    

 Gospodarowanie majątkiem Powiatu w latach 2018-2019 realizowano zgodnie z ,,Planem 

wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Pleszewskiego na lata 2017-2019”, stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr  C/207/2017 z dnia 24 kwietnia  2017 r.  

 Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2019 r. obejmował grunty  

o powierzchni 483,8229 ha. W porównaniu do roku poprzedniego (2018) powiatowy zasób 

nieruchomości wzrósł o pow. ok. 5 ha. Wzrost powierzchni wynika z kontynuowanego procesu 

regulowania stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi oraz z nabycia do powiatowego 

zasobu nieruchomości od PKP S.A. gruntów położonych w Kowalewie.  

 Aktem notarialnym z dnia 12.07.2019 r. Powiat Pleszewski nabył nieodpłatnie od Polskich Kolei 

Państwowych S.A. nieruchomość położoną w Kowalewie obejmującą działki nr 10/2 i 34/10 o łącznej 

pow. 549 m2. Nieruchomość nabyta została na potrzeby zorganizowania parkingu przy stacji PKP  

w Kowalewie. Nabycie nieruchomości przez Powiat to wynik kilkuletnich starań Zarządu Powiatu  

o nieodpłatne przekazanie przez PKP gruntów przy budynku dworca kolejowego w Kowalewie.  

 W latach 2018-2019 kontynuowane były postępowania przetargowe dotyczące sprzedaży 

działki nr 22/6 o pow. 1,1159 ha położonej w Marszewie. Po trzech przetargach zakończonych 

wynikiem negatywnym, nabywca nieruchomości wyłoniony został w drodze rokowań, które odbyły się 

w dniu 16.12.2019 r. Akt notarialny przenoszący własność działki nr 22/6 został zawarty w dniu 17 

lutego 2020 r. 

 W związku z kończącym się w roku 2019 okresem obowiązywania umów dzierżawy gruntów 

będących własnością Powiatu, Zarząd Powiatu wypracował decyzje co do dalszego sposobu 

zagospodarowania tych gruntów. Umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych w Marszewie  

o łącznej pow. 79 ha zostały przedłużone do dnia 31.10.2021 r. Natomiast grunt rolny położony w  

Pleszewie o pow. 1,7508 ha oraz grunt rolny położony w Marszewie o pow. 11,0880 ha zostały w trybie 

przetargowym wydzierżawione na okres 3 lat, tj. do dnia 31.10.2022 r.  

 Kontynuowanie dzierżaw gruntów rolnych Powiatu pozwoli na utrzymanie dochodów z tego 

tytułu na poziomie zbliżonym do dochodów osiąganych w latach ubiegłych. 
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Cel operacyjny 3.3. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację 
zadań powiatu 

 

  Łącznie w roku 2018 jednostki organizacyjne powiatu pleszewskiego zgłosiły do różnego 

rodzaju instytucji 41 projektów o wartości 31 616 479 zł. Łącznie ubiegano się dofinansowanie tychże 

projektów kwotą 22 106 984 zł. 

W roku 2019 natomiast ubiegano się o dofinansowanie  49 projektów o wartości 45 146 037, 

na realizację których planowano pozyskać blisko 32 mln zł. 

W ramach złożonych w roku 2019 wniosków o dofinansowanie na koniec 2019 r. 28 projektów 

otrzymało pomoc finansową w łącznej kwocie 4 603 203 zł.  Na informację o wynikach oceny i decyzję  

o dofinansowaniu czekało jeszcze 6 aplikacji na łączną kwotę 8 751 433 zł z oczekiwanym 

dofinansowaniem na poziomie 7 026 925 zł. 

 Należy zwrócić uwagę, iż aktywność jednostek w zakresie szukania możliwości pozyskania 

dodatkowych środków na swoją działalność utrzymuje się niezmiennie na poziomie z ostatnich lat  

w roku 2016 aplikowano łącznie o dofinansowanie 35 projektów o wartości 21 554 488 zł, w roku 2017 

z kolei aplikowano o dofinansowanie 39 projektów o łącznej wartości 18 245 241 zł). 

Tabela 21 Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.3. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jedn. 
pomiaru 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

 
PLN 

 
5 120 799 

 
10 151 560 

 
6 191 279 

 
7 570 479 

 
4 603 203 

 

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


