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WSTĘP 
 

Prezentowana Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 
jest trzecim z kolei - w krótkiej, bo liczącej zaledwie osiem lat historii samorządu 
powiatowego – dokumentem planistycznym podejmującym zadanie określenia celów 
rozwojowych w perspektywie kilku najbliŜszych lat. 

Mimo, iŜ w kaŜdym z tych dokumentów znajduje się szereg cech wspólnych, to 
jednak z racji postawionych przed nimi wyzwań, występują w nich równieŜ pewne 
istotne cechy wyróŜniające. 

Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Pleszewskiego przyjęta uchwałą 
Rady Powiatu Pleszewskiego w roku 2000 była pierwszym z tych dokumentów. Jego 
szczególna wartość ujawnia się w dwóch obszarach. Po pierwsze dzięki ogromnej 
pracy zespołu redakcyjnego podjęto w nim próbę bardzo trafnego i kompleksowego, 
opisania stanu środowiska naturalnego oraz poziomu rozwoju społeczno – 
gospodarczego regionu powiatu pleszewskiego. Zawarty w tej części materiał 
faktograficzny stanowi bogate źródło wiedzy o powiecie, wykorzystywanej jako 
materiał porównawczy dla analizy dokonujących się zmian. 

Drugim równie waŜnym obszarem była pracochłonna próba sporządzenia 
rejestru zadań, opracowana na podstawie szerokich konsultacji środowisk 
społecznych wyraŜających w ten sposób ich bieŜące oraz perspektywiczne potrzeby, 
w wielu przypadkach mało realne do spełnienia z punktu widzenia aktualnych 
moŜliwości samorządu powiatowego. 

Odmienny charakter, zwłaszcza w części planistycznej zawiera przyjęty  
w czerwcu 2004 roku Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pleszewskiego na lata 2004-
2006 (PRL). Jest to dokument, którego powstanie zrodziła nowa rzeczywistość 
polityczna związana z przystąpieniem Polski do grupy państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Otwarła się wraz z tym moŜliwość pozyskania dodatkowych środków  
z Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).  

Z racji wysokich wymogów, jakie powinny być spełnione przy aplikacji 
wniosków, powstała konieczność opracowania dokumentu planistycznego, 
precyzyjnie określającego rejestr konkretnych zadań w ujęciu rzeczowo-finansowym. 
Powstały w ten sposób dokument posiadał charakter zbliŜony do Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego. Zastosowanie takiego układu planistycznego przyczyniło się  
w efekcie do wysokiego stopnia realizacji PRL. Mimo pozyskania znacznie 
mniejszych niŜ się spodziewano kwot pochodzących ze środków unijnych, 
konkretność zapisanych zadań stanowiła silną motywację do poszukiwania innych 
zewnętrznych źródeł ich współfinansowania. Dodatkowym elementem 
wzmacniającym konsekwencję w realizacji była moŜliwość bieŜącego monitoringu 
konkretnie zapisanych zadań.  

Część zadań, ze względu na rozmiary wysiłku inwestycyjnego, nie mogła być 
niestety zrealizowana bez znaczącego zaangaŜowania środków unijnych. 
Umieszczenie ich w PRL pozwoliło jednak na przystąpienie do prac 
przygotowawczych w postaci opracowania dokumentacji projektowych oraz studiów 
wykonalności zapewniających wyprzedzające sporządzanie wniosków pod przyszły 
podział środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii 
Europejskiej, przypadającej na lata 2007-2013. Podobny charakter wyznaczono 
zadaniom zapisanym w części PRL odnoszącej się do prognozowanych celów  
w okresie lat 2007-2013. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 jest 

dokumentem perspektywicznego planowania, który od poprzedniej w sposób istotny 
wyróŜniają przesłanki stanowiące podstawę powstania. Uwzględnia przede 
wszystkim fakt członkostwa Polski w Unii  Europejskiej i wynikającą stąd potrzebę 
dostosowania dokumentów planistycznych oraz celów i priorytetów do 
obowiązujących wewnątrz Unii dyrektyw.  

Zespół redakcyjny w składzie: Szczepan Wojtczak – przewodniczący, Leszek 
Bierła, Robert Czajczyński, Adela Grala – KałuŜna, Mariusz Gramala, Czesława 
Haak, GraŜyna Kaczmarek, Robert Łoza, Halina Meller, Bogusława PraŜucha, 
Krzysztof Szac, Izabela Wasińska – sekretarz zespołu, Tomasz Wojtala, Bronisław 
Woźniak, podejmując się ambitnego zadania opracowania strategii uwzględniającej 
te generalne wskazania, wyznaczył sobie cel określenia głównych kierunków 
aktywności samorządu powiatu pleszewskiego – na okres lat objętych perspektywą 
czasową strategii – w ścisłej korelacji i zbieŜności z priorytetami polityk: 
wspólnotowej, krajowej i regionalnej. 

Aby zapewnić wysoką zawartość merytoryczną dokumentów zaproszono do 
ścisłej współpracy liczne grono specjalistów róŜnych dziedzin. Inicjowano szereg  
przedsięwzięć, których przesłaniem było zaproszenie wielu środowisk do aktywnego 
udziału w całym okresie prac nad Strategią.  

Wstępne załoŜenia oraz stopień zaawansowania prac nad Strategią zostały 
zaprezentowane w trakcie I Konferencji zorganizowanej w dniu 29 listopada 2005 r. 
Kolejny etap uwzględniał konsultacje przeprowadzone w środowiskach powiatowych 
jednostek organizacyjnych. Wynikiem tego etapu prac była kolejna wersja projektu 
strategii skierowana w pierwszej dekadzie maja br. celem zebrania uwag i opinii do 
radnych Rady Powiatu Pleszewskiego, samorządów miejskiego i gminnych oraz 
samorządów gospodarczych. Proces konsultacji podsumowany został na  
II Konferencji, która odbyła się w dniu 20 lipca 2006 r. 

Strategia jest więc w efekcie dokumentem, który powstał przy znaczącym 
udziale róŜnych środowisk społeczności powiatu pleszewskiego. 

Zakreślenie jego ram czasowych do lat 2007-2015 znajduje swoje 
uzasadnienie w obowiązującej wewnątrz Unii Europejskiej zasady „n+2” zakładającej 
moŜliwość kontynuacji i finansowania rozpoczętych zadań przez okres 2 lat po 
upływie okresu planistycznego. 

   
 
 
Pleszew, wrzesień 2006 r. 
 
 
 

Zespół Redakcyjny  
ds. opracowania Strategii  
Rozwoju Powiatu Pleszewskiego  
na lata 2007-2015 
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I.  Podstawy prawne opracowania Strategii 
 

Podstawami prawnymi opracowania Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego na 
lata 2007-2015 są: 
 
� Art. 12, pkt. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), 
� Zarządzenie nr 13/05 Starosty Pleszewskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie 

wyznaczenia pełnomocnika oraz powołania zespołu zadaniowego ds. rozwoju 
lokalnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015                        b        

 7 

II. Programowe uwarunkowania Strategii 
 

Cele i zadania Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego są zgodne z szerokim 
systemem programowania dokumentów strategicznych na poziomie wspólnotowym, 
krajowym, regionalnym i lokalnym, zarówno w układach ogólnych, horyzontalnych jak 
i resortowych. Ich treść uwzględnia ustalenia zawarte w tych dokumentach lub ich 
projektach. W trakcie opracowywania niniejszej strategii dołoŜono wszelkich starań, 
aby jej zapisy były zharmonizowane z opracowywanymi: Strategią Rozwoju Kraju na 
lata 2007-2015, Narodową Strategią Spójności 2007-2013, a takŜe z planowanymi 
kierunkami i zakresem działania polityk spójności i strukturalnej Unii Europejskiej na 
lata 2007-2013, przede wszystkim zaś ze Strategią Lizbońską. 
 

Cele strategiczne, jakie wyznaczono w niniejszej Strategii są wynikiem 
aktualnej oceny sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu pleszewskiego oraz 
analizy strategicznej, w tym analizy SWOT.  
 
Polityki wspólnotowe 
 
Polityka spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013 

Przyjęty w Luksemburgu w 2004 roku raport „Nowe partnerstwo dla spójności. 
Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności 
gospodarczej i społecznej” zakłada, iŜ jedną z wiodących polityk Unii Europejskiej jest 
polityka spójności. Takie stwierdzenie oznacza, iŜ w latach 2007-2013 Unia 
Europejska nadal będzie dąŜyła do niwelowania nierówności społecznych  
i ekonomicznych oraz dodatkowo terytorialnych. Takie stanowisko jest korzystne dla 
Polski, a docelowo równieŜ dla powiatu pleszewskiego, gdyŜ daje moŜliwość 
zmniejszania dystansu rozwojowego w stosunku do innych regionów w Polsce  
i w Europie. 

Polityka spójności w latach 2007-2013 koncentrować będzie się na realizacji 
trzech celów: 
� Konwergencja (cel zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju społeczno 

– ekonomicznego; do tego celu zakwalifikowano całe terytorium Polski). 
� Konkurencja regionalna i zatrudnienie. 
� Europejska współpraca terytorialna. 
 
Strategia Lizbońska 

Przyjęty przez Radę Europejską w 2000 roku dokument zakładał uczynienie  
z Unii Europejskiej do 2010 r. „najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej, opartej na 
wiedzy gospodarki świata, która byłaby zdolna do zrównowaŜonego wzrostu  
z większą liczbą miejsc pracy i odznaczałaby się większą spójnością społeczną  
i szacunkiem dla środowiska przyrodniczego”. W marcu 2005 roku na Szczycie Rady 
Europejskiej przyjęto dokument modyfikujący tę wersję Strategii.  

Jako priorytet działań Unii Europejskiej i państw członkowskich do 2010 roku 
zaproponowano: 
� uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji  

i podejmowania pracy, 
� rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu, 
� tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. 

Dokument ten, będący najwaŜniejszym programem społeczno-ekonomicznym  
w Unii Europejskiej, pokazuje zarazem europejskie podejście do rozwoju, które łączy 
w sobie cele ekonomiczne, społeczne i ekologiczne (tzw. trzy filary Strategii 
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Lizbońskiej). W Polsce wskazuje się jednak na fakt, iŜ z uwagi na nasze opóźnienie 
gospodarcze i ciągłe jeszcze odrabianie dystansu do krajów wysoko rozwiniętych, 
rolę wiodącą powinny mieć cele ekonomiczne. Dlatego teŜ, biorąc pod uwagę pięć 
głównych segmentów Strategii Lizbońskiej sugeruje się, aby ich hierarchia 
przedstawiała się następująco: 
� rozwój przedsiębiorczości, 
� wzrost zatrudnienia i modernizacja modelu społecznego, 
� liberalizacja i integracja rynków, 
� przyspieszenie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 
� wzmocnienie trwałości rozwoju. 
 
 
Polityki krajowe 
 
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (projekt przyjęty przez Radę Ministrów  
w dn. 27 czerwca 2006r.) 

Nadrzędny, wieloletni dokument strategiczny rozwoju kraju, stanowiący punkt 
odniesienia dla innych strategii i programów rządowych, równieŜ tych opracowanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego.  

Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości Ŝycia 
mieszkańców Polski.  

Strategia Rozwoju Kraju określa następujące priorytety rozwojowe: 
� Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki. 
� Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. 
� Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości. 
� Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa.  
� Rozwój obszarów wiejskich. 
� Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
 

Istotną rolą Strategii Rozwoju Kraju jest koordynowanie reform instytucjonalno 
– regulacyjnych z działaniami finansowymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt 
synergii te dwa obszary przynosiły moŜliwie największy efekt prorozwojowy. 

Przedsięwzięcia realizujące Strategię Rozwoju Kraju będą finansowane 
przede wszystkim ze środków UE oraz publicznych i prywatnych środków krajowych. 

 
 
Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-
2013 wspierające wzrost gospodarczy; dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów w dn. 1 sierpnia 2006r.) 

Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający 
priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraŜania funduszy unijnych: 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach budŜetu Wspólnoty na lata 2007-
2013. 

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności polskiej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.  

Cel strategiczny NSS osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych 
celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych 
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Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych 
stron polskiej gospodarki, jak równieŜ stojących przed nią szans i zagroŜeń, tj.: 
� Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 

mechanizmów partnerstwa. 
� Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 
� Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 

podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 
� Podniesienie konkurencyjności  i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w tym 

szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług. 

� Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

� Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich. 

NSS będzie realizowana przy pomocy Programów Operacyjnych, 
zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych 
Programów Operacyjnych, zarządzanych przez samorządy poszczególnych 
województw.  
  
 
Polityka regionalna 
 
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku 

Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 
grudnia 2005 roku. Cel generalny Strategii Województwa Wielkopolskiego na lata 
2007-2020 – „Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku 
pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu Ŝycia 
mieszkańców” ma zostać osiągnięty poprzez następujące cele strategiczne: 
� Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku. 
� Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa. 
� Wzrost kompetencji mieszkańców i promocję zatrudnienia. 
� Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego. 
Wymienione cele realizowane będą poprzez cele operacyjne.  
 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego na lata 
2007-2013 (wstępny projekt) 
 Realizacja załoŜeń tego dokumentu przyczyni się do zmniejszania dysproporcji 
gospodarczych, społecznych i terytorialnych na obszarze województwa. Celem 
głównym Programu na lata 2007-2013 jest „wzmocnienie potencjału rozwojowego 
Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia”.  

W latach objętych załoŜeniami Programu planuje się podjęcie działań 
mających na celu poprawę warunków inwestowania na terenie województwa, wzrost 
aktywności zawodowej Wielkopolan oraz wzrost udziału wiedzy i innowacji  
w gospodarce regionu.  

PowyŜsze działania będą realizowane w obrębie pięciu priorytetów: 
� Potencjał gospodarczy regionu. 
� Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju. 
� Środowisko. 
� Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych. 
� Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. 
� Pomoc techniczna. 
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Program zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków krajowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych. 
Głównymi beneficjentami Programu będą jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Polityki lokalne 
 
Strategia rozwoju gospodarczego powiatu pleszewskiego 

Obok Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Pleszewskiego stanowi punkt 
wyjściowy do opracowania niniejszego dokumentu. Przyjęta we wrześniu 2000 roku 
Strategia rozwoju gospodarczego powiatu pleszewskiego, wyznaczała zadania do 
realizacji głównie do roku 2005. Zadania ujęte w tym dokumencie miały realizować 
następujące cele: 
� tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju 

nowoczesnej gospodarki lokalnej, takŜe w rolnictwie oraz sfery usług, 
� rozwój infrastruktury technicznej, optymalizacja jej wykorzystania, podniesienie 

jakości usług w skali Powiatu, 
� poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej wewnątrz Powiatu  

i w Wielkopolsce, 
� budowa i wzmocnienie infrastruktury społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwoju róŜnych form edukacji i szkolnictwa oraz turystyki w oparciu o tradycje  
i zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze, 

� poprawa stanu środowiska z uwzględnieniem ochrony walorów i zasobów 
przyrodniczych. 

 
Znacząca część zadań wyszczególnionych w tym dokumencie została 

zrealizowana, inne często ze względów finansowych, instytucjonalnych czy 
organizacyjnych nie zostały wykonane. Realizacja niektórych została rozłoŜona  
w czasie, nawet do roku 2015. Są to, m.in. zadania związane z tworzeniem 
warunków dla uprawiania róŜnych form sportu, turystyki, wypoczynku czy ochroną 
wód podziemnych i powierzchniowych. 
 
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pleszewskiego 

Dokument przyjęty przez Radę Powiatu w czerwcu 2004 roku szczegółowo 
określa zadania do realizacji, jakie postawił sobie samorząd powiatowy na lata 2004-
2006. Zakreślono w nim cztery strategiczne obszary działania powiatu, wynikające  
z nałoŜonych na powiat przez Ustawodawcę obowiązków, tj.: 
� Działania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.  
� Inwestycje oświatowe związane z dostosowaniem bazy lokalowej placówek 

dydaktycznych do współczesnych wyzwań a takŜe zmierzające do poprawy 
środowiska naturalnego dzięki kompleksowym zabiegom termomodernizacyjnym.  

� W zakresie ochrony zdrowia podniesienie standardu jakości usług i polepszenie 
warunków pobytu pacjentów w powiatowym szpitalu.  

� Spełnienia wymogów standaryzacyjnych nałoŜonych na placówki pomocy 
społecznej przez Ustawodawcę. 

 
Plan Rozwoju Lokalnego dla powiatu pleszewskiego powstał głównie z myślą  

o ustaleniu zadań, dla których stworzone zostały realne szanse na pozyskanie 
środków z Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006.  
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Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015 
Przyjęta Uchwałą nr XL/252/06 przez Radę Powiatu w marcu 2006 roku 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015 to 
dokument, którego misją jest zintegrowane działanie systemu pomocy społecznej na 
rzecz mieszkańców powiatu pleszewskiego, uwzględniającego potencjał wszystkich 
lokalnych instytucji. Jego zapisy mają wspomóc praktyczne rozwiązania, które mogą 
pozytywnie wpłynąć na wzmocnienie lub wsparcie społeczności lokalnej na drodze 
do osiągnięcia pełnej samodzielności w Ŝyciu społecznym. Podstawą Strategii jest 
maksymalne wykorzystanie istniejących w regionie zasobów, potencjału i korzyści 
płynących z jego uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.  

Główne obszary zadaniowe wyodrębnione w Strategii to: 
- pomoc osobom i rodzinom ubogim, 
- pomoc na rzecz rodzin i środowisk dotkniętych bezrobociem, 
- wspieranie osób niepełnosprawnych, 
- likwidowanie skutków alkoholizmu i narkomanii, 
- niwelowanie zjawiska przemocy, 
- wspieranie osób starszych. 

 
Strategia wyznacza planowane kierunki działań na lata 2006-2015, jakie 

zostaną podjęte w celu niwelowania problemów społecznych występujących na 
terenie naszego powiatu. Jest zatem dokumentem uzupełniającym  
i uszczegóławiającym cele rozwojowe powiatu pleszewskiego określone w Strategii  
w obszarze pomocy społecznej. 
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III. Rys historyczny 
 

Powiat pleszewski to prawie dwa wieki historii i tradycji. Powstał na mocy 
dekretu cesarza Wilhelma IV z 1817 roku, z ziem wcześniej wchodzących w skład 
powiatów śremskiego, krotoszyńskiego i odolanowskiego. Ówczesny powiat 
pleszewski był obszarowo większy od dzisiejszego, liczył bowiem 1.035 km2 (obecnie 
712 km2). W jego granicach, oprócz Pleszewa, znalazły się takie miasta jak Jarocin, 
Mieszków i Nowe Miasto. W 1818 roku powiat pleszewski zamieszkiwało w sumie 
31.719 mieszkańców.  

PowaŜne zmiany w administracji w Wielkim Księstwie Poznańskim nastąpiły  
w 1887 roku. Aby władze pruskie mogły sprawniej prowadzić nadzór urzędniczy nad 
ludnością polską, wprowadzono nowy podział na powiaty. Znacznie zwiększono ich 
liczbę. Dotychczasowy powiat pleszewski został „okrojony” terytorialnie. Część 
terenów z miastami Mieszków i Nowe Miasto przyłączono do nowo utworzonego 
powiatu jarocińskiego z siedzibą władz w Jarocinie. Reforma administracyjna 
ograniczyła powierzchnię powiatu pleszewskiego o połowę - do 485 km2. Zmniejszyła 
się, co zrozumiałe, równieŜ liczba mieszkańców. O ile w 1846 roku Ziemię 
Pleszewską zamieszkiwało 59.123 mieszkańców, to w 1910 roku jedynie 37.362.  
Z danych statystycznych z początków XX w. wynika, Ŝe 82,9% ogółu ludności mówiło 
po polsku, zaś 16,6% posługiwało się językiem niemieckim. Powiat pleszewski 
podzielony był na 48 obwodów i 75 gmin wiejskich. 

W listopadzie 1918 roku w Niemczech wybuchła rewolucja proletariacka. 
Władzę w powiecie pleszewskim przejęła polska Rada Ludowa na czele  
z zasłuŜonym społecznikiem, miejscowym proboszczem ks. Kazimierzem 
Niesiołowskim. Pamiętnego 11 listopada Ŝołnierze narodowości polskiej rozpoczęli 
rozbrajanie niemieckich patroli i wart. 3 stycznia 1919 roku Rada Ludowa na Powiat 
Pleszewski wybrała radcę ziemiaństwa, właściciela majątku w Korzkwach Artura 
Szenica na pierwszego polskiego starostę, zaś Stefana Karczewskiego na burmistrza 
miasta. Trzy dni później 6 stycznia w święto Trzech Króli oficjalnie proklamowano 
odzyskane niepodległości.  

Po zakończeniu I wojny światowej powiat pleszewski liczył 38.225 
mieszkańców. Pleszew, podobnie jak za czasów pruskich, był siedzibą powiatu, który 
wchodził w skład województwa poznańskiego. W tym czasie zasięg terytorialny 
starostw powiatowych pokrywał się zasadniczo z granicami byłych urzędów 
landrackich z czasów zaborów. Na czele powiatu stał starosta, który był 
reprezentantem rządu w terenie oraz szefem zespolonej administracji państwowej  
w powiecie. Ponadto starosta był przewodniczącym Wydziału Powiatowego.  
W sierpniu 1921r. rozporządzeniem ministra byłej Dzielnicy Pruskiej wprowadzono 
zmiany w zakresie działania administracji powiatowej. Organami powiatu stały się 
sejmik powiatowy i wydział powiatowy. Siedzibą starostwa był gmach przy ulicy 
Poznańskiej. Pierwszym starostą powiatu pleszewskiego był Artur Szenic (1919r.), 
następnie funkcję starosty pełnili Wadyński (1919r.), Skoraszewski (1919r.), 
Władysław Kutzner (1919-1926r.), dr Władysław Wieczorek (1926-1929r.) i Kazimierz 
Siekierzyński (1929-1932r.).  

W dniu 7 stycznia 1932 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie  
o likwidacji z dniem 1 kwietnia 1932r. niektórych powiatów. Taki los spotkał m.in. 
powiat pleszewski, którego obszar włączono po części do powiatu jarocińskiego  
i krotoszyńskiego. Mieszkańcy Ziemi Pleszewskiej nigdy nie pogodzili się z utratą 
swej powiatowej samodzielności i przez lata zabiegali o jej odzyskanie. 
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Wybuch II wojny światowej oznaczał koniec polskiej administracji w Pleszewie. 
Pierwsze oddziały Wehrmachtu wkroczyły do miasta 7 września 1939 roku. 
Rozpoczęła się okupacja hitlerowska. Niemcy wprowadzili własną administrację.  

Po wyzwoleniu w 1945 roku polskie władze centralne utrzymały przedwojenną 
strukturę administracyjną. Lokalne środowiska podjęły więc starania o przywrócenie 
powiatu pleszewskiego. Miejska i Gminna Rada Narodowa w Pleszewie, a takŜe rady 
w Gołuchowie i Czerminie powzięły uchwały, domagające się przywrócenia powiatu. 
Powiat pleszewski został reaktywowany 1 stycznia 1956 roku na mocy decyzji Rady 
Ministrów z 12 listopada 1955 roku. Nowo utworzony powiat pleszewski objął tereny 
wydzielone z powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, konińskiego i krotoszyńskiego. 

Wraz z reaktywowaniem powiatu pleszewskiego powołano Powiatową Radę 
Narodową (PRN), której organem wykonawczym i zarządzającym było Prezydium 
PRN. Przewodniczący Prezydium PRN był zwierzchnikiem aparatu administracyjnego  
i przedsiębiorstw terenowych. Funkcję przewodniczącego PPRN w Pleszewie pełnili 
kolejno: Irena Kanarkowska (1956-1958r.), Bolesław StróŜyński (1958-1959), inŜ. 
Gerard Stachowiak (1959-1972) i Hieronim Podemski (1972-1973r.). Po wyborach  
w 1973 roku nastąpiło rozdzielenie organów ustawodawczych i wykonawczych. 
Władzę administracyjną sprawował naczelnik powiatu, którym został Hieronim 
Podemski (1973-1975r.).  

Trójszczeblowy podział administracyjny w PRL uległ likwidacji z dniem  
1 czerwca 1975 roku. Utworzono wówczas 49 województw, a podstawową jednostką 
administracji pozostały gminy.  

Dopiero reforma administracyjna z 1998 roku przywróciła ponownie powiaty. 
Wśród ponad trzystu nowych powiatów samorządowych, które formalnie powstały  
1 stycznia 1999r., znalazł się takŜe Powiat Pleszewski. Pierwszym starostą 
pleszewskim został Edward Kubisz, dotychczasowy kierownik Urzędu Rejonowego  
w Pleszewie. Od 2002 roku urząd starosty pełni Michał Karalus, wicestarosta  
z poprzedniej kadencji.  
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IV. Raport o stanie powiatu 
 
PołoŜenie, powierzchnia i ludność powiatu 
 

Powiat pleszewski leŜy w południowej części Województwa Wielkopolskiego  
i graniczy od strony północnej z powiatami wrzesińskim i słupeckim, od strony 
wschodniej z powiatami konińskim i kaliskim, na południu z powiatami ostrowskim  
i krotoszyńskim, na zachodzie z powiatem jarocińskim. 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Na terenie powiatu pleszewskiego krzyŜują się waŜne dla południowej 
Wielkopolski szlaki komunikacyjne: drogi krajowe nr 11 i 12, które ułatwiają sprawną 
komunikację i mają silny wpływ na rozwój gospodarczy tego regionu. 

Powiat tworzy sześć Gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów 
(gminy wiejskie) oraz Miasto i Gmina Pleszew (gmina miejsko-wiejska). 
 

Powiat pleszewski naleŜy do średnich pod względem statystycznym powiatów  
w województwie. Zajmuje obszar 712 km² (2,39% powierzchni województwa) i jest 
zamieszkiwany przez 62 tys. mieszkańców. Obszar i liczba ludności sytuuje powiat 
na 20 miejscu wśród powiatów wielkopolskich. Największymi gminami powiatu pod 
względem powierzchni są Miasto i Gmina Pleszew (25% powierzchni) i Gołuchów 
(19% powierzchni powiatu). Najmniejsza z gmin to Gmina Chocz (10%). Najwięcej 
mieszkańców liczy Miasto i Gmina Pleszew (48% ludności powiatu), najmniej Gmina 
Gizałki (7% ludności powiatu).  
 
Tabela nr 1, Ludność i powierzchnia powiatu pleszewskiego w 2005 roku (stan na 31.XII) 
 

 Powierzchnia 
w km² 

Liczba mieszkańców W tym kobiet 

Powiat ogółem 711,9 62.004 31.403 
Gminy miejsko- wiejskie 

Miasto i Gmina Pleszew 180,2 29.774 15.258 
Gminy wiejskie 

Chocz 73,4 4.798 2.397 
Czermin 97,8 4.824 2.309 
Dobrzyca 116,5 8.268 4.197 
Gizałki 108,6 4.645 2.366 
Gołuchów 135,5 9.695 4.876 
Źródło: „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym”, Główny Urząd Statystyczny 
(GUS), czerwiec 2006. 
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Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 87 osób/km² i jest niŜsza od 

średniej wojewódzkiej (113 osób/km²) i kraju (122 osób/km²). 
 
Środowisko przyrodnicze 
 

Warunki środowiskowe powiatu w duŜym stopniu uzaleŜnione są od jego 
połoŜenia geograficznego, kształtującego warunki przyrodnicze oraz klimatyczne. 
 
Ukształtowanie terenu 

Cały obszar powiatu pleszewskiego naleŜy zaliczyć pod względem 
morfologicznym do terenów słabo urozmaiconych. Ukształtowanie rzeźby terenu, 
gleby, wody oraz krajobraz powiatu są pochodzenia polodowcowego. Teren ten 
znajduje się na obszarze dawnego zlodowacenia środkowopolskiego. Jego 
powierzchnię stanowi zespół równin z niewielkimi nachyleniami, które poprzecinane 
są dodatkowo szerokimi dolinami rzek Prosny i Neru.  

RóŜnica między najniŜej (70,0 m n.p.m. - gmina Gizałki) i najwyŜej (158,0 m 
n.p.m. – gmina Dobrzyca) połoŜonymi punktami wysokościowymi na terenie powiatu 
wynosi 88,0 m. 
 

Na terenie powiatu pleszewskiego występują udokumentowane niewielkie 
ilości złoŜa gazu ziemnego, kruszywa naturalnego (piaski, Ŝwiry) oraz surowców 
ilastych, wykorzystywanych jeszcze niedawno do produkcji ceramiki budowlanej. 
 
Klimat 

Warunki klimatyczne naleŜą do umiarkowanych i są korzystniejsze od 
przeciętnych w Polsce. Wiosny i lata są wczesne i ciepłe. Zimy łagodne z nietrwałą 
pokrywą śnieŜną. Okres wegetacji trwa średnio około 215 dni. Charakterystyczna dla 
tej strefy jest takŜe dość duŜa liczba dni pochmurnych, około 120 – 145 dni w roku. 
Dni pogodnych rejestruje się około 50. PrzewaŜają wiatry zachodnie  
i południowozachodnie. Największe prędkości wiatrów notowane są zimą i wiosną,  
a najmniejsze latem.  

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,2oC, 
najchłodniejszym zaś styczeń 2,2oC. Ujemne średnie miesięczne temperatury trwają 
od grudnia do marca włącznie. Charakterystyczne dla tego obszaru są jedne  
z najniŜszych w Polsce opady, których sumy roczne wahają się w przedziale od 550 
do 600 mm. NajwyŜsze opady w ciągu roku odnotowywane są w miesiącach letnich, 
najniŜsze w miesiącach zimowych od stycznia do marca. Średnio roczna wilgotność 
powietrza przekracza 80%. 
  
Warunki glebowe 

Na terenie powiatu dominują gleby bielicowe piaszczyste (około 81%). 
Znacznie mniejszy odsetek stanowią gleby słabo ilaste oraz gleby płowe gliniaste 
(10%). Na pozostałych obszarach powiatu występują gleby pylaste (7%), torfowe  
i murszowe. 

Występujące gleby w większości zaklasyfikowane zostały do średnich  
i niŜszych klas bonitacyjnych. Znaczny procent, bo 41% stanowią grunty V  
i VI klasy bonitacyjnej, gleby klasy IV zajmują 30%, klasy III 28% powierzchni. Gleby 
klasy II stanowią 1%, a I klasa w ogóle nie występuje. 
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Uproszczoną strukturę uŜytkowania gruntów na terenie powiatu pleszewskiego 
przedstawia tabela nr 2. 
 
 Tabela nr 2, Podział gruntów na terenie powiatu pleszewskiego 
 

Rodzaje gruntów 
Powierzchnia 

ewidencyjna [ha] 
Powierzchnia ogólna 71.009 
UŜytki rolne 53.764 
UŜytki leśne, zadrzewienia i zakrzewienia 13.730 
Grunty zabudowane i zurbanizowane 2.797 
Grunty pod wodami 212 
UŜytki ekologiczne 7 
NieuŜytki 328 
RóŜne 171 

  
Źródło: Dane Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Pleszewie (stan na styczeń 2006r.). 

 
Z zestawienia wynika, Ŝe większość powierzchni powiatu, bo aŜ 75,7% 

stanowią uŜytki rolne. 
Najwięcej uŜytków rolnych w stosunku do powierzchni całkowitej znajduje się  

w gminach Dobrzyca i Gołuchów, gdzie odpowiednio wskaźniki wynoszą 82,4%  
i 81% gruntów ogółem. Najmniej uŜytków rolnych znajduje się w Gminie Gizałki, 
zaledwie 51% gruntów ogółem. 
 
Zasoby wód podziemnych 

Zasoby uŜytkowe wód podziemnych występują w utworach czwartorzędowych, 
trzeciorzędowych i jurajskich. W utworach czwartorzędowych znajduje się część 
(fragment) głównego zbiornika wód podziemnych, którego zasoby dyspozycyjne 
wynoszą 123 tys. m3/d a średnia głębokość ujęć sięga 30 m. 
 
Wody powierzchniowe  

Występujące wody powierzchniowe naleŜą do systemu wodnego środkowej 
Odry, w zlewni rzeki Warty. Przez obszar powiatu (gmina Gizałki) przebiega linia 
wododziałowa, oddzielająca zlewnię Warty II rzędu od zlewni Prosny III rzędu.  

Sieć rzeczną tworzy przede wszystkim rzeka Prosna wraz z dopływami, 
między innymi Ciemną, Nerem oraz Garbaczem. Nieco mniejsze znaczenie ma rzeka 
Lutynia.  

Na terenie powiatu nie występują naturalne zbiorniki wodne. Istnieje jedynie 
kilka sztucznych zbiorników retencyjnych, zasilanych głównie wodami 
powierzchniowymi. Największym z nich jest zbiornik w miejscowości Gołuchów. To 
akwen o funkcji retencyjno-rolniczo-rekreacyjnej. Pojemność uŜytkowa zbiornika 
wynosi 1,28 mln m3, a średnia głębokość 2,68 m. Zbiornik jest zasilany w większości 
wodami rzeki Ciemnej.  
 
Szata roślinna 

Według klasyfikacji geobotanicznej W. Szafera, lasy powiatu pleszewskiego 
zaliczane są do Działu Bałtyckiego, Poddziału Pasa Wielkich Dolin oraz Krainy 
Wielkopolsko – Kujawskiej. 

Ze względu na stosunkowo niewielką lesistość powiatu (19% powierzchni, przy 
średniej dla kraju wynoszącej 28%), roślinność nieleśna pełni waŜną funkcję 
przyrodniczą. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe  
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w dolinach rzek, przede wszystkim Prosny oraz Neru. Uzupełnieniem szaty roślinnej 
są występujące fragmenty borów świeŜych. 

Lasy występują w oddzielonych od siebie kompleksach, zróŜnicowanych pod 
względem siedliskowym i gatunkowym. Najsilniej zalesiona jest północna część 
powiatu (40% tego obszaru).  
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 Wykres nr 1, Udział procentowy lasów w stosunku do gruntów ogółem w gminach powiatu. 
 
Świat zwierzęcy 

Świat zwierzęcy jest typowy dla równinnych obszarów Wielkopolski. W lasach 
występują następujące gatunki zwierzyny grubej: sarny, jelenie  
i dziki. Zwierzyna drobna reprezentowana jest między innymi przez: lisy, zające, 
wydry, kuny, piŜmaki i bobry. 

Urozmaiconą i licznie reprezentowaną grupę stanowią ptaki Ŝerujące  
i gniazdujące głównie w dolinach rzecznych. Na uwagę zasługują siedliska bociana 
czarnego, czapli siwej, Ŝurawia. 

Mało zróŜnicowana i ograniczona do pospolitych gatunków jest fauna ryb. Nie 
sprzyja jej rozwojowi zły stan czystości wód. 
 
Formy ochrony przyrody w powiecie pleszewskim  

Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe na terenie powiatu 
pleszewskiego wyznaczono dwa obszary chronionego krajobrazu: 
� Dolina rzeki Ciemnej – w gminie Gołuchów o obszarze 3.500 ha. O atrakcyjności 

doliny rzeki Ciemnej decyduje między innymi ogród dendrologiczny (Arboretum),  
z bogatą kolekcją drzew i krzewów egzotycznych. Rozciąga się ona wzdłuŜ rzeki 
Ciemnej na długości 3 km. W sąsiedztwie parku, na obszarze leśnym 
zlokalizowana jest zagroda Ŝubrów, danieli, koników polskich i dzików. 

� Dąbrowy Krotoszyńskie – fragment znajduje się na terenie gmin: Pleszew  
i Dobrzyca. Obszar o powierzchni 55.800 ha o unikalnych w skali europejskiej 
dębowych lasach z charakterystyczną fitosocjologią zespołów roślinnych. 

 
W duŜym stopniu zaawansowania znajduje się projekt ustanowienia jeszcze 

jednego obszaru chronionego krajobrazu w okolicach miejscowości Fabianów, gdzie 
znajduje się kompleks zadrzewień śródpolnych. W skład kompleksu wchodzi 13 
zadrzewień pasowych. Planowane jest uzupełnienie zadrzewień i zakrzewień,  
a takŜe odtworzenie zniszczonych części pasów śródpolnych. 
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Niewątpliwą atrakcją powiatu pleszewskiego są parki, z których część została 

wpisana do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do najciekawszych 
naleŜą: zespół pałacowo-parkowy w Gołuchowie, zespół pałacowo-parkowy  
w Dobrzycy oraz zespół pałacowo – parkowy w Taczanowie. 

Jedną z najliczniejszych form ochrony przyrody są pomniki przyrody 
oŜywionej, np. drzewa, spośród których najwięcej jest dębów szypułkowych, lip 
drobnolistnych, buków pospolitych oraz rzadziej spotykane: dęby błotne, topole 
czarne, platany klonolistne czy paklony. 

Występują takŜe pomniki przyrody nieoŜywionej, takie jak głazy narzutowe, 
które moŜna zobaczyć w Gołuchowie, Rudzie i Taczanowie.  
 
 
Infrastruktura ochrony środowiska 
 
 Gospodarka wodno – ściekowa 

Gospodarka wodno-ściekowa w gminach naleŜących do powiatu 
pleszewskiego jest obecnie tylko częściowo uregulowana. Sieć wodociągowa 
obejmuje niemal wszystkie miejscowości. Za niedostateczną uznać naleŜy jednak 
sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co zwiększa zagroŜenie zanieczyszczenia 
środowiska ściekami.  

 
Długość istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie 

poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego przedstawia poniŜsza tabela. 
 
Tabela nr 3, Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w powiecie pleszewskim 

 
Sieć w km 

Gmina wodociągowa 
rozdzielcza 

kanalizacyjna 

Pleszew 223,7 45,0 
Chocz 70,2 - 
Czermin 78,5 - 
Dobrzyca 129,5 - 
Gizałki 136,8 9,1 
Gołuchów 133,6 15,00 

 
Źródło: Dane GUS, 2003. 
 
Zgodnie z danymi przekazanymi przez poszczególne Urzędy Gmin, sieci 

wodociągowe wykonane są głównie z rur PVC. Występowanie rurociągów 
azbestowych ujawniły gminy Chocz, Gołuchów i Pleszew.  
 

Stan rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminach powiatu jest 
zróŜnicowany. W największym stopniu skanalizowane są gminy Pleszew i Gołuchów. 
Pozostałe gminy rozpoczęły kanalizację (Gizałki) lub rozpoczną ją w najbliŜszym 
czasie (Chocz, Czermin, Dobrzyca). 
 

Spośród 6 gmin wchodzących w skład powiatu pleszewskiego, gminne 
oczyszczalnie ścieków posiadają jedynie gminy: Pleszew, Gizałki, Gołuchów  
i Czermin (oczyszczalnia kontenerowa).  
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Lokalne oczyszczalnie istnieją: na terenie miasta i gminy Pleszew przy 
szkołach podstawowych w Kowalewie, Kuczkowie i Taczanowie, na terenie gminy 
Gołuchów przy Szkole Podstawowej w Kucharkach, oraz na terenie gminy Czermin 
przy szkołach w śegocinie i Broniszewicach.  

Oczyszczalnie ścieków znajdujące się na terenie powiatu obsługują jedynie 
40% mieszkańców powiatu. Tak niewielki stopień zbiorowego oczyszczania ścieków 
jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę prawie całkowite 
zwodociągowanie gmin powiatu. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie działań 
zmierzających do uporządkowania sytemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków. 

 

Gospodarka odpadami 
Na terenie powiatu pleszewskiego wspólnym systemem gospodarki odpadami  

w ramach istniejącego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Pleszewskiej objęte są 
cztery gminy – Pleszew, Chocz, Dobrzyca i Gołuchów. Działania ograniczają się 
jednak do korzystania z usług jednego przedsiębiorstwa wywozowego 
(Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z Pleszewa) oraz korzystania ze 
wspólnego składowiska odpadów (współfinansowanie eksploatacji i rozbudowy).  

Mimo podjętych działań, zbiórką odpadów na terenie tych czterech gmin 
objętych jest od 30 do 100% mieszkańców. Gmina Gołuchów jest członkiem – 
załoŜycielem systemu realizowanego przez Związek Komunalny „Czyste Miasto. 
Czysta Gmina”. Gminy Czermin i Gizałki realizują gospodarkę w oparciu  
o posiadane na własnym terenie składowiska odpadów.  

Na terenie gmin powiatu selektywna zbiórka surowców wtórnych jest 
prowadzona na zbliŜonym poziomie i w oparciu o podobny system pojemników 
(pojemniki typu dzwony o pojemności od 1,5 do 2,5 m³ funkcjonujące w systemie 
donoszenia). Selektywnej zbiórki surowców nie prowadzi gmina Gołuchów. 
Częściową zbiórką objęte są głównie szkło i tworzywa sztuczne oraz w zdecydowanie 
mniejszym zakresie makulatura. 

Brakuje dokładnej ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów powstających na 
terenie poszczególnych gmin. Szacunkową ilość poszczególnych rodzajów odpadów 
na obszarze powiatu pleszewskiego ilustruje poniŜsza tabela.  

 
Tabela nr 4, Ilość odpadów wytwarzanych na terenie powiatu pleszewskiego w 2005 r. 
 

Źródło pochodzenia odpadów Ilość [MG] 
Komunalne  8.318,1 
Z sektora handlu i publicznego b.d. 
Medyczne i weterynaryjne wg wydanych 
pozwoleń 

40,3 

Z przemysłu  7.565,1 
Z sektora budowlanego 158,3 
Wraki samochodowe 448,4 
Z oczyszczalni ścieków  1.628,7 
Odpady z innych źródeł  356,3 

Razem                                                      18.515,2 
 
Źródło: Wojewódzki System Odpadów Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
 
Zbiórką odpadów na terenie poszczególnych gmin zajmują się trzy 

koncesjonowane firmy wywozowe.  
Unieszkodliwianie odpadów dokonuje się w oparciu o trzy istniejące instalacje, 

znajdujące się na składowisku w Dobrej Nadziei, pełniącym rolę składowiska 
związkowego oraz w Gizałkach i Czerminie pełniących funkcje składowisk gminnych.  
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Ponadto istnieją instalacje do przetwarzania odpadów, głównie  
w przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystywaniem ŜuŜla paleniskowego, 
demontaŜem pojazdów oraz odzyskiem surowców z urządzeń elektrotechnicznych. 
 
 
Infrastruktura techniczna 
 

Infrastruktura drogowa 
Występujące w granicach administracyjnych powiatu pleszewskiego drogi 

publiczne zaliczane są do następujących kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe  
i gminne.  
 
 

Drogi publiczne w powiecie pleszewskim 

Drogi wojewódzkie
5%

Drogi powiatowe
37%

Drogi krajowe
5%

Drogi gminne
53%

 
Wykres nr 2, Podział dróg publicznych w powiecie. 
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 

 
Ogółem długość sieci dróg publicznych liczy 990,4 km.  
 
1. Sieć dróg krajowych o łącznej długości 45,6 km tworzą: 

- droga nr 11 o przebiegu Kołobrzeg – Piła – Poznań – Jarocin – Pleszew – 
Ostrów Wlkp. – Kępno – Bytom, 

- droga nr 12 o przebiegu – gr. państwa – śary – Leszno – Jarocin – Pleszew – 
Kalisz – Sieradz. 

 
2. Drogi wojewódzkie to sieć o łącznej długości 46,5 km, do której zaliczamy: 

- drogę nr 442 Września – Pyzdry – Kalisz (na terenie gminy Gizałki i Chocz), 
- drogę nr 443 Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków (na terenie gminy 

Czermin i Gizałki) 
 
3. Drogi powiatowe stanowią sieć o łącznej długości 372,778 km z tego 354,708 km 
to drogi zamiejskie, zaś 18,070 km drogi miejskie (ulice w mieście Pleszew). Sieć 
dróg powiatowych zamiejskich i miejskich prezentują odpowiednio tabele nr 5  
i nr 6. 
 
4. Drogi gminne to sieć o łącznej długości 530,7 km.  
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Tabela nr 5, Wykaz dróg powiatowych zamiejskich z podaniem obowiązujących numerów i długości 
 
L.p Nr 

drogi Nazwa ciągu drogowego Długość 
drogi 

1 2 3 4 
1 4308P od dr. woj. nr  443 - Grab – Czermin – Pleszew – do ul. Marszewskiej 14.040 
2 3678P (śerków) – gr. pow. pleszewskiego – do dr. woj. nr 443  2.515 
3 5145P (Koźmin) – gr. pow. pleszewskiego - Polskie Olędry – Dobrzyca – do dr. pow. nr 4331P 5.725 
4 4309P Dobrzyca – Fabianów – Pleszew  11.682 
5 4311P od dr. pow. nr 4177P - Strzydzew – Czermin – Broniszewice – do dr. pow. nr 4315 P 8.000 
6 4310P od dr. woj. nr 442- Chocz – Józefów – Białobłoty – do dr. woj. nr 443 10.510 
7 4313P od dr. woj. nr 443 - Orlina Mała – Orlina DuŜa – gr. pow. konińskiego (Czarny Bród) 5.265 
8 4312P od dr. woj. nr 442 - Szymanowice – Gizałki – do dr. woj. nr 443 4.065 
9 5143P (Stara Obra) – gr. pow. pleszewskiego - Galew – Trzebiń – Dobrzyca – do dr. pow. nr 5145 P 5.850 

10 4176P ( Kurcew ) gr. pow. pleszewskiego – Korzkwy – do dr. pow. nr 5145 P 2.407 
11 4192P (Komorze) – gr. pow. pleszewskiego – gr. pow. jarocińskiego  (Parzew) 760 
12 4178P (Parzew) – gr. pow. pleszewskiego - Strzydzew – Pieruchy – do dr. pow. nr 4308 P 3.110 
13 4177P (Kurcew) – gr. pow. pleszewskiego – Strzydzew – do dr. pow. nr 4178 P 2.135 
14 4314P od dr. pow. nr 4308 P - Wieczyn – Łęg - śegocin – do dr. pow. nr 4315P 6.175 
15 4315P od dr. pow. nr 4314P - Wieczyn – Zegocin – Grodzisko – do dr. pow. nr 4338 P 10.460 
16 4316P od dr. pow. nr 4308 P -  Pieruszyce  - śegocin – do dr. pow. nr 4315 P 2.795 
17 3090P (Łukom)- gr. pow. pleszewskiego – Wierzchy – Gizałki – do dr. woj. nr 442 5.925 
18 4318P od dr. woj. nr 442 - Tomice – Wierzchy – do dr. pow. nr 3090P 4.855 
19 4317P od dr. woj. nr 442 – Stara Kaźmierka – Józefów – do dr. pow. nr 4320P 8.390 
20 4320P od dr. woj. nr 442 - Chocz – Nowy Olesiec – gr. pow. konińskiego – (Ciświca) 6.430 
21 4319P od dr. pow. nr 4311P - Broniszewice – Pardelak – do dr. pow. nr 4334P 2.265 
22 4172P (Zakrzew)- gr. pow. pleszewskiego – Galew – do dr. pow. nr 5143P 2.380 
23 4173P (Wilcza) – gr. pow. pleszewskiego - StrzyŜew – Dobrzyca – Izbiczno – Koźminiec – gr. pow. 

ostrowskiego (Koryta) 
13.510 

24 4174P (Kotlin) –gr. pow. pleszewskiego -Fabianów – Sośnica -Karmin –gr. pow. ostrowskiego (Koryta) 10.200 
25 5147P (SapieŜyn) – gr. pow. pleszewskiego – Polskie Olędry – do dr. pow. nr 4322P 975 
26 4322P od dr. pow. nr 5143P - Galew – Polskie Olędry – do dr. pow. nr 5145P 4.270 
27 4321P od dr. pow. nr 4322P - Polskie Olędry – Izbiczno – Sośnica – do dr. pow. nr 4323P 13.295 
28 4324P od dr. pow. nr 4173P - Dobrzyca – Sośnica – do dr. pow. nr 4174P 5.505 
29 4323P od dr. pow. nr 4309P - Kowalew – Czarnuszka – Karmin Drugi – do dr. pow. nr 4326P 6.564 
30 4326P od dr. pow. nr 4321P - Sośniczka – Karmin Drugi – Taczanów Drugi – do dr. pow. nr 5288P 8.165 
31 5149P (Wyki) – gr. pow. pleszewskiego – Koźminiec - Karminiec - do dr. pow. nr 4326P 4.380 
32 3093P (Drzewce) – gr. pow. pleszewskiego – Orlina DuŜa – do dr. pow. nr 4313P 2.440 
33 5148P (Budy) - gr. pow. pleszewskiego - Koźminiec – do dr. pow. nr 4173P 1.015 
34 4325P od dr. pow. nr 4319P - Broniszewice – Marszew – do dr. pow. nr 4308P 5.341 
35 4328P od dr. woj. nr 442 - Stary Olesiec – Nowolipsk – gr. pow. kaliskiego (Janków) 5.155 
36 4327P od dr. kraj. nr 12 - Kuchary – Popówek – gr. pow. kaliskiego (Dojutrów) 2.900 
37 5297P (Górzno) – gr. pow. ostrowskiego - Kościelna Wieś – do dr. kraj nr 12 2.000 
38 4330P od dr. pow. nr 4348P - Karsy – gr. pow. ostrowskiego (Droszew)  2.500 
39 5288P (Bieganin) – gr. pow. pleszewskiego -Bronów – Sowina - Taczanów II – Nowa Wieś - Pleszew 10.758 
40 4331P od dr. pow. nr 4309 - Dobrzyca – gr. pow. krotoszyńskiego (RozdraŜew) 3.615 
41 4332P  od drr. Pow. nr 4173 P - Koźminiec – gr. pow. krotoszyńskiego (Roszki) 1.835 
42 4333P  od dr. pow. nr 4332P – Koźminiec – gr. pow.ostrowskiego – gr. pow. pleszewskiego - Bronów 

–  Krzywosądów - do dr. kraj nr 11 
9.157 

43 4334P od dr. kraj. Nr 12 Pleszew – Pacanowice – Broniszewice – Chocz – do dr. woj. nr 442 9.375 
44 4335P od dr. pow. nr 4309P - Kowalew – Korzkwy – Skrzypnia – do dr. pow. nr 4308P 6.416 
45 4336P od dr. pow. nr 5175P - Suchorzew – Kowalew – do dr. pow. nr 4309P 3.028 
46 4175P (Orpiszewek) – gr. pow. pleszewskiego – Suchorzew – do dr. kraj nr 11 1.620 
47 4338P od dr. kraj. Nr 12 Pleszew – Lenartowice – Grodzisko – do dr. pow. nr 4315P 5.779 
48 4337P od dr. pow. nr 4315P - Grodzisko – Zawidowice – Brzezie- do dr. pow. nr 4342P 6.690 
49 4340P od dr. pow. nr 4338P - Lenartowice – Rokutów – Tursko - do dr. pow. nr 4342P 11.028 
50 4339P od dr. pow. kraj. nr 12 - Gołuchów – Jedlec – Tursko – do dr. pow. nr 4342P 6.500 
51 4342P od dr. kraj nr 12 - Brzezie – Pleszówka - Tursko – gr. pow. kaliskiego (Janków) 7.660 
52 4341P od dr. pow. nr 5288P – Lubomierz – Ludwina – Cieśle - Kajew - Tursko – do dr. pow. nr 4339P 13.061 
53 4344P od dr. kraj. Nr 11 - Dobra Nadzieja – Chorzew – do dr. pow. nr 4343P 2.412 
54 4343P od dr. gm. Nr 639100P (ul. Piaski) - Pleszew – Cieśle - Kajew – Wszołów – do dr. pow. nr 

4346P 
7.341 

55 4346P od dr. kraj. Nr 11 - Kuczków – Wszołów – Czerminek- do dr. pow. nr 4345P 6.572 
56 4345P od dr. kraj. Nr 12 - Gołuchów –Czerminek – Szkudła – Kucharki – do dr. pow. nr 4348P 6.100 
57 4348P od dr. kraj. Nr 11 - Krzywosądów – Karsy - Kucharki – Kuchary- do dr. kraj. Nr 12 9.700 
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58 4347P od dr. pow. nr 4358P - Borczysko - Kościelna Wieś - do dr. pow. nr 5297P 4.700 
59 4349P od dr. pow. nr 5288P – Sowina Błotna – Kuczków – do dr. kraj. Nr 11 4.817 
60 5295P (Sobótka) – gr. pow. pleszewskiego - Karsy - do dr. pow. nr 4348P 1.300 
61 5286P (Ligota) – gr. pow. pleszewskiego – gr. pow. ostrowskiego – (Ligota Wieś) 623 
62 4329P  od dr. pow. nr 4309P - Kowalew – Pleszew – do ul. 70 Pułku Piechoty 667 

  Razem 354.708 
 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
Tabela nr 6, Wykaz ulic powiatowych /dróg miejskich/ z podaniem obowiązujących numerów i długości 
 

L.p. Nr ulicy Nazwa ulicy Długość ulicy /m/ 
1 4350 P Ulica  Daszyńskiego 114 
2 4351 P Ulica Bogusza 365 
3 4352 P Ulica Kilińskiego 307 
4 4353 P Ulica Kochanowskiego 316 
5 4354 P Ulica Kolejowa 129 
6 4309 P Ulica Koźmińska 610 
7 4355 P Ulica Kazimierza Wielkiego 320 
8 4356 P Ulica Kraszewskiego 178 
9 4338 P Ulica Lenartowicka 1607 
10 4308 P Ulica Marszewska 1334 
11 4357 P Ulica Armii Poznań 761 
12 4358 P Ulica Ogrodowa 467 
13 4359 P Ulica Plac Powstańców Wlkp. 170 
14 4360 P Ulica Poznańska 575 
15 5288 P Ulica Podgórna 868 
16 4361 P Ulica M. Reja 309 
17 4334 P Ulica Prokopowska 1688 
18 4329 P Ulica 70 Pułku Piechoty 1619 
19 4362 P Ulica Bolesława Krzywoustego 296 
20 4363 P Ulica Tyniec 87 
21 4364 P Ulica Słowackiego 524 
22 4365 P Ulica Zamkowa 89 
23 4366 P Ulica Malińska 894 
24 4367 P Ulica Wojska Polskiego 1400 
25 4368 P Ulica Sienkiewicza 875 
26 4369 P Ulica Kaliska 1368 
27 4370 P Ulica Lipowa 800 

 Razem 18.070 

 
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 

 

Wykres nr 3, Udział dróg powiatowych w poszczególnych gminach.  
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 

Rozmieszczenie dróg powiatowych 
w poszczególnych gminach (w%)

Chocz
7% Czermin

16%

Dobrzyca
25%Gizałki

7%

Gołuchów
17%

Pleszew - 
Gmina
23%

Pleszew - 
Miasto

5%

Chocz Czermin Dobrzyca Gizałki

Gołuchów Pleszew - Gmina Pleszew - Miasto
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Tabela nr 7, Rozmieszczenie dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin z podziałem na drogi 
twarde i gruntowe 

 
Długość  - km 

w tym o nawierzchni: 
gruntowej 

 
 
L.p. 

 
 

Gmina 
 

Ogółem  
twardej ulepszonej nieulepszonej 

1 Chocz 27,49 19,81 - 7,68 
2 Czermin 59,04 57,41 - 1,63 
3 Dobrzyca 92,89 89,73 - 3,16 
4 Gizałki 26,10 15,25 2,44 8,41 
5 Gołuchów 61,90 58,75 1,30 1,85 
6 Pleszew 87,29 83,87 3,42 - 

Razem drogi zamiejskie 354,71 324,82 7,16 22,73 
7 Ulice w Pleszewie 18,07 18,07 - - 

RAZEM 372,78 342,89 7,16 22,73 
  

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
 
Infrastruktura kolejowa 

Oś kolejową biegnącą przez teren powiatu stanowi linia kolejowa o waŜnym 
znaczeniu regionalnym Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice. Przebiega ona jedynie 
przez zachodnią część gminy Pleszew, jej odcinek na terenie powiatu ma długość 
około 17 km. Usytuowane są przy niej trzy stacje kolejowe: 
- w Bronowie, 
- w Taczanowie, 
- w Kowalewie (stacja Pleszew). 

Stacja Pleszew dysponuje bocznicą kolejową i rampami wyładowczymi. 
 

Elektroenergetyka 
Operatorem sieci elektroenergetycznej jest Koncern Energetyczny Energa 

S.A. Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu.  
Przez powiat przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV relacji Ostrów – 

Pleszew – Jarocin, od której odprowadzane są odgałęzienia do gmin całego powiatu  
i dostosowywane do odpowiednich wartości napięcia poprzez szereg stacji 
transformatorowych rozmieszczonych w kaŜdej miejscowości.  

Na terenie gminy Dobrzyca budowana jest linia przesyłowa o wartości 400 kV 
Poznań Plewiska – Ostrów Wielkopolski. 

 
Sieć gazowa 

W powiecie pleszewskim częściową gazyfikacją objęte są: Miasto i Gmina 
Pleszew, Gmina Gołuchów i Gmina Dobrzyca. 

W pierwszej, w ramach inwestycji wybudowano 30,6 km sieci gazowej 
średniego ciśnienia oraz 257 przyłączy. Wykonana sieć umoŜliwia rozprowadzenie 
gazu po całym mieście Pleszew oraz do przyległych miejscowości (m.in. Kowalew, 
Zielona Łąka, Lenartowice, Baranówek, Nowa Wieś i Taczanów). W Gminie 
Gołuchów wybudowano około 62,6 km sieci gazowej średniego ciśnienia oraz około 
500 przyłączy. Gazyfikacją są objęte między innymi miejscowości Gołuchów, Jedlec, 
Tursko, Macew, Kuchary, Popówek oraz Kościelna Wieś.  

W Gminie Dobrzyca długość sieci gazowej średniego ciśnienia wynosi 30,5 
km. Sieć liczy około 90 przyłączy i obejmuje miejscowości StrzyŜew, Dobrzyca, 
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Izbiczno, Sośniczka, Karminiec, Karminek oraz Trzebowa. Gaz wydobywany jest  
w Kopalni Gazu Ziemnego w miejscowości Wilcza. 
 

 
Powiatowe zasoby nieruchomości 
 

W zasobach powiatu pleszewskiego w roku 2005 znajdowało się 295 hektarów 
gruntów, z czego największy procent stanowią grunty rolne (64%)∗. W dalszej 
kolejności znajdują się grunty zabudowane i zurbanizowane stanowiące 31,5% 
gruntów powiatowych. Największą powierzchnię w tej kategorii gruntów zajmują drogi 
(71 ha). Grunty leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 3% gruntów 
powiatowych. Pozostałą część stanowią grunty pod wodami (0,4 ha). 

120 ha gruntów przekazano w trwały zarząd następującym jednostkom 
organizacyjnym powiatu: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie, Dom Pomocy 
Społecznej w Fabianowie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Pleszewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pleszewie, Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie,  
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie, Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie oraz Gospodarstwo Pomocnicze  
w Marszewie, Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespół Szkół Usługowo-
Gospodarczych w Pleszewie, Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, Zarząd Dróg 
Powiatowych w Pleszewie. 

W skład powiatowego zasobu nieruchomości wchodzą równieŜ grunty  
o powierzchni 152 ha stanowiące gospodarstwo rolne połoŜone w Marszewie. 

Spośród gruntów zaliczanych do powiatowych wymienić naleŜy równieŜ grunt 
zabudowany będący w bezpłatnym uŜytkowaniu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie oraz grunty pod rowami i drogami 
powiatowymi administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
 
Charakterystyka sfery gospodarczej 
 

Według ostatnich, opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), 
danych z grudnia 2005 roku w systemie REGON w powiecie było zarejestrowanych 
4.716 podmiotów gospodarczych.  

Mimo, iŜ w latach 1999-2005 utrzymywała się w powiecie tendencja wzrostowa 
w zakresie powstawania nowych podmiotów gospodarczych, powiat pleszewski na 
mapie powiatów wielkopolskich plasuje się wśród regionów, w których średnia ilość 
podmiotów gospodarczych i jej dynamika w ostatnich latach były niŜsze od średniej 
wojewódzkiej. 

Zdecydowana większość jednostek gospodarczych działa w sektorze 
prywatnym (95% ogółu firm). Blisko 80% podmiotów to firmy prowadzone przez 
osoby fizyczne, w dalszej kolejności wymienić naleŜy spółki cywilne (6%), organizacje 
pozarządowe (2,8%) oraz spółki handlowe (2,7%), takŜe z udziałem kapitału 
zagranicznego. 

Do wiodących naleŜą małe i średnie firmy. Ich przestrzenny rozkład jest 
nierównomierny. Około 60,7% działających podmiotów skupionych jest w Mieście  

                                                 
∗

 Na podstawie informacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  
w Pleszewie 
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i Gminie Pleszew, najmniej podmiotów gospodarczych (około 5%) zarejestrowano  
w Gminie Chocz. 
 

Czołową pozycję wśród przedsiębiorstw powiatu pleszewskiego zajmują 
następujące firmy: 

- FAMOT Pleszew S.A., którego właścicielem jest niemiecki koncern Deckel 
Maho Gildemeister GmbH, produkujący najwyŜszej klasy technologicznej 
obrabiarki sterowane numerycznie, prawie w całości przeznaczone na eksport, 

- FMS „SPOMASZ” S.A. – krajowy producent specjalizujący się w produkcji 
nowoczesnych maszyn i urządzeń dla przemysłu spoŜywczego, 

- ADROS Sp. z o.o. w Dobrzycy - w pełni zautomatyzowany zakład uboju 
kurcząt, rozbioru i konfekcjonowania elementów drobiowych,  

- Stolarnia – Tartak ZEP Jendrasiak - producent i eksporter schodów 
drewnianych, drzwi wewnętrznych, mebli i okien drewnianych głównie do 
Niemiec. W tartaku produkuje się tarcicę liściastą i iglastą na potrzeby rynku 
krajowego. 

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew – Dobrzyca, producent znanych 
na rynku regionalnym produktów mlecznych, m.in. serów, jogurtów, kefirów  
i masła, 

- DELTA s.c. Przedsiębiorstwo Obrotu i Przerobu Surowców Wtórnych  
z Pleszewa. Dynamicznie rozwijająca się firma na rynku złomowym od 1990 
roku. Przedsiębiorstwo zajmuje się: obrotem (skup, sprzedaŜ) surowcami 
wtórnymi metali nieŜelaznych, przerobem złomów metali nieŜelaznych oraz 
eksportem i importem złomu, 

- Florentyna ZPCHR – firma załoŜona w 1991 roku zajmująca się handlem 
hurtowym artykułami gospodarstwa domowego, 

- MULTEAFIL Sp. z o.o. – producent herbat owocowych z Dobrzycy.  
 

Zakłady te zatrudniają łącznie około 1.800 pracowników.  
 

Pozostałą, bardzo liczną grupę podmiotów gospodarczych, głównie 
prywatnych, charakteryzuje znacznie mniejsza liczba zatrudnionych pracowników 
wahająca się od kilku do kilkudziesięciu osób. 

 
Tabela nr 8, Podmioty gospodarcze powiatu pleszewskiego w rejestrze REGON w ujęciu branŜowym 
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Powiat 
Pleszewski 4545 184 665 657 418 1681 101 209 110 502 
Chocz 213 12 29 29 27 77 3 8 9 9 
Czermin 277 23 36 34 34 80 6 13 6 28 
Dobrzyca 377 19 65 64 32 126 8 17 9 37 
Gizałki 269 18 39 38 31 96 2 15 5 12 

Gołuchów 647 36 90 89 80 221 22 31 16 70 
Pleszew 2762 76 406 403 214 1081 60 125 65 346 

Źródło: GUS; stan na dzień 31.XII.2004. 
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W skali powiatu największa ilość podmiotów gospodarczych działa w handlu  

i usługach naprawczych. Przedsiębiorstwa prowadzące tego rodzaju działalność 
stanowią 37% ogółu wszystkich firm zarejestrowanych w powiecie. Drugą grupę pod 
względem ilościowym stanowią podmioty działające w wytwórczości (14,4%).  

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg sekcji 
w powiecie pleszewskim

5%
17%

11%

43%

3%
5%

3%
13%

Rolnictwo
Przemysł
Budownictwo
Handel i naprawy
Hotele, restauracje
Transport, gosp. magazynowa, łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości i firm

 Wykres nr 4, Podmioty gospodarcze wg branŜ. Źródło: GUS; stan na dzień 31.12.2003 r. 
 
W sektorze produkcyjnym dominują producenci kotłów grzewczych 

centralnego ogrzewania. W 2005 roku odnotowano ponad 130 producentów  
i kooperantów tej branŜy, zatrudniających ponad 1500 pracowników. Firmy te tworzą 
silny klaster kotlarski. O powiecie pleszewskim mówi się, Ŝe jest zagłębiem 
kotlarskim, a produkt regionalny pod nazwą „Kocioł Pleszewski” jest znany w całym 
kraju i zagranicą. Tak duŜa liczba przedsiębiorstw o tym samym profilu produkcji, 
skupionych na stosunkowo niewielkim obszarze, stwarza warunki do zdrowej i silnej 
konkurencji, ale wymusza takŜe współpracę i kooperację firm.  
Te czynniki stanowią siłę napędową rozwoju pleszewskiego klastera kotlarskiego.  

WaŜną część sektora produkcyjnego stanowi produkcja urządzeń i maszyn 
przeznaczonych do przetwórstwa spoŜywczego i obróbki metali. Ponadto funkcjonują 
przedsiębiorstwa w branŜy spoŜywczej, budowlanej, papierniczej, poligraficznej, 
stolarskiej. 
 

Działalność małych i średnich przedsiębiorstw jest wspierana przez instytucje 
okołobiznesowe: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Oddział Pleszew – 
akredytowany ośrodek Krajowego Systemu Usług dla Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości, Pleszewskie Zrzeszenie Handlu i Usług, Cech Rzemiosł RóŜnych 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pleszewską Izbę Gospodarczą. Wszystkie te 
jednostki mają swoje siedziby w mieście Pleszew. 
 

WaŜną gałęzią gospodarki powiatu pleszewskiego jest rolnictwo. Typowo 
rolniczymi gminami (powyŜej 80% uŜytków rolnych) są gminy: Czermin, Dobrzyca  
i Gołuchów.  

Wiodącą formą są gospodarstwa indywidualne z liczbą około 6 tys. zagród. 
Spośród nich 28% stanowią gospodarstwa o powierzchni uŜytków rolnych do 1,0 ha. 
Gospodarstwa o powierzchni od 1,01 do 4,99 ha stanowią 27%, zaś  
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o powierzchni powyŜej 10,00 ha – ¼ ogółu gospodarstw. Pozostała część 
gospodarstw to gospodarstwa o powierzchni od 5,00 do 9,99 ha.  

Obok indywidualnej formy gospodarowania występują w sektorze rolnym formy 
gospodarowania spółdzielczego i uspołecznionego, które reprezentują m.in.: 
Przedsiębiorstwo Rolne Taczanów w Karminie (Gmina Dobrzyca), Gospodarstwo 
Rolne Bronów (Gmina Pleszew), Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś 
(Gmina Gizałki), Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna śychlin (Gmina Gołuchów), RKS 
Nowy Świat (Gmina Dobrzyca). Gospodarstwa te specjalizują się przede wszystkim  
w produkcji zwierzęcej i mleka. 

Około 81% gospodarstw rolnych prowadzi wyłącznie działalność rolniczą. 
Gospodarstwa rolne na omawianym obszarze specjalizują się przede wszystkim  
w uprawie zbóŜ (około 56% powierzchni zasiewów) i hodowli trzody chlewnej. 
Dominującymi zboŜami są: Ŝyto, pszenica oraz pszenŜyto. W mniejszym stopniu 
uprawiane są ziemniaki (około 6% powierzchni zasiewów) i buraki cukrowe (około 3% 
powierzchni upraw). Stopniowo wzrasta udział uprawy owoców i warzyw (dominują 
truskawki, pomidory gruntowe, kapusta).  

Istotną rolę spełnia dynamicznie rozwijające się ogrodnictwo i hodowla 
grzybów konsumpcyjnych: boczniaka i pieczarek, a szczególną pozycję zajmuje 
uprawa pomidora szklarniowego i gruntowego. Wyrazem tego są aktywnie działające 
na terenie powiatu Stowarzyszenie Producentów Ogrodniczych Powiatu 
Pleszewskiego – „Pleszewski Pomidor” oraz Zrzeszenie Producentów Warzyw 
„Grupa Pleszewska”.  

 
Działalność sektora rolnego wspierają Powiatowa Izba Rolnicza oraz Oddział 

Zamiejscowy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Marszewie. 
 

Analiza ogólnej struktury zatrudnienia ujawnia, Ŝe blisko 45% spośród 
pracujących mieszkańców powiatu utrzymuje się z pracy w rolnictwie, 32% 
zatrudnionych jest w sektorze usług, zaś 23% w przemyśle i budownictwie. 
 
Turystyka 
 

Powiat pleszewski naleŜy do obszarów o duŜej atrakcyjności turystycznej. Nie 
brakuje tutaj miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych.  

Wśród obiektów dziedzictwa kulturowego najcenniejszym zabytkiem jest 
zamek w Gołuchowie, odbudowany w latach 1872-1885 z inicjatywy Izabeli  
z Czartoryskich Działyńskiej w stylu zamków francuskich nad Loarą. Wewnątrz 
zamku mieści się Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu z cennymi zbiorami waz 
greckich, dzieł sztuki i rzemiosła z róŜnych krajów i okresów historycznych. Zamek 
otacza największy w Wielkopolsce park krajobrazowy (156 ha), z kolekcją około 600 
gatunków i odmian drzew i krzewów. W pobliŜu znajduje się duŜa oficyna,  
w której urządzono ekspozycję Muzeum Leśnictwa, prezentującą związki lasu  
z gospodarką, kulturą i sztuką, organizowane są tutaj równieŜ czasowe wystawy  
i plenery artystyczne. 

Drugi waŜny obiekt tego typu to Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy  
w Dobrzycy. Znajduje się tutaj XVIII – wieczny pałac o klasycystycznej formie,  
w którego architekturze moŜna się dopatrzyć wielu elementów symboliki masońskiej. 
Fundatorem pałacu był Augustyn Gorzeński – adiutant króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku został poddany gruntownej 
restauracji. W chwili obecnej obiekt podlega Sejmikowi Województwa 
Wielkopolskiego i jest dostępny dla zwiedzających, którzy mogą podziwiać wnętrza 
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pałacowe. Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym – jednym z pierwszych  
w Wielkopolsce według załoŜeń sentymentalno-romantycznych. Pozostałością 
dawnej kompozycji parku są budowle romantyczne, pośród których wyróŜniają się 
oficyna i monopter. Zespoły pałacowo-parkowe zachowały się takŜe w kilku innych 
miejscowościach, między innymi w Taczanowie, Grabiu, Korzkwach i Skrzypni. 

Inne ciekawe zabytki moŜna zobaczyć między innymi w Pleszewie (kościół 
p.w. Św. Floriana z 1745r., dawny zajazd pocztowy – obecnie budynek Muzeum 
Regionalnego, Ratusz), Choczu (Pałac Infułatów, stare chaty chłopskie) i Taczanowie 
(pałac, park, ciekawy zespół zabudowań folwarcznych). 

We wsiach skupionych na prawym brzegu rzeki Prosny zachowało się sporo 
starych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, pochodzących często z XIX 
wieku, gdzie moŜna zobaczyć zespoły budynków drewnianych lub nawet glinianych. 
Spotkać moŜna równieŜ domy zbudowane z cegieł z rudy darniowej  
o charakterystycznej barwie. 

Na terenie powiatu znajduje się takŜe sporo wartych zobaczenia, o ciekawej 
architekturze obiektów sakralnych: drewnianych i murowanych. 

Przez powiat przebiega kilka szlaków pieszych: Pleszew-Lutynia-Dobrzyca, 
Pleszew-Lenartowice-Tursko, Gołuchów – Kuchary, Gołuchów - Kucharki – Sobótka, 
Gołuchów –Tursko - Grodzisko oraz Grodzisko – śegocin oraz szlak 
Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej (odcinek północ-południe) wraz z odcinkami 
łączącymi kilka gminnych tras rowerowych.  

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się spływy kajakowe rzeką Prosną. 
Trasa spływu liczy na terenie powiatu blisko 25 km i zaczyna się przy moście  
w Bogusławiu niedaleko Gołuchowa, a kończy w Nowej Wsi (gmina Gizałki). WzdłuŜ 
trasy przybywa przystani i miejsc namiotowych dla kajakarzy, wpływających bardzo 
korzystnie na turystyczne oŜywienie rzeki. 

Bazę hotelową stanowi 776 miejsc noclegowych, w tym 207 miejsc 
noclegowych w ofercie całorocznej (GUS, Bank Danych Regionalnych, dane za 
2005r.). Sieć ta systematycznie się powiększa. Spośród 12 obiektów noclegowych 
funkcjonujących na terenie powiatu, cztery obiekty świadczące usługi hotelarskie 
znajdują się w ewidencji tego typu obiektów prowadzonej przez Departament Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu („Acwador”  
w Prokopowie – hotel kategorii dwie gwiazdki, Hotel „Dom Pracy Twórczej”  
w Gołuchowie - hotel kategorii jedna gwiazdka, Hotel „Seva” w Ludwinie - hotel 
kategorii trzy gwiazdki, Hotel „Stara Stajnia” w Zawidowicach - hotel kategorii trzy 
gwiazdki).  

Coraz większe zainteresowanie wśród społeczności z obszarów wiejskich 
budzi prowadzenie gospodarstw agroturystycznych. W chwili obecnej 
zarejestrowanych jest 15 takich gospodarstw, zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Agroturystycznym Ziemi Pleszewskiej. Gospodarstwa te dysponują 114 miejscami 
noclegowymi w ofercie całorocznej. 
 
 
 
Sfera społeczna 
 
Ludność powiatu pleszewskiego 

Powiat pleszewski liczy 62 tys. mieszkańców przy gęstości zaludnienia 87 
mieszkańców/km² (20 lokata w województwie). Potencjał demograficzny 
rozmieszczony jest nierównomiernie. Obszary o duŜej koncentracji ludności to gminy 
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Pleszew (48%) i Gołuchów (16%). Najmniej zaludniona jest Gmina Gizałki – 7% 
ogółu mieszkańców powiatu.  

Ludność wiejska stanowi niecałe 71% ludności powiatu. 

Procentowy udział ludności z poszczególnych gmin 
w ludności powiatu ogółem

Chocz
8%

Czermin
8%

Dobrzyca
13%

Gizałki
7%Gołuchów

16%

Miasto i Gmina 
Pleszew

48%

 
Wykres nr 5, Procentowy udział ludności z poszczególnych gmin w ludności powiatu 
ogółem. Źródło: GUS, stan na dzień 31.XII.2005. 
 

W ciągu ostatnich lat zmalała dynamika przyrostu ludności, spowodowana 
ciągłym spadkiem przyrostu naturalnego, który w roku 2004 kształtował się na 
poziomie wskaźnika 0,74 i był niŜszy od wojewódzkiego o 0,14. Szczegółowe 
informacje dotyczące ruchu naturalnego ludności powiatu pleszewskiego przedstawia 
tabela. 
 

Tabela nr 9, Ruch naturalny ludności powiatu pleszewskiego na 1000 osób w 2004 roku 
 

Urodzenia 
Ŝywe 

Zgony MałŜeństwa 
Przyrost 
naturalny Powiat 

pleszewski 

10,73 9,99 6,21 0,74 
    

Źródło: Dane GUS, 2005. 
 
 

Strukturę wiekową mieszkańców odzwierciedla tabela zamieszczona poniŜej.  
 
Tabela nr 10, Ludność według wieku – stan na dzień 31.XII.2005 
 

Ludność w wieku 

Ludność 
ogółem 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 
65 lat  

i 
więcej 

62.004 3.401 3.589 4.468 4.997 5.351 5.209 8.483 8.525 8.672 2.162 7.147 
 
Źródło: „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym”, GUS, czerwiec 2006. 
. 
 

Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w powiecie pleszewskim  
w 2005 roku wynosił 23,2% i był wyŜszy od wojewódzkiego (22,2% ogółu), oraz 
krajowego, który w badanym okresie osiągnął wielkość 21,9%. Natomiast odsetek 
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grupy poprodukcyjnej wyniósł 13,3% i był podobny do wskaźnika Województwa 
Wielkopolskiego wynoszącego 13,7%, przy wskaźniku krajowym 15,2%. 

 

Ludność powiatu pleszewskiego w wieku produkcyjnym 
i nieprodukcyjnym

14414

39326

8264

Ludność w wieku przedprodukcyjnym Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym
 

        
Wykres nr 6, Struktura wiekowa ludności powiatu - stan na dzień 31.XII.2005.  
Źródło: „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym” GUS, czerwiec 2006,  

 
Z przedstawionych danych wynika, iŜ społeczeństwo powiatu pleszewskiego 

jest społeczeństwem stosunkowo młodym. JeŜeli zaś chodzi o wskaźnik liczby osób  
w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym, 
wynosił on w 2004 roku w powiecie pleszewskim 59,1 i był wyŜszy od średniej 
wojewódzkiej o 3,1 punktu (56). 
 
 
RYNEK PRACY, BEZROBOCIE 
 

Na mapie Wielkopolski, opublikowanej na koniec grudnia 2005 roku, powiat 
pleszewski ze wskaźnikiem bezrobocia, którego stopa wyniosła 23,2% sytuuje się 
wśród rejonów o najwyŜszej stopie bezrobocia. Dla porównania analogiczny wskaźnik 
dla podregionu kaliskiego wyniósł 16,5%, a dla województwa wielkopolskiego 14,6%. 
 

Mimo, iŜ w ciągu ostatnich kilku lat następuje spadek liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), to jednak zjawisko to ma 
znacznie mniejszą skalę aniŜeli w innych powiatach Wielkopolski. 
 

Tabela nr 11, Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pleszewie w latach 2001-2005 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Bezrobotni ogółem 6.742 6.790 6.249  6.180 5.996 

Kobiety 3.789 3.558 3.433 3.383 3.373 

MęŜczyźni 2.953 3.232 2.816 2.797 2.623 

Osoby zam. na wsi 4.719 4.838 4.373 4.439 4.265 

Długotrwale bezrobotni 3.843 3.739 3.441 3.375 3.990 
 Źródło: Dane PUP w Pleszewie 
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Spośród bezrobotnych ponad 80% stanowią osoby pozbawione prawa do 
zasiłku. Innym negatywnym zjawiskiem jest wysoki udział kobiet wśród bezrobotnych 
ogółem. Wprawdzie odsetek ten powoli spada, nadal jednak wysoki poziom 
bezrobocia kobiet nie wpływa na odczuwalną poprawę ich sytuacji na rynku pracy.  

Wśród osób zarejestrowanych w 2005 roku, największe grupy odnotowano  
w zawodach: 

- kobiety – krawiec, sprzedawca, fryzjer, kosmetyczka, kucharz, referent 
administracyjno – biurowy, referent ekonomiczny, technik rolnik, technik 
technologii Ŝywności, 

- męŜczyźni – stolarz, piekarz, murarz, kucharz, technik mechanik, cukiernik, 
mechanik samochodowy, ślusarz, sprzedawca, malarz tapeciarz. 

 
Blisko 70% osób bezrobotnych stanowią osoby zamieszkałe na wsi. Największy 

odsetek osób bezrobotnych zamieszkuje gminy Chocz i Gizałki, najmniej gminę 
Dobrzyca.  
 

Blisko połowa osób zarejestrowanych zamieszkuje Miasto i Gminę Pleszew. 
 
Tabela nr 12, Bezrobocie według gmin w powiecie pleszewskim (grudzień 2005) 
 

 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 
Kobiety MęŜczyźni 

Liczba 
mieszkańców 

Powiat Pleszewski 5.996 3.373 2.623 62.760 
Gmina miejsko–wiejska 

Pleszew 2.917 1.664 1.253 29.814 
Gminy wiejskie 

Chocz 573 324 249 4.867 
Czermin 476 255 221 4.969 
Dobrzyca 637 355 282 8.470 
Gizałki 540 300 240 4.700 
Gołuchów 853 475 378 9.940 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 
 

Z posiadanych danych wynika, Ŝe grupą szczególnie zagroŜoną bezrobociem 
są osoby z najniŜszym wykształceniem. Około 65% ogółu bezrobotnych stanowią 
właśnie osoby posiadające świadectwa ukończenia szkół zasadniczych zawodowych 
oraz osoby z wykształceniem podstawowym. 

NajniŜszy odsetek wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem 
wyŜszym (2,98%; grudzień 2005). Jest to w duŜym stopniu związane z faktem, iŜ są 
to osoby szybko wchłaniane przez rynek pracy, dodatkowo wiele z nich zdobywa 
dodatkowe kwalifikacje i umiejętności na studiach uzupełniających i podyplomowych 
oraz kursach językowych, ułatwiających szybkie uzyskanie zatrudnienia.  

 

Tabela nr 13, Poziom wykształcenia osób zarejestrowanych w PUP w Pleszewie 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Bezrobotni ogółem 6.742 6.790 6.249  6.180 5.996 

WyŜsze 104 144 168 177 179 

Policealne i średnie zawodowe 1.642 1.645 1.575 1.597 1.579 

Średnie ogólnokształcące 340 304 268 278 255 
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Zasadnicze zawodowe 3.055 3.144 2.808 2.640 2.574 
Podstawowe i nie pełne 
podstawowe 1.601 1.553 1.430 1.488 1.409 
 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 

 
Szczególnie niepokojącym jest zjawisko tzw. „trwałego bezrobocia”. Do grupy 

tej zalicza się bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy. W PUP  
w Pleszewie ta grupa osób stanowi juŜ ponad 65% ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych i niestety wykazuje nadal tendencję wzrostową. 

 
 
OŚWIATA 
 

W systemie placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym są 
samorządy gminne powiatu pleszewskiego funkcjonuje: 

- 36 przedszkoli, 
- 15 oddziałów kl. ”0”, 
- 34 szkoły podstawowe, 
- 12 gimnazjów. 

Rozmieszczenie terytorialne placówek oświatowych i liczebność dzieci 
objętych procesem edukacyjnym na poszczególnych poziomach ilustruje poniŜsze 
zestawienie. 

 
Tabela nr 14, Sieć placówek oświatowych w gminach powiatu pleszewskiego 
 

M I G 
PLESZEW 

GMINA CHOCZ GMINA 
CZERMIN 

GMINA 
DOBRZYCA 

GMINA GIZAŁKI GMINA 
GOŁUCHÓW 

OGÓŁEM RODZAJ 
PLACÓWK
I 

ilość liczba 
dzieci 

ilość liczba 
dzieci 

ilość liczba 
dzieci 

ilość liczba 
dzieci 

ilość liczba 
dzieci 

ilość liczba 
dzieci 

ilość liczba 
dzieci 

Przed-
szkole 17 591 1 77 5 145 6 222 1 45 6 273 36 1.353 

Kl. „0” 6 224 2 26 - - 1 8 3 47 3 43 15 348 

Szkoły 
podstaw
owe 11 2.051 3 426 4 362 6 597 4 400 6 818 34 4.654 

Gimnazja 5 1.325 1 215 1 211 1 306 2 241 2 446 12 2.744 

 
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa. 
 

Sieć i struktura placówek oświatowych i edukacyjno – wychowawczych, dla 
których organem prowadzącym jest samorząd powiatu pleszewskiego obejmuje 
następujące jednostki organizacyjne: 
 
I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie (I LO) - z rocznym naborem 
wynoszącym 6 oddziałów. To typ szkoły w całości zorientowany na przygotowanie 
uczniów do podjęcia studiów na uczelniach wyŜszych.  
 

Odmienny charakter i cele kształcenia realizowane są w pozostałych szkołach. 
Uzyskiwane w nich wykształcenie tylko w części zorientowane jest na przygotowanie 
do kontynuowania studiów – głównie na kierunkach zgodnych z dotychczasowym 
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profilem nauki. Dla pewnej części absolwentów, ukończenie szkoły, z róŜnych 
przyczyn, w tym niestety takŜe ze względu na warunki ekonomiczne - z konieczności 
jest ostatnim etapem zdobywania wiedzy. Dla jeszcze innych uzyskany poziom 
wiedzy zaspokaja ich obecne ambicje i aspiracje.  
 
W tej grupie placówek oświatowych znajdują się: 
Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie (ZST) - w którego strukturze organizacyjnej 
występują następujące typy szkół: 

a) Technikum dla młodzieŜy i dorosłych – ukończenie którego, obok 
świadectwa dojrzałości jest takŜe związane ze zdobyciem tytułu technika  
w zawodzie: mechanik, ekonomista, handlowiec, kucharz, informatyk, 
technolog Ŝywienia i technolog odzieŜy. W roku szkolnym 2006/2007 w tym 
typie szkoły uruchomiono 6 oddziałów (w tym po raz pierwszy w zawodzie 
technik-mechtronik).  

b) Liceum Ogólnokształcące - stanowiące swoistą alternatywę dla I LO. W roku 
szkolnym 2006/2007 został uruchomiony po raz kolejny 1 oddział tej szkoły. 

c) Szkoła Policealna - dająca moŜliwość uzyskania tytułu technika absolwentom 
średniej szkoły ponadgimnazjalnej w zawodach: informatyka i ekonomisty.  
W roku szkolnym 2006/2007 uruchomiono 1 oddział tej szkoły. 

d) Liceum Profilowane - w roku szkolnym 2006/2007 uruchomiono 1 oddział 
kształcący w profilu zarządzanie informacją.  

 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie (ZSRCKU) – 
którego oferta edukacyjna obejmuje następujące typy szkół: 

a) Technikum MłodzieŜowe i Uzupełniające dla dorosłych - ukończenie 
których jest połączone z uzyskaniem świadectwa dojrzałości i tytułu technika: 
rolnika, agrobiznesu, mechanizacji rolnictwa i technologii Ŝywności. W roku 
szkolnym 2006/2007 uruchomiono 5 oddziałów tej szkoły. 

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa - w zawodzie: mechanik i operator pojazdów  
i maszyn rolniczych. W roku szkolnym 2006/2007 uruchomiono w tej szkole  
1 oddział. 

c) Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno – administracyjnym. W roku 
szkolnym 2006/2007 po raz kolejny nie dokonano naboru. 

d) Szkoła Policealna – dająca osobom posiadającym wykształcenie średnie 
moŜliwość uzyskania dyplomu technika rolnika i technika agrobiznesu. W roku 
szkolnym 2006/2007 uruchomiono 2 oddziały tej szkoły. 

 
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie (ZSUG) – oferta edukacyjna 
obejmuje następujące typy szkół: 

a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa - dająca moŜliwość zdobycia wykształcenia  
w ponad 30 zawodach. W roku szkolnym 2006/2007 uruchomiono w tej szkole 
6 oddziałów.  

b) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące - to oferta dla absolwentów 
zasadniczych szkół zawodowych, dająca moŜliwość uzyskania świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W roku szkolnym 2006/2007 
uruchomiono w tej szkole 2 oddziały. 

c) Liceum profilowane - kształcące na profilach: usługowo-gospodarczym, 
ekonomiczno-administracyjnym, socjalnym. W roku szkolnym 2005/2006 w tej 
szkole uruchomiono 2 oddziały.  
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d) Szkoła Policealna - w roku szkolnym 2006/2007 uruchomiono 3 oddziały, 
kształcące w następujących zawodach: opiekunka środowiskowa, technik 
rachunkowości, technik obsługi turystycznej. 

 
Liczbę uczniów objętych nauczaniem w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez samorząd powiatu pleszewskiego w latach 2002- 2006 obrazuje 
tabela nr 15.  
                                 
Tabela nr 15, Liczba uczniów objętych róŜnymi formami i poziomami nauczania w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez powiat pleszewski w latach 2002 –2006  

 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 
Rok 

szkolny 
2002/2003 

Rok 
szkolny 

2003/2004 

Rok 
szkolny 

2004/2005 

Rok 
szkolny 

2005/2006 

Przyjętych do klas 
pierwszych 234 194 189 193 I Liceum 

Ogólnokształcące Ogółem 609 605 590 569 

Przyjętych do klas 
pierwszych 359 393 374 294 Zespół Szkół 

Technicznych Ogółem 1.090 1.171 1.202 1.113 

Przyjętych do klas 
pierwszych 198 215 310 245 

Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Ogółem 692 725 692 802 

Przyjętych do klas 
pierwszych 490 407 347 474 

Zespół Szkół 
Usługowo-
Gospodarczych Ogółem 1.357 1.255 1.282 1.098 

Przyjętych do 
klas pierwszych 

 
1.281 

 
1.209 

 
1.220 

 
1.206 Razem 

Ogółem 3.748 3.756 3.766 3.582 
 
 Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa. 
  
Zespół Szkół Specjalnych 

Stosownie do odpowiednich regulacji prawnych na samorządzie powiatowym 
spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie szkół specjalnych. Zadania te samorząd 
realizuje od 1 września 2001 roku przez powołany w tym celu Zespół Szkół 
Specjalnych w Pleszewie. To placówka, która ma za zadanie prowadzenie zajęć 
edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, z 
upośledzeniem  
o stopniu lekkim, umiarkowanym i głębokim.  

W wyniku dynamicznie wzrastającego zapotrzebowania na tę formę edukacji  
z jej pomocy korzysta aktualnie 174 uczniów na 3 poziomach nauczania, tj.: 

- szkoła podstawowa: 106 uczniów, 15 oddziałów,  
- gimnazjum: 55 uczniów, 7 oddziałów, 
- szkoła przysposabiająca do pracy utworzona w roku szkolnym 2005/2006,  

w roku szkolnym 2006/2007 szkoła liczy 13 uczniów. 
Szkoła zapewnia fachową pomoc pedagogiczną, psychologiczną, 

terapeutyczną, medyczną. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne i korekcyjne. Wspiera 
rodzinę w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym przez specjalistyczne zajęcia, 
porady, kierowanie do odpowiednich instytucji. 

 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
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Zadania z zakresu opieki edukacyjno – wychowawczej obejmujące dzieci  
i młodzieŜ wszystkich placówek oświatowych powiatu pleszewskiego realizuje 
specjalistyczna placówka - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Jednostka ta 
obejmuje opieką prawie 17.000 dzieci i młodzieŜy, w tym ponad 3.000 od urodzenia 
do 6-go roku Ŝycia.  

Zadania statutowe placówki obejmują: diagnostykę określającą zaburzenia 
psychofizyczne, terapię logopedyczną, diagnozowanie niedosłuchów, indywidualne 
zajęcia wspierające dla rodziców dzieci ze sprzęŜonymi zaburzeniami rozwojowymi. 
Oprócz zadań statutowych poradnia realizuje m.in. zadania w zakresie wczesnego 
wykrywania dzieci z tzw. ryzyka dysleksji, poradnictwo dla nauczycieli i rodziców  
w zakresie dysleksji i zaburzeń rozwojowych. Uruchomiono takŜe terenowy punkt 
terapii logopedycznej w gminie Gizałki, najdalej połoŜonej od Poradni. 

 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CKPiODN) 

Placówka naleŜącą do nielicznych w południowej części Wielkopolski. 
CKPiODN stanowi uzupełnienie systemu oświaty i łączy w sobie zadania ośrodka 
szkolenia praktycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów 
pleszewskiego, jarocińskiego i ostrowskiego oraz doskonalenia nauczycieli 
wszystkich typów szkół powiatu pleszewskiego.  

Wiodącą rolę, mimo wspólnej struktury organizacyjnej, spełnia Centrum 
Kształcenia Praktycznego powstałe w 1996 roku w wyniku restrukturyzacji 
działających wcześniej warsztatów szkolnych podporządkowanych organizacyjnie 
Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1. Bazę szkolenia praktycznego stanowi  
14 nowoczesnych pracowni przedmiotowych, m.in. w zakresie: elektroniki ogólnej, 
elektromechaniki pojazdowej, obrabiarek sterowanych numerycznie, mechatroniki. 
MoŜliwości tej bazy, jak teŜ wysoki poziom kwalifikacji kadry szkoleniowej pozwalają 
na organizowanie w szerokim zakresie kursów kwalifikacyjnych dla potrzeb 
Powiatowych Urzędów Pracy i innych zainteresowanych podmiotów.  

Systematycznie rozwija się działalność pracowni egzaminacyjnych. Centrum 
posiada aktualnie upowaŜnienia do prowadzenia egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe w sześciu zawodach: mechanika pojazdów samochodowych, 
elektromechanika, elektromechanika pojazdów samochodowych, operatora 
obrabiarek skrawających, montera-elektronika, ślusarza.  

W strukturze CKP działa takŜe Gospodarstwo Pomocnicze prowadzące stację 
kontroli pojazdów i serwis naprawy pojazdów samochodowych. Wypracowywane 
przez Gospodarstwo oraz prowadzoną działalność kursową dochody stanowią waŜne 
źródło stałego wzbogacania bazy materialnej placówki.  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działający we wspólnej strukturze 
organizacyjnej z CKP został powołany w połowie 2002 roku. Jego zadania 
realizowane przez ponad 30-osobową grupę liderów wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli (WDN) oraz zespół doradców metodycznych uwzględniają 
organizację: 

- konferencji przedmiotowych, seminariów, kursów i konsultacji słuŜących 
doskonaleniu i stosowaniu nowoczesnych metod nauczania wzbogacających 
warsztat pracy nauczycieli, 

- róŜnorodnych konkursów dla dzieci i młodzieŜy szkół powiatu pleszewskiego.  
W roku 2006 ODN podjął się ambitnego zadania związanego  

z wdroŜeniem programu „Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych  
i utalentowanych”.  
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Uzupełnieniem sieci placówek oświatowych są szkoły niepubliczne, do których 
naleŜą:  
w zakresie kształcenia dla dorosłych: 

- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Pleszewie,  
- Policealna Szkoła Kosmetyczna w Pleszewie,  
- Policealna Szkoła Pracowników SłuŜb Społecznych w Pleszewie,  
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy,  
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Dobrzycy.  

w zakresie kształcenia młodzieŜy : 
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania OHP przy CKiW w Pleszewie.  
   
Szkolnictwo wyŜsze  

MoŜliwość uzyskania dyplomu studiów wyŜszych zapewniają dwie poznańskie 
wyŜsze uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Akademia Rolnicza im. 
Augusta Cieszkowskiego w formie wydziałów zamiejscowych w oparciu o bazę 
lokalową następujących szkół ponadgimnazjalnych: 
� w I Liceum Ogólnokształcącym od 1999 roku prowadzone są przez UAM 3-letnie 

wyŜsze studia licencjackie na kierunku politologia, specjalność administracja 
samorządowa. Łącznie w okresie działania tego oddziału zamiejscowego studia 
ukończyło 212 absolwentów. Obecnie na III roku naukę pobiera 40 studentów.  
W roku akademickim 2006/2007 nie dokonano naboru na I rok studiów. 

� w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie od 
1997 roku działa Wydział Zamiejscowy Akademii Rolniczej, prowadzący 4-letnie 
studia inŜynierskie na kierunku ogrodnictwo, specjalność: produkcja i zarządzanie. 
Ogółem dotychczas studia ukończyło 205 absolwentów. W roku akademickim 
2006/2007 na III i IV roku naukę podjęło 60 studentów. 

 
 
OPIEKA ZDROWOTNA 
 

Podstawową opiekę zdrowotną dla mieszkańców powiatu pleszewskiego  
w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia zabezpiecza: 

- 10 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oferujących pomoc lekarza 
rodzinnego i doraźną innych specjalistów medycznych, 

- 3 indywidualne praktyki lekarza rodzinnego, 
- 7 grupowych lub indywidualnych praktyk pielęgniarek i połoŜnych 

środowiskowych. 
 
Tabela nr 16, Rozmieszczenie terytorialne placówek podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie 

 

Gmina 
NZOZ Lekarza 

rodzinnego 

Indywidualna 
praktyka lekarza 

rodzinnego 

NZOZ, indywidualne  
i grupowe praktyki 

pielęgniarek 
Chocz 1 - 1 
Czermin 1 - 1 
Dobrzyca 2 - 1 
Gizałki 1 - 1 
Gołuchów 2 - 2 
MiG Pleszew 3 3 1 

  
Źródło: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa. 
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Zadania w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz specjalistycznego realizuje 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Jego systematycznie rozwijana 
struktura organizacyjna obejmuje: 

� 12 oddziałów szpitalnych następujących specjalności: 
- wewnętrzny z łóŜkami nefrologicznymi, kardiologicznymi i salą 

intensywnego nadzoru kardiologicznego, 
- chirurgiczny z pododdziałami ortopedycznym i urologicznym, 
- ginekologiczno – połoŜniczy z blokiem porodowym, 
- noworodków, 
- dziecięcy z pododdziałem wczesnego usprawniania dzieci ze schorzeniami 

neurologicznymi, 
- anestezjologii i intensywnej terapii, 
- chemioterapii, 
- rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, 
- medycyny paliatywnej, 
- opiekuńczo – leczniczy, 
- dziennej rehabilitacji dorosłych i dzieci,  
- szpitalny oddział ratunkowy. 

 
Łącznie we wszystkich oddziałach szpital dysponuje 248 łóŜkami. Działalność 

oddziałów uzupełnia blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi oraz zespoły 
wyjazdowe z 2 karetkami typu „W” i jedną karetką typu „R”. 
 

Dzięki korzystnej współpracy z firmą „Fresenius NephroCare” pacjenci mogą 
korzystać takŜe z usług stacji dializ z dziewięcioma nowoczesnymi stanowiskami 
zabiegowymi. 
 
 

� 3 zakłady: 
- Diagnostyki Obrazowej, 
- Diagnostyki Laboratoryjnej,  
- Fizykoterapii i Leczniczego Usprawniania. 

 
� 11 Poradni Specjalistycznych – urologiczna, gastroenterologiczna, 
chemioterapeutyczna, onkologiczna, leczenia bólu, rehabilitacyjna, 
kardiologiczna, chirurgii ogólnej dla dzieci, logopedyczna, zdrowia psychicznego, 
odwykowa. 

 
 
POMOC SPOŁECZNA 
 

Szczegółowy zakres odpowiedzialności poszczególnych samorządów 
lokalnych za realizację zadań pomocy społecznej określają stosowne regulacje 
prawne. Na poziomie samorządów gminnych wynikające z nich obowiązki 
powierzone zostały wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym – gminnym  
i miejsko-gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej, działającym w kaŜdej z sześciu 
gmin stanowiących powiat pleszewski. RóŜnymi formami pomocy realizowanymi 
przez te ośrodki objętych jest koło 15.000 mieszkańców powiatu. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie wspierają 
ponadto inne wyodrębnione placówki działające w obszarze pomocy społecznej: 
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- Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie  
i niepełnosprawnych intelektualnie, 

- Dzienny Dom Pomocy, 
- Schronisko „Przytulisko” z liczbą 35 miejsc noclegowych. 

 
Zadania spoczywające na samorządzie powiatowym realizuje Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (PCPR) poprzez własne struktury 
organizacyjne oraz rozbudowany system instytucjonalnych form pomocy społecznej 
obejmujący: 
 
Instytucje pomocy społecznej w zakresie stacjonarnej opieki całodobowej, 
wśród których znajdują się: 

 
a) trzy Domy Pomocy Społecznej (DPS) 

 
- w Pleszewie – dla osób przewlekle somatycznie i psychicznie chorych,  

w wyniku wdroŜonego w 2005 roku Programu Naprawczego przeznaczony dla 
240 mieszkańców, 

- w Fabianowie – dla psychicznie chorych kobiet dysponujący, po wdroŜonym  
w podobnym czasie Programie, miejscami dla 100 mieszkanek, 

- w Broniszewicach – dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej intelektualnie – 
dla 55 chłopców. 

 
b) Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pleszewie (ZPOW) 

 
W wyniku przeprowadzenia restrukturyzacji placówki opiekuńczo – 

wychowawczej w 2004 roku w jej strukturze działają: 
- Dom Dziecka dla 30 wychowanków, 
- Grupa Interwencyjna dla 15 wychowanków, 
- Grupa Wsparcia dla Usamodzielnionych Wychowanków, 
- Grupa Wsparcia dla Rodziców, 
- Mieszkania Chronione. 

Placówka zapewnia całodobową opiekę, wspiera rozwój małoletniego dziecka 
stwarzając odpowiednie warunki wychowania i wypełniania obowiązku szkolnego. 

Celem pracy placówki jest podejmowanie działań przygotowujących do 
umieszczenia dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka, w rodzinie zastępczej lub 
powrotu do domu rodzinnego, a takŜe do samodzielnego Ŝycia w przyszłości. 
 
c) Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach 

 
Placówka przeznaczona jest dla 10 wychowanków. Obecnie przebywa w niej  

8 dzieci. NajwaŜniejszym celem jest otoczenie opieką dzieci i stworzenie warunków 
dla prawidłowego rozwoju w rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Placówka 
przygotowuje wychowanków do procesu usamodzielnienia i rozpoczęcia 
samodzielnego Ŝycia. 

Placówka rodzinna spełnia wymogi standaryzacyjne. 
 
d) Rodziny zastępcze 

 
Według danych na koniec 2005 r. na terenie powiatu pleszewskiego 

funkcjonowało 55 rodzin zastępczych, w których umieszczono 93 dzieci. Wszystkie 
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rodziny objęte są pomocą i wsparciem PCPR, Sądu Rejonowego i placówki 
opiekuńczo – wychowawczej. Przez cały okres pobytu dziecka rodzina zastępcza ma 
moŜliwość korzystania z poradnictwa specjalistycznego w PCPR.  

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje opiekę nad 26 
wychowankami kontynuującymi naukę. 

W celu pozyskania rodziców zastępczych PCPR przeprowadza systematyczną 
rekrutację i szkolenie kandydatów skłonnych do podjęcia się tej roli.  
 
 
Instytucje pomocy społecznej wsparcia dziennego: 
 
a) Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pleszewie 
 

Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla 60 podopiecznych w wieku od 6 do 
35 lat. Opiekę nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra pracownicza. Program pracy 
Ośrodka obejmuje zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne, tj.: rewalidację 
indywidualną, zajęcia w grupach i zajęcia fakultatywne.  

W ramach działalności Ośrodka utworzono w IV kwartale 2005 r. Filię Ośrodka 
z 5 miejscami całodobowymi. Placówka przeznaczona jest dla pełnoletnich 
wychowanków Ośrodka Wsparcia, którzy są przygotowywani do samodzielnego 
Ŝycia. 
 
b) Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 

Warsztaty są placówką pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych  
i stanowią bardzo waŜne ogniwo w procesie rehabilitacji. SłuŜą ogólnemu 
usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności Ŝycia codziennego 
oraz zaradności osobistej, a takŜe przygotowują do Ŝycia w środowisku społecznym. 
Zajęcia odbywają się w grupach terapeutycznych, w ramach poszczególnych 
pracowni, czego efektem są liczne prace plastyczne i rękodzieła artystyczne 
prezentowane na róŜnych wystawach. 
Do placówek tych naleŜą: 

- WTZ w Nowolipsku – dla 30 uczestników,  
- WTZ w Kucharach – dla 20 uczestników, 
- WTZ w Gizałkach – dla 25 uczestników. 

 
 
Inne formy pomocy społecznej: 
 
a) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Powiatowy Zespół został powołany w 1999 roku, w celu orzekania  
o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Zespół wydaje orzeczenia m.in.  
w celu: korzystania z rehabilitacji, odpowiedniego zatrudnienia lub przeszkolenia, 
uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia  
a takŜe korzystania z ulg i uprawnień. W 2005 roku wydano 1.219 orzeczeń  
o niepełnosprawności dla dorosłych i 304 orzeczenia dla dzieci. Wydano 172 
legitymacje osoby niepełnosprawnej, w tym 39 dla dzieci przed 16 rokiem Ŝycia. 
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b) Powiatowa Świetlica dla MłodzieŜy DojeŜdŜającej w Pleszewie 
 

Placówka wsparcia dziennego przeznaczona jest dla młodzieŜy z terenu 
powiatu pleszewskiego, dojeŜdŜającej do szkół ponadgimnazjalnych. W świetlicy 
organizowane są zajęcia otwarte według indywidualnych zainteresowań uczestników, 
prelekcje, pogadanki profilaktyczne. Praca świetlicy skupiona jest na uświadomieniu 
młodzieŜy zagroŜeń płynących z uzaleŜnienia od alkoholu, nikotyny  
i narkotyków. W świetlicy moŜna skorzystać takŜe z pomocy przy odrabianiu lekcji,  
z Internetu oraz biblioteczki podręcznej. 

W funkcjonowanie i finansowanie świetlicy zaangaŜowane są samorządy 
gminne, które przekazują środki finansowe na bieŜącą działalność tej placówki. 
 
c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) 
 

Z przeprowadzonej diagnozy dotyczącej występowania zjawiska przemocy na 
terenie powiatu i informacji uzyskanych z Ośrodków Pomocy Społecznej, Komisji  
ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Prokuratury, Policji i Sądu Rejonowego wynika, 
Ŝe w 2004 roku 811 osób było ofiarami przemocy. Stanowi to około 1,28% ludności 
powiatu. PowyŜsze dane nie odzwierciedlają rzeczywistego obrazu występowania 
tego zjawiska. Istnieje podejrzenie, Ŝe jest to problem, który dotyczy znacznie 
szerszej grupy społecznej, jest „uśpiony” i w dalszym ciągu nie wychodzi poza obręb 
rodziny.  

PowyŜsza diagnoza stała się podstawą podjęcia decyzji o utworzeniu w IV 
kwartale 2005 roku specjalistycznej placówki – Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 
której powierzono zadanie udzielania kompleksowej pomocy osobom i rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej na skutek róŜnych przejawów przemocy. 
 
W ramach Ośrodka działają: 

- „Niebieski Pokój”, 
- sala dydaktyczno – szkoleniowa, 
- pokój mediacji. 
 

Stworzona przez Ośrodek płaszczyzna ścisłej współpracy z Sądem 
Rejonowym, Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami społecznymi i innymi 
instytucjami zajmującymi się wspieraniem rodzin ujawniać się będzie przez działania 
w trzech podstawowych obszarach: 

- prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, 

- poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym i prawnym, 
- prowadzeniu stałych konsultacji przeciwdziałających szerzeniu się zjawiska 

uzaleŜnienia. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW POWIATU 
 

Podstawowa część odpowiedzialności za bieŜące zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu spoczywa na Komendzie Powiatowej Policji 
(KPP) i Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej (KPPSP).  
Na system bezpieczeństwa składają się ponadto ustawowo powołane zespoły 
organizacyjne w postaci: 
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- Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – organu opiniodawczo-doradczego 
Starosty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego - któremu powierzono 
zadanie budowania systemu skutecznych działań na wypadek występowania 
sytuacji nadzwyczajnych i klęsk Ŝywiołowych. 

 
Zadanie ochrony ładu i porządku publicznego jest wiodącym w pracy Komendy 

Powiatowej Policji w Pleszewie, której struktura organizacyjna obejmuje ponadto 
posterunki: w Gołuchowie, Dobrzycy i Choczu oraz punkty przyjęć w Gizałkach  
i Czerminie. Działalność operacyjną zabezpiecza 18 pojazdów samochodowych, 
niestety część z nich znajduje się w złym stanie technicznym. ZastrzeŜenia moŜna 
takŜe wnosić do mało funkcjonalnej siedziby komendy oraz jakości i ilości 
specjalistycznego sprzętu i wyposaŜenia. 

Mimo tych mankamentów ofiarna praca policjantów ujawnia się w rosnącej 
stale wykrywalności wszystkich rodzajów przestępstw i wykroczeń oraz wyraŜanego 
przez mieszkańców wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Do wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa na terenie miasta Pleszewa przyczyniło się takŜe monitorowanie 
centrum miasta i dworca PKS. 

Obok zwalczania przestępczości, waŜne miejsce w pracy Komendy zajmuje 
działalność prewencyjna realizowana między innymi przez wdraŜanie programów: 
„Bezpieczne Miasto”, „Bezpieczna Wieś”, „Bezpieczna Szkoła”, „Wielkopolski 
Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości”. W ramach powyŜszych 
programów nawiązano współpracę z samorządami lokalnymi, zarówno w mieście, jak 
i na wsi, organizacjami społecznymi, dyrektorami placówek oświatowych, lokalnymi 
mass mediami, a przede wszystkim z lokalną społecznością. Realizowany jest 
równieŜ podprogram prewencji kryminalnej opracowany przez KPP w Pleszewie 
„Bezpieczny listonosz”. 
 

Dynamicznie rozwijały się baza materialna i moŜliwości prowadzenia 
skutecznych działań ratowniczych Powiatowej Komendy Państwowej StraŜy 
PoŜarnej. Następowało to w wyniku wielu działań organizacyjnych i poniesionych 
nakładów inwestycyjnych. W 2002 roku uruchomiono Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (CPR) - poziomem i nowoczesnością wyposaŜenia zapewniającym 
moŜliwość objęcia działaniem trzech powiatów: jarocińskiego, krotoszyńskiego  
i pleszewskiego. Stało się to dzięki dodatkowym pomieszczeniom uzyskanym  
w wyniku gruntownej modernizacji obiektu Komendy, oddanego do uŜytku  
w październiku 2003 roku. 

Wspólna inicjatywa, w której duŜe zaangaŜowanie wykazało Stowarzyszenie 
na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”, 
zaowocowała realizacją kolejnego waŜnego przedsięwzięcia w postaci 
uruchomionego w I kwartale 2004 roku Ośrodka Szkolenia Drogowych Ratowników 
Medycznych – umiejscowionego takŜe w siedzibie Komendy. 

W roku 2005 kontynuowano prace modernizacyjne pozostałych obiektów oraz 
wykonano częściowe utwardzenie placu manewrowego. 

Równolegle z pracami modernizacyjnymi, nastąpiły zasadnicze zmiany 
jakościowego wyposaŜenia w specjalistyczne pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy. 
Wynikiem tego w ciągu lat 2003-2005 Komenda wzbogaciła się o dwa samochody 
gaśnicze, lekki samochód ratownictwa technicznego, samojezdny podnośnik 
hydrauliczny, samochód ratownictwa medycznego oraz bogaty zestaw 
specjalistycznego sprzętu ratowniczego i wyposaŜenia osobistego straŜaków. 
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Realizacja tych szeroko zakrojonych działań stała się moŜliwa takŜe dzięki 
wymiernemu wsparciu samorządu powiatowego, w tym w postaci przeznaczenia  
z budŜetu powiatu kwoty ponad 750 tys. zł na dofinansowanie wielu z wymienionych 
zadań. 
 

Na mocy ustawy o samorządzie powiatowym powołana została w 2002 roku 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Do jej zadań naleŜy m.in.: 

- ocena zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie 
powiatu, 

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy, a takŜe 
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania  
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości 
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych 
powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy oraz jednostek organizacyjnych 
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego  
i bezpieczeństwa obywateli. 
Opracowany przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku „Powiatowy program 

zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 
publicznego” uchwalony został przez Radę Powiatu w dn. 28 lutego 2006 r. 
 

Na podstawie stosownych regulacji prawnych zarządzeniem nr 14/2003 
Starosty Pleszewskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku został powołany Powiatowy 
Zespół Reagowania Kryzysowego. Do zadań Zespołu naleŜy w szczególności: 

- monitorowanie występujących klęsk Ŝywiołowych i prognozowanie rozwoju 
sytuacji, 

- realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski 
Ŝywiołowej, 

- opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, 
- planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niŜszym szczeblu 

administracji publicznej, 
- przygotowanie warunków umoŜliwiających koordynację pomocy humanitarnej, 
- realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski Ŝywiołowej. 

 
W skład Zespołu wchodzą: 
1) grupy robocze o charakterze stałym 
- planowania cywilnego, 
- monitorowania, prognoz i analiz. 
2) grupy robocze o charakterze czasowym  
- operacji i organizacji działań, 
- zabezpieczenia logistycznego, 
- opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej. 
 

Grupy robocze o charakterze stałym stanowią Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Siedziba Centrum mieści się w Komendzie Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

Zespół opracował Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego, który po 
zatwierdzeniu w październiku 2005 roku przez Wojewodę Wielkopolskiego 
przekazano do słuŜb, inspekcji, straŜy i jednostek organizacyjnych powiatu oraz do 
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samorządów gminnych. Plan określa szczegółowe zasady działań na wypadek 
zagroŜeń noszących znamiona klęski Ŝywiołowej.  

Doskonalenie systemu współdziałania wszystkich podmiotów na wypadek 
wystąpienia róŜnego rodzaju zagroŜeń ma miejsce w trakcie organizowanych 
cyklicznie gier decyzyjnych i ćwiczeń terenowych.  
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CHARAKTERYSTYKA GMIN POWIATU PLESZEWSKIEGO 
 
 
Gmina Chocz 

 
Powierzchnia: 73,4 km² 
Ludność: 4 798 mieszkańców 
PołoŜenie: północno - wschodnia część powiatu 
 

  
Gminę tworzy 12 wsi sołeckich, z których największą jest Chocz – siedziba 

władz gminnych, licząca ponad 1800 mieszkańców. PołoŜona wzdłuŜ drogi 
wojewódzkiej Kalisz – Września. Gmina o charakterze rolniczym, z gospodarstwami  
o średniej powierzchni od 2 do 10 ha. Dominujące typy upraw to: zboŜa, ziemniaki, 
warzywa. Niemałe znaczenie ma hodowla bydła i trzody chlewnej. 

Blisko 40% powierzchni gminy stanowią lasy, których obecność nie jest bez 
znaczenia dla atrakcyjności turystycznej gminy. Walory krajobrazowe i przyrodnicze 
lasów sosnowych, znaczne oddalenie od uciąŜliwego przemysłu oraz bliskość rzeki 
Prosny są niewątpliwymi atutami turystycznymi gminy. 

Stosunkowo dobrze rozwinięte rzemiosło, usługi i handel. W 2004 roku 
zarejestrowanych w systemie REGON było 213 podmiotów.  

Gmina Chocz utrzymuje kontakty partnerskie z niemieckimi gminami 
Wiefelstede (Dolna Saksonia) i Bodenkirschen (Bawaria), łotewską gminą AllaŜi, 
litewską Soleczniki oraz Słowacką –Olenava. 
 
 
 
Gmina Czermin 

 
Powierzchnia: 97,8 km² 
Ludność: 4 824 mieszkańców 
PołoŜenie: północno – zachodnia część powiatu 
 

 
Gmina Czermin składa się z 15 wsi, spośród których 12 to wsie sołeckie. 

PołoŜona na północ od Pleszewa, wzdłuŜ drogi powiatowej łączącej Pleszew z drogą 
wojewódzką relacji Jarocin - Tuliszków, rozprowadzającej ruch kołowy w kierunku 
Konina i Poznania. Gmina typowo rolnicza. Głównym kierunkiem produkcji 750 
indywidualnych gospodarstw rolnych jest uprawa zbóŜ, ziemniaków i warzyw oraz 
hodowla bydła i trzody chlewnej.  

Dobrze rozwinięty jest handel i usługi. W 2004 roku na terenie gminy działało 
277 podmiotów gospodarczych.  

Gmina utrzymuje kontakty partnerskie z gminą Edewecht (Dolna Saksonia)  
w Niemczech. W ramach współpracy prowadzona jest między innymi wymiana 
młodzieŜy szkolnej. 
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Gmina Dobrzyca 

 
Powierzchnia: 116,5 km² 
Ludność: 8 268 mieszkańców 
PołoŜenie: południowo – zachodnia część powiatu 
 
 

 
Gminę tworzy 19 wsi, w tym 15 sołeckich. PołoŜona wzdłuŜ ciągu 

komunikacyjnego łączącego siedzibę powiatu z Krotoszynem i dalej z Wrocławiem. 
Gmina ma charakter rolniczo – przemysłowy z wysoko rozwiniętą produkcją rolną.  
W uŜytkowaniu gruntów dominują grunty orne.  

Gmina Dobrzyca odznacza się duŜą aktywnością gospodarczą. Na terenie 
gminy w 2004 roku działało 377 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  
w systemie REGON. Na terenie gminy działa kilka dość duŜych, jak na lokalne 
warunki, zakładów przemysłowych i usługowych.  

Gmina z licznymi atrakcjami turystycznymi, wśród których przoduje Zespół 
Pałacowo-Parkowy z końca XVIII w. w Dobrzycy. Unikatowymi w skali nie tylko 
województwa wielkopolskiego są znajdujące się tutaj pasy śródpolne.  

Na terenie gminy aktywnie działa istniejące od 1990 roku Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, wydające biuletyn „Notatki Dobrzyckie”. W 1997 
otwarto tutaj filię Wielkopolskiego Uniwersytetu Ludowego. 
 
 
Gmina Gizałki 
 

 
Powierzchnia: 108,6 km² 
Ludność: 4 645 mieszkańców 
PołoŜenie: północna część powiatu 
 

   
W skład Gminy Gizałki wchodzi 16 sołectw, skupiających 23 wsi. Na terenie 

gminy krzyŜują się dwie drogi wojewódzkie: droga nr 443 relacji Jarocin - Konin  
i droga nr 443 relacji Kalisz – Września. Blisko 20% powierzchni gminy zajmują lasy. 
Gmina o charakterze rolniczo – leśnym. Na terenie gminy znajduje się 725 
gospodarstw indywidualnych i jedna spółdzielnia rolnicza.  

Z uwagi na sprzyjające warunki krajobrazowe i klimatyczne duŜo uwagi zwraca 
się na rozwój turystyki, a zwłaszcza gospodarstw agroturystycznych. Dodatkowym 
atutem, jeŜeli chodzi o rozwój turystyki na terenie gminy, jest przepływającą tutaj 
rzeka Prosna, doskonale nadająca się do uprawiania sportów wodnych, m.in. 
kajakarstwa. 

Gmina Gizałki, nieustannie szukając nowych moŜliwości rozwoju, prowadzi 
aktywną współpracę z wieloma gminami z zagranicy, rozmieszczonymi w róŜnych 
zakątkach Europy. Gmina ma podpisane porozumienia o współpracy z gminami: 
Momignies (Belgia), Apen (Niemcy), Morl (Niemcy), Kukljica (Chorwacja), Schönau 
(Austria), Szkoło (Ukraina), Zujuny (Litwa) oraz z miastami: Spisské Vlachy 
(Słowacja), Bácsalmás (Węgry), Vel’ký Meder (Słowacja). 
 
 



 
                                 Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015         

 46 

 
Gmina Gołuchów  

 
Powierzchnia: 135,5 km² 
Ludność: 9 695 mieszkańców 
PołoŜenie: południowo-wschodnia część powiatu 
 

  
Gmina od południa graniczy z Kaliszem, a od północy z Pleszewem. 

Wschodnią granicę stanowi rzeka Prosna, a zachodnią gminy Nowe Skalmierzyce  
i Ostrów Wlkp. Gminę tworzą 23 wsie. 

Gmina leŜy w tzw. "podwójnym trójkącie" miejscowości mających 
najwaŜniejszy wpływ na jego rozwój. Mały Trójkąt wyznaczają pobliskie miasta 
powiatowe: Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Pleszew. Natomiast DuŜy Trójkąt 
wyznaczają stolice regionów: Poznań, Wrocław i Łódź.  

Gołuchów, przez wielu nazywany „Perełką Wielkopolski” ma unikatowe w skali 
regionu a nawet w skali kraju, atrakcje turystyczne.  

Gołuchowski oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu – Zamek, to jeden  
z najciekawszych zabytków regionu, wzniesiony na miejscu dawnego dworu 
obronnego ok. 1560 r. Jego zewnętrzna forma nawiązuje do architektury zamków 
znad Loary. Przebudowę wykonano w latach 1872-1875 wg projektu Zygmunta 
Gorgolewskiego i Maurycego Ouradou. W dekorację zamku wtopiono oryginalne, 
zabytkowe elementy architektury, kupowane przez Izabelę z Czartoryskich 
Działyńską w antykwariatach Europy: późnogotyckie i renesansowe kominki, portale, 
okiennice itp. We wnętrzu znajduje się kolekcja waz greckich, wyrobów rzemiosła, 
malarstwo, tkaniny.  

Innym wielkim dziedzictwem przyrodniczym opiekuje się Ośrodek Kultury 
Leśnej. Zarządza on zespołem pałacowo-parkowym, w skład którego wchodzi 
Muzeum Leśnictwa, rozdzielone na kilka ekspozycji:  
� Oficyna, zwana teŜ pałacem, pierwotnie był to budynek dawnej gorzelni. W drugiej 

połowie XIX w. przebudowany na cele mieszkalne stał się "drugim domem" Izabeli 
z Czartoryskich Działyńskiej. Dziś w "Oficynie" mieści się Muzeum Leśnictwa,  
w którym znajdują się ekspozycje: kulturotwórczej roli lasu, łowiecka oraz historii 
lasu i leśnictwa na ziemiach polskich. 

� Dybul - nazwa tego miejsca sięga XVII w. Kiedyś znajdujący się tam nad 
brzegiem stawu młyn stanowił własność niejakiego Dybuła. Obecna architektura 
powstała w XIX w. W starej stajni mieści się kolejna ekspozycja muzeum - 
technika leśna. 

� Kolejnym obiektem Muzeum Leśnictwa jest odrestaurowany dziewiętnastowieczny 
budynek Powozowni, naleŜący do zabudowań podworskich zespołu zamkowo-
parkowego. Jesienią 2002 r. udostępniono nową, stałą wystawę „Przyrodnicze 
Podstawy Leśnictwa".  

Na terenie Ośrodka Kultury Leśnej znajduje się Pokazowa Zagroda Zwierząt, 
w której przebywają Ŝubry, koniki polskie, daniele i dziki. 

Przyroda jest jednym z głównych atutów gminy Gołuchów. Ponad 40 
pomników przyrody, obszary chronionego krajobrazu w Tursku, Krzywosądowie, 
Jedlcu i Kucharach oraz na rzece Ciemnej, korytarz ekologiczny rzeki Prosny,  
a przede wszystkim dendrologiczny park arboretum o powierzchni 156 ha z wielkim 
bogactwem gatunków drzew rodzimych i obcego pochodzenia.  

Inną atrakcją przyrody nieoŜywionej Gołuchowa jest największy  
w Wielkopolsce i szósty co do wielkości w Polsce szary granit narzutowy, zwany 
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Kamieniem św. Jadwigi, o obwodzie 22 m, wysokości 3,5 m, znajdujący się  
w kompleksie leśnym zwanym Lasem Jedleckim. Nieopodal, znajduje się zbiorowa 
mogiła pomordowanych w czasie II wojny światowej.  

Jadąc w kierunku Kalisza, wśród pięknych lasów znajduje się Gołuchowski 
Ośrodek Turystyki i Sportu – ośrodek wypoczynkowy nad sztucznym zalewem, 
oferujący piaszczystą plaŜę, strzeŜone kąpieliska, wypoŜyczalnię sprzętu wodnego, 
domki kempingowe oraz pola namiotowe.  

Gołuchów, to równieŜ wielkie dziedzictwo zabytków sakralnych: Sanktuarium 
Maryjne w Tursku, nazywane dawniej „Częstochową Wielkopolski”, czy drewniany 
XVIII –wieczny kościółek w Kucharkach wpisany na listę zabytków dziedzictwa 
narodowego, to tylko niektóre z przykładów sztuki sakralnej.  

Gmina Gołuchów to doskonały partner do współpracy. Świadczą o tym gminy 
partnerskie, z którymi współpraca rozwija się szybciej i lepiej niŜ wskazuje teoria. 
Międzynarodowe turnieje piłki noŜnej, współpraca szkół, wymiana młodzieŜy, występy 
zespołów ludowych, wystawy malarskie, wymiana doświadczeń, współpraca 
straŜaków a przede wszystkim inwestycje w nieruchomości to efekt współpracy 
zagranicznej. Gmina ma podpisane umowy partnerskie z Erkner i Bad Zwischenahn 
(Niemcy), Eastleigh (Wielka Brytania), Chievres (Belgia), Klastor pod Znievom 
(Słowacja). 

Największe inwestycje gminy to przede wszystkim budowa stacji uzdatniania 
wody w Tursku, rozbudowa stacji w Kucharach oraz termomodernizacja szkół 
podstawowych. Trwają przygotowania do modernizacji oczyszczalni ścieków  
w Gołuchowie oraz dalszej kanalizacji gminy (Kościelna Wieś, Kuchary). W 2006r. 
rozpocznie się budowa pełnowymiarowej hali sportowej. 
 
 
Miasto i Gmina Pleszew 
 

Powierzchnia: 180,2 km² 
Ludność: 29 774 mieszkańców 
PołoŜenie: południowo – środkowa część powiatu 
 
 

  
 

Pleszew leŜy na skrzyŜowaniu waŜnych szlaków komunikacyjnych biegnących  
z północy na południe i ze wschodu na zachód. KrzyŜują się tutaj dwie drogi krajowe  
nr 11 i 12. To blisko 30 – sto tysięczny ośrodek zajmujący obszar 180 km2. Gminę 
tworzy 28 wsi sołeckich.  

Ponad 720 – letnie miasto doskonale łączy tradycję i nowoczesność, 
wykorzystując charakterystyczne cechy mieszkańców, jakimi są: gospodarność, 
pracowitość i solidność.  

Od roku 1999 Pleszew jest stolicą powiatu. Warunki naturalne sprzyjają 
rozwojowi rolnictwa. UŜytki rolne na terenie gminy stanowią 81% jej powierzchni. 
Dominują tu gospodarstwa indywidualne, zaś główną uprawą są zboŜa. Ponadto 
zauwaŜana jest intensywna uprawa warzyw pod osłonami, rozwinięta produkcja 
trzody chlewnej, predyspozycje do rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz dobrze 
rozwinięte zaplecze badawczo – naukowe.  

Władze samorządowe jako priorytet traktują politykę proekologiczną  
i proinwestycyjną. Na inwestycje corocznie przeznacza się około 15% budŜetu Miasta 
i Gminy. W ciągu ostatnich lat oddano do uŜytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków  
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w miejscowości Zielona Łąka. Zgazyfikowano Miasto. Ze środków unijnych 
skanalizowano wieś Kowalew, rozbudowano wysypisko odpadów stałych  
w miejscowości Dobra Nadzieja. Trwają prace nad kompleksową modernizacją 
pleszewskiego Rynku, po ich zakończeniu centrum miasta zyska zupełnie nowe 
oblicze. Miasto i Gmina systematycznie finansuje rozbudowę i modernizację 
nawierzchni dróg i chodników, infrastrukturę techniczną, gospodarkę komunalną, 
inwestuje w ochronę środowiska i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.  

Pleszew moŜna śmiało określić miastem na wskroś nowoczesnym, za którym 
przemawia doskonale połoŜenie geograficzne, status stolicy powiatu i dominująca 
rola miasta w regionie, duŜy potencjał ekonomiczny, gospodarczy i kulturalny, 
wysoko kwalifikowane kadry zapewniane przez bogatą sieć szkół. Jako miasto 
europejskie, Pleszew moŜe poszczycić się licznymi kontaktami z zagranicznymi 
miastami partnerskimi. NaleŜą do nich: niemieckie Westerstede i Spangenberg, 
francuskie Saint Pierre D’Oleron i belgijskie Morlanwelz. Na co dzień współpraca 
przejawia się w róŜnorodnych kontaktach na płaszczyznach społecznych, 
kulturalnych i gospodarczych. Odwiedzający Pleszew goście krajowi i zagraniczni 
mają do dyspozycji ciekawą bazę noclegową, liczne atrakcje turystyczne (m.in.: 
wigwamy, grillowiska, baseny) połączone z aktywnymi formami spędzania czasu, 
typowymi dla tego miasta, jak choćby: jeździectwo, kręglarstwo.  

Wielokrotnie moŜna spotkać się z opiniami, Ŝe Pleszew to miasto rozwojowe, 
interesujące, malownicze i rozbudowujące się.  

Istotnym faktem w dzisiejszym opisie miasta i gminy jest to, Ŝe oprócz licznych 
atrakcji i ciekawych miejsc stara się zachęcać potencjalnych inwestorów 
zewnętrznych i wewnętrznych do wybierania Pleszewa na lokalizację swoich 
przedsięwzięć. Wychodząc im naprzeciw Miasto i Gmina Pleszew do zaoferowania 
ma takie propozycje jak: zwolnienie przedmiotowe od podatku od nieruchomości, 
kompleksową pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności, pakiet ulg podatkowych 
określanych w drodze indywidualnych negocjacji z konkretnymi inwestorami. 
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V. Bilans dokonań samorządu Powiatu Pleszewskiego w latach 
1999-2005 
 
 
TWORZENIE INSTYTUCJI POWIATOWYCH 
 

Jesienią 2006 roku zakończy się II kadencja Rady Powiatu w Pleszewie, a tym 
samym ósmy rok działalności samorządu powiatowego, który rozpoczął 
funkcjonowanie w dniu 1 stycznia 1999 roku. 

Jego poprzednikiem był Urząd Rejonowy w Pleszewie, utworzony 27 sierpnia 
1990 roku, obejmujący terenowo sześć gmin, stanowiących dziś Powiat Pleszewski: 
Chocz, Czermin, Dobrzycę, Gizałki, Gołuchów i Pleszew. 

Lata 90-te były okresem powoływania instytucji, których celem było 
przygotowanie podwalin pod przyszły powiat. Aktywność Rad i Zarządów Gmin, 
wymienionych powyŜej, doprowadziła do powołania w dniu 16 listopada 1992 roku 
Komitetu na Rzecz utworzenia Powiatu Pleszewskiego, na bazie którego dwa lata 
później, tj. 14 listopada 1994 roku utworzono Związek Gmin Ziemi Pleszewskiej. TuŜ 
przed powstaniem powiatu, na jego terenie funkcjonowały instytucje, które stanowiły 
trzon instytucji powiatowych, tj. m.in. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, Oddział Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej StraŜy PoŜarnej, cztery szkoły ponadpodstawowe, 
trzy Domy Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 

Gdy reaktywowano Powiat Pleszewski, z dniem 1 stycznia 1999 roku 
utworzone zostały dalsze jednostki o charakterze ponadgminnym, takie jak: Zarząd 
Dróg Powiatowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii, Rejonowa Komenda Policji zmieniła nazwę na Komendę Powiatową 
Policji. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą przekształcono w Komendę Powiatową 
Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

Na koniec I kadencji Rady, powiat był organem prowadzącym dla 17 jednostek 
organizacyjnych. Na skutek decyzji ustawodawcy wyłączone zostały ze struktury 
organizacyjnej powiatu: SANEPID (27.04.2002r.), Komenda Powiatowa Policji 
(01.01.2003r.) oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii (28.04.2003r.). 

Niewątpliwym sukcesem samorządowców i działaczy politycznych całego 
Powiatu Pleszewskiego było doprowadzenie do utworzenia i rozpoczęcia z dniem  
1 lipca 2001 roku funkcjonowania Sądu Rejonowego w Pleszewie. Podobnie jak 
ukoronowaniem 20 lat zabiegów stało się uruchomienie Urzędu Skarbowego, którego 
uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 17 stycznia 2004r. 
 

Zadania powiatu wykonywane są przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz 
innych jednostek organizacyjnych powiatu. Na koniec II kadencji Rady Powiatu 
Pleszewskiego są to: 
- 7 placówek oświatowych (I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, Zespół 

Szkół Technicznych, Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych, Zespół Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych, Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna), 

- 4 jednostki pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom 
Pomocy Społecznej w Pleszewie, Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie, Zespół 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) 
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oraz 
- Powiatowy Urząd Pracy, 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
- Zarząd Dróg Powiatowych, 
- Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej, 
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 
 

W strukturze Starostwa Powiatowego funkcjonują dwa gospodarstwa 
pomocnicze: 
- zajmujące się administrowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 

niektórymi nieruchomościami powiatu, 
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, utworzony  

z dniem 1 lutego 2006 roku. 
 
 Wybudowanie nowego budynku administracyjnego i oddanie go do uŜytku  
w I kwartale 2002 roku pozwoliło na umiejscowienie w jednym obiekcie wszystkich 
komórek organizacyjnych Starostwa. W kolejnych latach podjęto działania dla 
estetycznego zagospodarowania przyległego terenu i uzyskania dzięki temu 
kilkudziesięciu miejsc parkingowych. 
 Mając na względzie potrzebę zaspokojenia wzrastających potrzeb lokalowych 
oraz pilne zabezpieczenie pomieszczeń archiwalnych administracji rządowej  
i samorządowej, w II półroczu 2005 r. powiat zakupił przylegający do Starostwa 
budynek mieszkalny. Jego adaptacja na cele biurowe i archiwalne oraz planowany 
remont budynku „C” winny zabezpieczyć funkcjonowanie powiatowej administracji  
w ciągu najbliŜszych kilkunastu lat.  

Wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych w celu usprawnienia 
działalności i jakości świadczonych usług przez Starostwo Powiatowe przedstawiono 
w poniŜszej tabeli. 
 
Tabela nr 17, Wydatki inwestycyjne na działalność administracji samorządu powiatowego w latach 
1999-2005 
 

W tym środki własne 

Z tego: Rodzaj zadania inwestycyjnego 

Ogółem 
nakłady 

inwestycyjne 
w zł 

Razem 
I kadencja II kadencja 

Budynek administracyjny 
Starostwa      2.103.774        2.103.774        2.103.774                   -  
Kotłownia         199.410  199.410          199.410                   -  
Termorenowacja budynku 
Starostwa         171.419  171.419                     -        171.419  

Instalacja klimatyzacyjno-
wentylacyjna         111.179        111.179                    -        111.179  

Zagospodarowanie terenu wokół 
Starostwa         320.690  320.690            15.000        305.690  
Zakupy inwestycyjne, z czego:        664.660  643.060           139.885       503.175  

a) zakup sprzętu komputerowego         333.821  321.721          114.349        207.372  
b) nieruchomość na ul. Zielonej         175.607  175.607                    -        175.607  
c) samochód osobowy          80.000  80.000                     -          80.000  
d) sprzęt elektroniczny          75.232  65.732            25.536          40.196  

OGÓŁEM      3.571.132  3.549.532       2.458.069     1.091.463  
 Źródło: Wydział Finansów Starostwa Powiatowego.  



 
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015                        b        

 51 

 
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE NA DROGACH POWIATOWYCH  
 

W 1999 roku w wyniku reformy drogownictwa większość dróg zarządzanych 
poprzednio przez państwo przeszła pod administrację samorządu powiatowego. 

Jako powiatowy zarządca dróg, Powiat stanął przed niezwykle trudnym 
zadaniem przejmując dawne drogi wojewódzkie w bardzo złym stanie technicznym.  
W poprzednich latach nie wykonywano niezbędnych prac konserwacyjnych  
i modernizacyjnych, brakowało często systematycznych i niezbyt kosztownych 
zabiegów odnawiających drogi takich jak uszczelnienie nawierzchni, zapewnienie 
droŜności odwodnienia, które zdecydowanie wpływają na trwałość drogi. 

Zastano wieloletnie zaniedbania, większość dróg ze spękanymi 
nawierzchniami, rozprofilowanymi powierzchniami jezdnymi, powykruszanymi 
krawędziami. 

Za najwaŜniejsze zadanie począwszy od 1999 roku uznano więc 
niedopuszczenie do dalszej degradacji istniejącej infrastruktury drogowej  
i systematyczną poprawę bezpieczeństwa drogowego. 

Corocznie wybór zadań poprzedzany był szczegółową analizą zgromadzonych 
materiałów dotyczących stanu technicznego dróg, analizą wypadkowości i natęŜenia 
ruchu, uwag zgłaszanych na posiedzeniach poszczególnych komisji oraz propozycji 
przedstawianych przez innych uŜytkowników dróg, co pozwoliło na uwzględnienie  
w realizowanych zadaniach najwaŜniejszych problemów istotnych dla uŜytkowników 
dróg, rozwoju powiatu i rozwoju poszczególnych gmin. 
 

Kierując się wyŜej sformułowanymi przesłankami oraz moŜliwościami 
finansowymi przy doborze zadań starano się stosować do następujących priorytetów: 
 

- modernizacja i remonty przede wszystkim na najwaŜniejszych ciągach 
komunikacyjnych o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania powiatu,  
tj. na drogach łączących siedzibę powiatu z siedzibami powiatów sąsiednich, 
połączeniach siedziby Powiatu z siedzibami gmin oraz na drogach 
prowadzących do obszarów o waŜnym znaczeniu gospodarczym dla powiatu  
i obszarów atrakcyjnych turystycznie, 

 
- pozyskanie wsparcia zewnętrznego, m.in. ze środków Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych, programu SAPARD i 10% rezerwy inwestycyjnej 
Ministerstwa Infrastruktury, 

 
- partycypacja samorządów gminnych, 

 
- modernizacja i remonty szczególnie zaniedbanych ulic w mieście, 

 
- oddzielenie ruchu pieszego od kołowego poprzez budowę chodników na 

terenach zabudowanych i przed szkołami. 
 

Ogółem począwszy od 1999 roku na zadania inwestycyjne i remontowe na 
drogach powiatowych wydano 15.963.828 zł, z tego w okresie I kadencji Rady 
Powiatu, tj. w latach 1999 – 2002 - 2.696.963 zł, a w II kadencji w latach 2003 – 2005  
- 13.266.865 zł. 
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Wydatki na zadania inwestycyjne i remontowe 
na drogach powiatowych ogółem 

w poszczególnych latach od 1999 do 2005 roku

56 855 zł
378 174 zł 610 435 zł

1 651 499 zł

3 940 199 zł

5 336 510 zł

3 990 156 zł

0 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

4 000 000 zł

5 000 000 zł

6 000 000 zł

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

 
Wykres nr 7, Wysokość wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych w latach 1999-
2005. Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 

 
Koszty te nie obejmują bieŜącego letniego i zimowego utrzymania dróg, na 

które corocznie wydatkowano dodatkowo około 1.200 tys. zł. Zabiegi z tym związane 
uwzględniały m.in. ścinkę i uzupełnienie poboczy, remonty bieŜące mostów  
i przepustów, profilowanie dróg gruntowych, naprawy nawierzchni i poboczy, 
oczyszczanie miasta (opróŜnianie koszy ulicznych, zamiatanie ulic), oczyszczanie 
kratek ściekowych, odtwarzanie rowów w okresie letnim oraz zwalczanie śliskości  
i odśnieŜanie w okresie zimy. 
 

W kwocie 15.963.828 zł wydatkowanej na inwestycje drogowe udział środków 
powiatu wynosi 57,39%, tj. 9.160.847 zł. Pozostałe środki na sfinansowanie 
zrealizowanych inwestycji pochodziły z gmin, na obszarze których poszczególne 
inwestycje były realizowane, bądź z innych dodatkowych źródeł. 

Dzięki porozumieniom z wójtami i burmistrzem powiat pozyskał w sumie 
3.406.412 zł, co stanowi 21,34% wartości zrealizowanych inwestycji, przede 
wszystkim na budowy chodników. 

Na środki inne w wysokości 3.396.569 zł, stanowiącej 21,27% ogólnej wartości 
inwestycji składają się: 
 
- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, z którego pozyskano 65.550 zł,  

- Fundusz SAPARD, z którego wykorzystano maksymalne kwoty dofinansowania 
(w 2003 roku na jedno zadanie, w 2004 roku na trzy zadania) – ogółem w kwocie 
1.641.019 zł, 

- Dofinansowanie z 10% rezerwy inwestycyjnej Ministra Finansów 
rozdysponowanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu 
oraz organizacjami samorządowymi w kwocie łącznej 1.690.000 zł. 
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Tabela nr 18, Zbiorcze zestawienie kosztów zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach 
powiatowych w latach 1999-2005 z podziałem na poszczególne gminy  
 
 

Udział Powiatu Udział Gmin Udział środki inne 
 
 

Gmina 

Długość 
dróg           
km 

Koszt 
zadania 
ogółem 

w zł 

Koszt 
w zł 

% Koszt 
w zł 

% Koszt 
w zł 

% 

Koszt 
ogół. w 
tys. zł             

na 1 km 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
CHOCZ 27,490 2.544.547 1.349.066 53,02

 
711.576 27,96 483.905 19,02 92,56

 
CZERMIN 59,037 1.519.580 850.566 55,97

 
211.514 13,92 457.500

 
30,17 25,74

 
DOBRZYCA 92,893 2.797.692 1.920.787 68,66

 
516.977 18,48 359.928 12,86 30,12

 
GIZAŁKI 26,100 884.036 406.651 46,00

 
278.635 31,52 198.750 22,48 33,87

 
GOŁUCHÓW 61,900 3.603.552 1.389.304 38,55

 
976.422 27,10 1.237.826 34.35 58,22

 
PLESZEW 87,288 2.784.112 1.692.576 61.79

 
423.876 15,55 658.660 23.66 31,90

Miasto Pleszew 18,070 1.830.309 1.551.897 84,79
 

278.412 15,21 - - 101,29
 
RAZEM 372,788 15.963.828 9.160.847 57,39

 
3.406.412 21,34 3.396.569 21,27 42,82

 
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 

Ogółem od 1999 roku, powiat zmodernizował, wybudował bądź przebudował 
ponad 43 km dróg oraz wybudował ponad 11 km nowych chodników. Średnio  
w ramach inwestycji w przeliczeniu na 1 km drogi powiatowej wydano prawie 43 tys. 
zł.  

Najwięcej na 1 km dróg przeznaczono na ulice w Pleszewie, bo ponad 101 tys. 
zł (ulice stanowią szczególny problem, poniewaŜ wymagają co najmniej czterokrotnie 
wyŜszych nakładów niŜ ciągi pozamiejskie), najmniej w gminie Czermin – niecałe 26 
tys. zł. 

Wysokość nakładów inwestycyjnych i remontowych 
na drogach powiatowych w przeliczeniu na 1 km  drogi 

(w tys. zł) w poszczególnych gminach 
(lata 1999-2005)

- 

20 

40 

60 

80 

100 

Chocz Czermin Dobrzyca Gizałki Gołuchów Pleszew-
Gmina

Pleszew -
Miasto

Wykres nr 8, Nakłady inwestycyjne (w tys. zł) w poszczególnych gminach w przeliczeniu na 1 km. 
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
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Szczegółowy wykaz wszystkich zrealizowanych inwestycji drogowych na 
drogach powiatowych w poszczególnych gminach w latach 1999 – 2005 
przedstawiają poniŜsze tabele. 

 
 

GMINA CHOCZ 
 
Tabela nr 19, Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w Gminie Chocz zrealizowane w latach 
1999-2005   
 

Lp Nazwa zadania Rok Koszt Środki powiatu Środki          
gmin 

Środki            
inne 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Modernizacja ciągu dróg 

powiatowych nr 13159 i 13160 
/3,045km/ 

2000 2001 
2002

RAZEM

120.000,00 
200.000,00 
308.458,00 
628.458,00 

60.000,00
100.000,00
154.229,00
314.229,00

60.000,00
100.000,00
154.229,00

    314.229,00
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 

13110  Chocz – Białobłoty                     
dł. odc. 0,300 km 2002

 
 

194.998,00 97.500,00 97.498,00
3 Przebudowa drogi powiatowej nr 

13212  Janków – Stary Olesiec 
/razem 1,120 km/ 

2002
2003

RAZEM

135.665,00 
166.707,00 
302.362,00 

67.828,00
83.354,00

151.182,00

67.827,00
83.353,00

151.180.00
4 Przebudowa drogi powiatowej nr 

13159 w m. Stara Kaźmierka dł. odc. 
0,600 km 2003

 
 

147.338,00 73.669,00 73.669,00
5 Przebudowa drogi powiatowej nr 

13159 Stara Kaźmierka – Bugaj             
dł. odc. 2,065 km 

2003
2004

RAZEM

 
18.697,00 

1.014.825,00 
1.033.522,00 

18.697,00
523.420,00
542.117,00

50.000,00
50.000,00

    441.405,00 dof. 
SAPARD

441.405,00
6 Przebudowa drogi powiatowej nr 

13310 Pleszew – Chocz dł. odc. 5,3 
km  (dł. odcinka na terenie gm. Chocz 
0,450 km tj. 8,5% całej długości) 
inwestycja w toku 
 
kwota potrąceń : 16.360,00 zł 

2004

 
1.515.795,00 

 
 
 

odcinek 
przypadający na 

gm. Chocz 
128.843,00 

845.79500

odcinek 
przypadający na 

gm. Chocz
66.343,00

20.000,00 Chocz
150.000,00

Czermin

20.000,00

500.000,00 dof. z 
rezerwy Ministra 

Infrastruktury
odcinek 

przypadający na 
gm. Chocz

42.500,00
7 Przebudowa chodnika wzdłuŜ drogi 

13110 /ul. Zagórowska w m.Chocz/   
/360 mb/ 

2005 109.026,00 104.026,00 5.000,00 -

 OGÓŁEM 2.544.547,00 1.349.066,00 711.576,00 483.905,00
 Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
 
GMINA CZERMIN 
 
Tabela nr 20, Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w Gminie Czermin zrealizowane w latach 
1999-2005   
 

Lp Nazwa zadania Rok Koszt Środki powiatu Środki          
gmin 

Środki            
inne 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Budowa parkingu i chodnika przy 

drodze 13102 w m. Czermin 
/przed Ośrodkiem Zdrowia/ 

 
2000 

 
23.000,00 13.000,00            

( zakup 
materiałów)

10.000,00 (roboty 
budowlane)

 

2 Budowa chodnika wzdłuŜ drogi nr 
13102 w m. Czermin 

 
2003 

 
103.028,00 51.514,00 51.514,00

 
 
 

3 Opracowanie dokumentacji na 
budowę chodnika w m. Broniszewice 
dr. nr 13310 

 
2003 

 
6.600,00 6.600,00 -

 
- 

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 
13310 Pleszew – Chocz dł. 5,3 km  
(dł. odc. Na terenie gm. Czermin 4,85 
km, tj. 91,5%)  
 
kwota potrąceń – 16.360,00 

 
2004 
2005 

 
1.515.795,00 

 
 
 
 

845.795,00 20.000,00
Chocz

150.000,00 
Czermin

 
500.000,00 dof. z 
rezerwy Ministra 

Infrastruktury
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Odcinek 
przypadający na 

gm. Czermin 
 

1.386.952,00 

Odcinek 
przypadający na 

gm. Czermin

779,452,00 150.000,00

Odcinek 
przypadający na 

gm. Czermin

457.500,00
OGÓŁEM 1.519.580,00 850.566,00 211.514,00 457.500,00

 Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
 
GMINA DOBRZYCA 
 
Tabela nr 21, Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w Gminie Dobrzyca zrealizowane w latach 
1999-2005   
 
Lp Nazwa zadania Rok Koszt Środki 

powiatu 
Środki          
gmin 

Środki            
inne 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Remont chodnika ul. Pleszewska w 

Fabianowie (dł. 93 mb) 
1999 

13.770,00 - 13.770,00 -
2 Remont chodnika w Sośnicy (dł. 210 mb) 1999 18.113,00 - 18.113,00 -
3 Poszerzenie jezdni w m. Dobrzyca przy 

wyjeździe z Rynku w ul. Koźmińską 
2000 

12.000,00 12.000,00 - -
4 Przebudowa chodnika w Dobrzycy                        

ul. Rynek (52 mb) 
2000 

5.215,00 - 5.215,00 -
5 Wykonanie zatoki postojowej przy szkole           

w  m. Galew 
2000 

11.641,00 11.641,00 - -
6 Remont chodnika w Dobrzycy                            

ul. Koźmińska (323 mb) 
2000 

30.594,00 8.500,00 22.094,00 -
7 Remont chodnika w Fabianowie (103 mb) 2000 16.238,00 - 16.238,00 -
8 Remont chodnika w Sośnicy ( 130 mb) 2000 12.052,00 - 12.052,00 -
9 Wykonanie zatoki postojowej i chodnika 

na ul. Rynek w Dobrzycy 
2001 

21.706,00 21.706,00 - -
10 Utwardzenie drogi gruntowej nr 13171 w 

m. Polskie Olędry dł. odc. 0,300 km 
2001 

15.272,00 12.772,00 -
2.500,00                   

dof. FOGR
11 Remont chodnika ul. Koźmińska w 

Dobrzycy (75 mb) 
2001 

12.631,00 - 12.631,00 -
12 Remont chodnika w Sośnicy (60 mb) 2001 10.502,00 - 10.502,00 -
13 Remont chodnika w Fabianowie 2001 14.784,00 - 14.784,00 -
14 Remonty chodników 

(zadania prowadzone przez gminę) 
Dobrzyca ul. Pleszewska 103,5 mb  - 11.845,00 
Ul. Koźmińska 219 mb i ul. Parkowa w Dobrzycy   
                                                            41.160,00 
Fabianów ul. Pleszewska 74 mb          9.242,00 
Sośnica  75 mb                                     9.519,00 
Izbiczno  83 mb                                    6510.00 

 
 
 
 
 

2002 
78.276,00 35.000,00 43.276,00 -

15 Przebudowa drogi nr 13306 w m. 
Koźminiec 
/dł,0,610km/ 

2002 
2003 

razem 

150.000,00
172.901,00
322.901,00

150.000,00
22.901,00

172.901,00

-
150.000,00
150.000,00

-

16 Remonty chodników 
(zadanie prowadzone przez gminę) 
ul. Bulsiewicza w Dobrzycy 129 mb         
12.765,00 
ul. Koźmińska w Dobrzycy 114 mb          
13.684,00 
ul. Krotoszyńska w Dobrzycy 100mb       
11.901,00 
w Koźmińcu   65 mb  10.071,00 
w Sośnicy 100 mb 11.566,00 
w Fabianowie  70mb  8.315,00 

 
 
 
 
 

2003 

68.302,00 - 68.302,00 -
17 Remont skrzyŜowania ul. Pleszewskiej i                   

ul. Ostrowskiej w Dobrzycy /0,600 km/ 
2003 

155.922,00 155.922,00 - -
18 Budowa chodnika i kładki dla pieszych w 

Fabianowie /500mb/ 
2003 
2004 

 
109.858,00
192.941,00
302.799,00

109.858,00
192.941,00
302.799,00

Nieodpłatnie 
przekazany grunt

19 Przebudowa drogi nr 13306 Łąkociny – 
Koźminiec /dł 1,165 km/ 

2004 
2005 822.571,00 365.143,00

50.000,00
50.000,00

357.428,00
dof. SAPARD
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20 Opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ciągu dróg Pleszew – 
Dobrzyca – gr. z powiatem krotoszyńskim 
(gm. Dobrzyca i Pleszew) 
Odcinek przypadający na gm. Dobrzyca 
75% 

 
2004 
2005 150.000,00

odcinek 
przypadający 

na gm. 
Dobrzyca

112.500,00

150.000,00

odcinek 
przypadający na 

gm. Dobrzyca

112.500,00 - -
21 Wykonanie nakładki na drodze nr 13164 

ul. Ostrowska w Dobrzycy 
 /długość 0,300 km/ 

2005 

50.000 50.000
22 Przebudowa chodnika wzdłuŜ drogi  nr 

13145 w m. Galew 
2005 

79.920,00 49.920,00 30.000
23 Przebudowa drogi nr 13304 od m. Nowy 

Świat do gr.powiatu /1,7km/ 
2005 

609.983,00 609.983,00
 OGÓŁEM 2.797.692,00 1.920.787,00 516.977,00 359.928,00

 Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
 
GMINA GIZAŁKI 
 
Tabela nr 22, Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w Gminie Gizałki zrealizowane w latach 
1999-2005   
 

Lp Nazwa zadania Rok Koszt Środki powiatu Środki          
gmin 

Środki            
inne 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Utwardzenie drogi gruntowej nr 

13158 Tomice – Wierzchy dł. odc. 2,0 
km (inwestycja prowadzona przez 
Gminę) 

2001 
2002 
2003 

 
RAZEM 

118.750,00 
90.000,00 
97.270,00 

 
306.020,00 

35.000,00
45.000,00
48.635,00

128.635,00

35.000,00
45.000,00
48.635,00

128.635,00

48.750,00 
dofinans. FOGR

2 Przebudowa drogi powiatowej nr 
13111 Białobłoty – Czarny Bród            
w m. Orlina dł. odc. 2,4 km          
(inwestycja prowadzona przez 
Gminę) 

 
2003 
2004 
2005 

 
RAZEM 

 
329.700,00 
50.000,00 

198.316,00 
 

578.016,00 

104.700,00
25.000,00

148.316,00

278.016,00

75.000,00
25.000,00
50.000,00

150.000,00

150.000,00
dofin. z rezerwy 

Ministra 
Infrastruktury

OGÓŁEM 884.036,00 406.651,00 278.635,00 198.750,00

 
 Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
 
GMINA GOŁUCHÓW 
 
Tabela nr 23, Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w Gminie Gołuchów zrealizowane  
w latach 1999-2005  
 

Lp Nazwa zadania Rok Koszt Środki powiatu Środki          gmin Środki            
inne 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Utwardzenie drogi gruntowej nr 13316                                 

w m. Bogusławice – Rokutów                                               
(gm. Gołuchów i Pleszew po 50%) 

 
1999 14.300,00

odcinek 
przypadający 

na gm. 
Gołuchów

7.150,00

-
Łupek powęglowy  

gm. Gołuchów
(brak danych 

cenowych)
roboty ziemne              

gm. Pleszew                       
(brak danych 

cenowych

14.300,00                
dof. FOGR

odcinek 
przypadający na 

gm. Gołuchów
7.150,00

2 Budowa chodnika przy drodze Gołuchów 
– Kucharki (ul. Czartoryskich) 

1999 
2000 101.638,00 50.819,00 50.819,00

3 Wykonanie nakładki na dr. 13318                  
w m. Bogusław (0,330 km) 

 
2000 45.796,00 45.796,00 - -

4 Wykonanie nakładki na dr. 13318                   
w m. Bogusław (dł. 0,245 km) 

 
2001 62.790,00 62.790,00 - -

5 Modernizacja drogi nr 13286                         
w m. Karsy 

 
2001 154.000,00 -  154.000,00 -

6 Budowa chodnika wzdłuŜ drogi 13324 w  
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m. Krzywosądów (dł. 0,377 km) 2002 86.428,00 43.540,00 42.888,00 -
7 Modernizacja drogi nr 13285 Kościelna 

Wieś – Górzno dł. odc. 0,550 km wraz z 
przebudową chodnika 

 
2002 
2003 

 
 

RAZEM 

300.000,00
415.124,00

715.124,00

100.000,00
150.124,00

250.124,00

265.000,00

265.000,00

200.000,00  dof. z 
rezerwy Ministra 

Infrastruktury

200.000,00
8 Przebudowa drogi 13323                    

Gołuchów – Kucharki 
 

2002 
2003 

 
 

RAZEM 

22.874,00
791.716,00

814.590,00

22.874,00
199.757,00

222.631,00

-
199.757,00

199.757,00

-
392.202,00  dof. 

SAPARD

392.202,00
9 Remont ulicy Czartoryskich w Gołuchowie 

(nakładka) 
 

2003 45.000,00 45.000,00 - -
10 Przebudowa drogi nr 13322 Kuczków – 

Czerminek (gm. Gołuchów i gm. Pleszew) 
dł. odcinka 2,960 km (na terenie gm. 
Gołuchów 73%) 

 
2003 
2004 

12.200,00
1.034.549,00

odcinek 
przypadający 

na gm. 
Gołuchów

764.127,00

12.200,00
420.762,00

odcinek 
przypadający 

na gm. 
Gołuchów

335.639,00

-
100.000,00

Gołuchów
63.803,00

Pleszew

100.000,00

449.984,00
dof. SAPARD

odcinek 
przypadający na 

gm. Gołuchów

328.488,00
11 Budowa chodnika przy drogach nr 13323 i 

13324 w m. Kucharki 
2005 127.917,00 63.959,00 63.958,00 -

12 Przebudowa drogi powiatowej nr 13318 
Brzezie – Janków 
odcinek o dł.ogółem 4,130 kw w tym 
odcinek przyp. na gm. Gołuchów 2.170km 
tj. 52,54% 

2005 1292.333,600
odcinek 

przypadający 
na gm. 

Gołuchów

678.992,00

596.833,00
odcinek 

przypadający 
na gm. 

Gołuchów

269.006,00

100.000,00 
Gołuchów

5.500 + 175m2 
kostki Pleszew

100 .000,00

590.000,00
odcinek 

przypadający na 
gm. Gołuchów

309.986,00
 
 

OGÓŁEM  3.603.552,00 1.389.304,00 976.422,00 1.237.826,00
  
 Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
 
GMINA PLESZEW 
 

Tabela nr 24, Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w Gminie Pleszew zrealizowane w latach 
1999-2005   
 

Lp Nazwa zadania Rok Koszt Środki powiatu Środki gmin Środki            
inne 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Utwardzenie drogi gruntowej  nr 13316                                                     

w m. Bogusławice – Rokutów                                               
(gm. Gołuchów i Pleszew po 50%) 

 
1999 14.300,00

odcinek 
przypadający 

na gm. 
Pleszew
7.150,00

-
Łupek powęglowy  

gm. Gołuchów
(brak danych 

cenowych)
roboty ziemne              

gm. Pleszew                       
(brak danych 

cenowych

14.300,00                
dof. FOGR

odcinek 
przypadający na 

gm. Pleszew
7.150,00

2 Wykonanie parkingu i chodnika                 
ul. Kochanowskiego w Pleszewie 

 
1999 10.672,00 10.672,00

- -

3 Przebudowa drogi nr 13310 Pleszew – 
Chocz dł. odc. 4,045 km 

2002 
2003 

269.810,00
827.102,00

19.810,00
573.029,00

-
254.073,00

(135.000  - 2003 r
80.000  - 2004 r
39.073 -  2005r)

250.000,00  dof. z  
10% rezerwy

4 Budowa chodnika przy drodze 13105 
Pleszew – Dobrzyca w m. Kowalew                
(150 mb) 

 
2002 
2003 

15.000,00
15.000,00

15.000,00           15.000,00 -

5 Remont chodnika przy drodze nr 13173 w 
m. Kowalew (320 mb) 

 
2003 35.775,00 35.775,00 -

Materiał 
SOŁECTWO

6 Remont chodnika przy drodze nr 13105 w 
m. Kowalew (330 mb) 

 
2003 29.566,00 29.566,00 -

Materiał 
SOŁECTWO

7 Remont ulicy Słowackiego w Pleszewie 
/0,300 km/ 

 
2003 169.932,00 169.932,00 -

Materiały 
SPOMASZ

Pleszew
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8 Remont ulicy Lipowej w Pleszewie 
/0,300 km/ 

2003 87.013,00 87.013,00 - Materiały 
SPOMASZ 

Pleszew
9 Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej 

w Pleszewie 
 

2003 135.448,00 87.833,00
47.615,00

( roboty 
kanalizacyjne)

-

10 Przebudowa drogi nr 13322 Kuczków – 
Czerminek  
(gm. Gołuchów i gm. Pleszew) dł. odcinka 
2,960 km (na terenie gm. Pleszew 27%) 

 
2003 
2004 

12.200,00
1.034.549,00

odcinek 
przypadający 

na gm. 
Pleszew

282.622,00

12.200,00
420.762,00

odcinek 
przypadający 

na gm. 
Pleszew

97.323,00

-
100.000,00

Gołuchów
63.803,00

Pleszew

63.803,00

449.984,00
dof. SAPARD

odcinek 
przypadający na 

gm. Pleszew

121.496,00

11 Przebudowa chodnika na ul. Poznańskiej 
w Pleszewie 

2004 248.031,00 173.622,00 74.409,00 -

12 Przebudowa chodnika przy ul. Podgórnej 
w obrębie Placu Wolności 

2004 11.500,00 11.500,00 - -

13 Przebudowa ul. Szpitalnej w Pleszewie  
(ul. Gminna) /0,400 km/ 

2004 204.627,00 143.239,00 61.388,00 -

14 Nakładka na ul. Kraszewskiego w 
Pleszewie /0,180 km/ 

2004 40.370,00 40.370,00 - -

15 Nakładka na ul. Poznańskiej w Pleszewie 
/0,300 km/ 

2004 43.843,00 43.843,00 - -

16 Remont chodnika ul. Słowackiego w 
Pleszewie (lewa strona) 

2004 53.930,00 53.930,00 - Materiał 
zakupiony przez 

mieszkańców
17 Opracowanie dokumentacji na 

przebudowę ciągu dróg Pleszew – 
Dobrzyca – gr. z pow. Krotoszyńskim          
(gm. Pleszew i Dobrzyca) 
Odcinek przypadający na gm. Pleszew 

2004 150.000,00

37.500,00

150.000,00

37.500,00

- -

18 Przebudowa chodnika przy drodze nr 
13303 w m. Taczanów Drugi  

2005 289.520,00 189.520,00 100.000,00

19 Przebudowa chodnika przy ul.24 Stycznia 
w Kowalewie /dł. 150 mb/ 

2005 59.842,00 59.842,00

20 Przebudowa ul. Malińskiej w Pleszewie 
/0,330 km/ 

2005 304.398,00 304.398,00

21 Przebudowa drogi powiatowej nr 13319 w 
m.Ludwina /0,900 km/ 

2005 108.507,00 108.507,00

22 Przebudowa drogi nr 13315 Brzezie-
Grodzisko na odcinku Zawidowice-
Grodzisko /1,700 km/ 

2005 198.377,00 198.377,00

23 Przebudowa chodnika wzdłuŜ Al. Wojska 
Polskiego przy Placu Wolności w 
Pleszewie wraz z remontem kanalizacji 
deszczowej 

2005 75,538,00 60.538,00 15.000,00

24 Przebudowa drogi powiatowej nr 13318 
Brzezie – Janków  
/dł. ogółem 4,130 km w tym odcinek 
przypadający na gm. Pleszew  
1,960 km tj. 47,46 %/  

2005 1.292.333,00
odcinek 

przyp.na gm 
Pleszew

613.341,00

596.833,00
odcinek 

przyp.na gm. 
Pleszew

333.327,00

100.000,00
 gm. Gołuchów

gm. Pleszew 
kostka Polbruk 

chodnik Brzezie

590,000,00
odcinek przyp.na 

gm. Pleszew

280.014,00

25 Przebudowa chodnika przy ul.Poznańskiej 
w Pleszewie /wyjazd z ulicy Św. Ducha/ 

2005 255.020,00 175.020,00 80.000,00

26 Modernizacja części ul. Osiedlowej 
/dojazd do Starostwa/  

2004 
2005 

103.537,00
81.450,00

103.537,00
81.450,00

 OGÓŁEM  4.614.421,00 3.244.473,00 711.288,00 658.660,00
 
 Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. 
 
Tabela nr 25, Inwestycje drogowe na drogach powiatowych zrealizowane w mieście Pleszew i gminie 
Pleszew w latach 1999-2005 
 

Gmina/miasto Koszt ogółem Środki powiatu Środki gmin Inne 
Gmina Pleszew 2.784.112,00 1.692.576,00 432.876,00 658.660,00 
Miasto Pleszew 1.830.309,00 1.552.897,00 278.412,00 - 

Razem 4.614.421,00 3.244.473,00 711.288,00 658.660,00 
  
Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 
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W 2006 roku powiat zamierza kontynuować wcześniej rozpoczęte działania 
przede wszystkim w części dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez 
budowę nowych chodników, zwłaszcza przed szkołami.  

Ponadto zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu Pleszewskiego planem 
inwestycji na drogach powiatowych, w 2006 roku przygotowane i opracowane 
zostaną kompletne dokumentacje projektowe wraz ze studium wykonalności na dwa 
waŜne zadania drogowe, tj. na przebudowę drogi Grab – Pleszew – Dobrzyca – 
granica z powiatem krotoszyńskim oraz na wzmocnienie istniejącego mostu na rzece 
Lutyni w Fabianowie przy drodze Pleszew – Dobrzyca, umoŜliwi to ubieganie się  
o środki z Unii Europejskiej juŜ w pierwszych latach kolejnego okresu budŜetowego 
Wspólnoty. 
 
 
DZIAŁANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO W ZAKRESIE OŚWIATY 
 

Aktywnej działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej wymagał stan przejętej 
bazy materialnej placówek oświatowych. Skalę zrealizowanych głównych 
przedsięwzięć prezentuje poniŜsze zestawienie. 
 
Zespół Szkół Technicznych 

- budowa wielofunkcyjnej sali sportowej – koszt 3.182.400 zł,  
- modernizacja kotłowni z przystosowaniem do ogrzewania gazem ziemnym – 

koszt 530.561 zł,   
- termomodernizacja budynku obejmująca wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

ocieplenie stropu i ścian oraz regulację wewnętrznej instalacji c.o. – koszt 
537.913 zł,  

- wyposaŜenie pomieszczeń (w tym biblioteki) powstałych w wyniku oddanej 
inwestycji - koszt 86.000 zł. 

Razem  4.336.874 zł 
 

I Liceum Ogólnokształcące 
- modernizacja kotłowni z przystosowaniem do ogrzewania na gaz ziemny – koszt 

511.404 zł, 
- kompleksowa wymiana stolarki okiennej – koszt 512.921 zł, 
- wykonanie nowej elewacji części frontowej oraz zagospodarowanie terenu  

i renowacja parkanu – koszt 122.599 zł. 
Razem  1.146.924 zł 

 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

- wymiana kotłowni z przystosowaniem do ogrzewania gazem ziemnym  
z częściową wymianą zewnętrznej sieci gazowej - koszt 621.687 zł, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2 głównych budynków szkolnych – koszt 
215.852 zł, 

- przebudowa części internatu na pracownie przedmiotowe, dzięki czemu stało 
się moŜliwe ich przeniesienie z dotychczasowego obiektu nie spełniającego 
podstawowych wymogów – koszt 192.998 zł, 

- termomodernizacja budynku internatowo – dydaktycznego obejmująca wymianę 
stolarki okiennej, ocieplenie stropów i ścian oraz wymianę wewnętrznej instalacji 
c.o. – koszt 597.818 zł, 

- doposaŜenie nowo powstałych pracowni przedmiotowych kosztem - 230.000 zł. 
Razem  1.858.355 zł 
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Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych 
- budowa sali sportowej – koszt 980.793 zł, 
- kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – koszt 63.217 zł, 
- remont elewacji budynku głównego – koszt 38.200 zł, 
- kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej - koszt 117.539 zł, 
- remont instalacji c.o – koszt 137.772 zł,  
- remont dachu – 17.437 zł, 
- przystąpienie do prac adaptacyjno – remontowych w pozyskanej od Państwowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej części obiektu z przystosowaniem na cele 
poszerzania bazy dydaktycznej - koszt 324.354 zł. 

Razem  1.679.313 zł 
 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku dydaktycznym – koszt  
28.454 zł, 

- remonty pracowni specjalistycznych – koszt 208.963 zł, 
- modernizacja stacji kontroli pojazdów – koszt 106.983 zł, 
- zakup wyposaŜenia stacji kontroli pojazdów – koszt 110.221 zł, 
- modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania – wymiana kotłów – koszt 

30.622 zł, 
- remont dachu, utwardzanie placu, remont elewacji budynku dydaktycznego – 

koszt 39.000 zł 
- modernizacja wyposaŜenia pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie – 

koszt 264.560 zł. 
Razem  788.803  zł 

 
Łącznie nakłady poniesione w związku z realizacją wyŜej zaprezentowanych 

przedsięwzięć zamykają się kwotą 9.810.269 zł.  
 

Tabela nr 26, Źródła pochodzenia środków przeznaczanych na inwestycje w oświacie  
   

W tym: 
Z tego: 

 
Ogółem Środki 

własne I kadencja II kadencja 
NFOŚiGW,  
WFOŚiGW 

Totalizator 
Sportowy 

Inne 

ZST 4.336.874 2.279.500 1.065.400 1.214.100 702.364 1.000.000 355.010 
I LO 1.146.924 778.343 73.124 705.219 150.000 - 218.581 
ZS RCKU 1.858.355 859.883 81.396 778.487 718.472 - 280.000 
ZSU-G 1.679.313 1.661.875 980.793 681.082 - - 17.438 
CKP i ODN 788.803 590.383 217.204 373.179 - - 198.420 

Razem: 9.810.269 6.169.984 2.417.917 3.752.067 1.570.836 1.000.000 1.069.449 
  

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa. 
 

Równolegle z szeroką działalnością inwestycyjną i modernizacyjną, 
podejmowano wiele działań słuŜących poprawie jakości nauczania. Dzięki 
znaczącemu zaangaŜowaniu środków własnych oraz umiejętnemu pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, wszystkie placówki wzbogaciły się o nowocześnie 
wyposaŜone pracownie przedmiotowe, na co składają się: 
 
I Liceum Ogólnokształcące 

a) 2 pracownie komputerowe z centrami multimedialnymi, 
b) 1 pracownia chemiczna, 
c) 1 pracownia fizyki, 
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d) 1 pracownia językowa, 
e) 1 pracownia biologii.  

 
Zespół Szkół Technicznych 

a) 3 pracownie komputerowe, 
b) 1 siłownia. 

 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

a) 2 pracownie językowe, 
b) 3 pracownie komputerowe, 
c) 1 laboratorium chemii (modernizacja i doposaŜenie). 

 
Zespół Szkół Usługowo - Gospodarczych 

a) 2 pracownie językowe, 
b) 3 pracownie informatyczne, 
c) 1 pracownia biologiczna, 
d) 1 siłownia. 

 
Zespół Szkół Specjalnych 

a) 1 pracownia komputerowa, 
b) 1 pracownia do kształcenia zintegrowanego, 
c) pracownia zajęć technicznych, 
d) pracownia do zajęć z zakresu małej gastronomii, 
e) sala doświadczania świata. 

 
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

a) nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie wyposaŜona  
w pionowe centrum obróbcze z 10 stanowiskami komputerowymi  
z moŜliwością projektowania i przeprowadzania symulacji trójwymiarowych,  
z systemami sterowania Siemens 840D, Heidenhain, Fanuc, 

b) pracownia komputerowa, 
c) pracownia elektroniki pojazdowej i elektroniki ogólnej. 

 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

a) 1 pracownia komputerowa, 
b) programy terapii dla dzieci klasy I i II szkoły podstawowej, 
c) programy do wykrywania dysleksji dzieci z grupy „0”. 

 

 

OPIEKA ZDROWOTNA POWIATU PLESZEWSKIEGO W LATACH 1999-2005 

Dokonujący się postęp we wszystkich obszarach działalności SPZOZ na 
przestrzeni lat 1999-2005 potwierdza chronologiczne zestawienie zrealizowanych 
przedsięwzięć oraz odnotowanych osiągnięć.  

 

Rok 1999 zapisał się m.in.: wykonaniem remontu i adaptacją pomieszczeń dla 
powołanego zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego oraz utworzeniem poradni leczenia 
bólu. Koszty wymienionych i innych działań modernizacyjno-remontowych oraz zakup 
nowego sprzętu (między innymi: aparaty do hemodializy, sterylizator parowy, 
mammograf, pompy infuzyjne, sprzęt do zakładu fizykoterapii) pochłonęły kwotę 
1.275.371 zł, samorząd powiatowy wyasygnował na te cele 141.636 zł. 
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Po raz pierwszy SPZOZ uzyskał 3-letni certyfikat akredytacyjny nadany przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 
 
Na rejestr zadań wykonanych lub rozpoczętych w roku 2000 złoŜyły się: 

- przystąpienie do remontu i rozbudowy części budynku szpitala dla potrzeb 
podstawowej opieki zdrowotnej, 

- przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych oddziałów: chirurgicznego, 
dziecięcego, stacji dializ, poradni przeciwgruźliczej oraz pomieszczenia dla 
utworzonego Zakładu Opieki Paliatywno-Hospicyjnej z zespołem wyjazdowym, 

- uruchomienie pracowni mammograficznej, 
- remont centralnej sterylizacji, 
- zakupienie i pozyskanie sprzętu medycznego za kwotę 923.185 zł, w tym m.in. 

kardiomonitorów, ultrasonografu, aparatu do znieczuleń, kolonoskopu, stacji 
uzdatniania wody do stacji dializ, aparatów do hemodializy, inkubatora. 

 
Dla poprawy efektywności i oszczędności energii cieplnej przystąpiono do 

szeroko zakrojonych prac termomodernizacyjnych, kontynuowanych systematycznie 
do końca 2005 roku. Ich zakres obejmował budowę kotłowni olejowo-gazowej  
z systemem baterii słonecznych, wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej oraz 
termomodernizację wszystkich obiektów szpitala. Razem w 2000 r. SPZOZ na 
działania restrukturyzacyjne, remontowe i inwestycyjne wydatkował kwotę 3.549.364 
zł, udział samorządu powiatowego wyniósł 468.049 zł. 

Poza ww. działaniami wdroŜono nowoczesny system zarządzania poprzez 
budŜetowanie wszystkich komórek organizacyjnych oraz outsourcing w zakresie 
usług niemedycznych (pranie, sprzątanie, usługi Ŝywieniowe). 

Pozostałą część usług niemedycznych (drobne naprawy instalacyjne, spalanie 
odpadów niebezpiecznych) przekazano wykonawcom zewnętrznym w roku 
następnym. 

Do niewątpliwych osiągnięć zaliczyć naleŜy: zajęcie czołowego miejsca  
w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz podpisanie 
porozumienia o współpracy ze szpitalem Ammerland Klinik GmbH w Westerstede 
oraz ze Związkiem KrzyŜa Maltańskiego w Halle. 

  

W roku 2001 przystąpiono do realizacji kolejnego waŜnego zadania 
inwestycyjnego, w wyniku którego w roku 2002 oddano do uŜytku Szpitalny Oddział 
Ratunkowy. Obok tego znaczne środki zaangaŜowano w remonty innych oddziałów  
i budynków. 

Na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego wydatkowano kwotę 
1.447.395 zł. Zakupiono m.in.: aparat RTG, analizator do laboratorium szpitalnego, 
myjkę dezynfektor, wannę z hydromasaŜem do Zakładu Fizykoterapii, cztery łóŜka 
rehabilitacyjne, analizator hematologiczny do laboratorium, aparat do dializy 
otrzewnowej, zestawy komputerowe z oprogramowaniem, respirator dla IOM-u, 
pompy infuzyjne. W sumie poniesione w 2001 roku nakłady na realizację tych zadań 
osiągnęły kwotę 2.835.245 zł. Udział samorządu powiatowego wyniósł 949.224 zł. 
 
Efekty działań roku 2002 obejmują: 
- uruchomienie pracowni tomografii komputerowej, znacznie poprawiającej 

moŜliwości diagnostyczne szpitala, 
- dostosowanie szpitala do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia poprzez przebudowanie oddziału ginekologicznego na potrzeby oddziału 
dziecięcego,  
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- kupno i montaŜ dźwigu towarowo – osobowego, 
- wykonanie nowej stacji uzdatniania wody dla własnego ujęcia wody. 
 

Zakupiono i pozyskano sprzęt medyczny i niemedyczny za kwotę 486.620 zł, 
w tym między innymi: optykę do laparoskopu, histeroskop, analizator biochemiczny, 
artroskop, nóŜ harmoniczny, stół operacyjny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 
Nakłady poniesione w 2002 roku osiągnęły kwotę 3.596.351 zł, w tym udział 
samorządu powiatowego wyniósł kwotę 57.883 zł. 
 

SPZOZ ponownie uzyskał 3-letni certyfikat akredytacyjny nadany przez 
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, znalazł się teŜ po raz drugi  
w czołówce konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”. 

Osiągnięcia roku 2002 uzupełnia porozumienie zawarte ze szpitalem 
belgijskim Centre de Sante de Magnes w Chimay. 

 

Działania restrukturyzacyjne kontynuowane w 2003 roku zaowocowały 
utworzeniem dziennego oddziału rehabilitacyjnego, pracowni endoskopowej, oddziału 
rehabilitacyjnego i paliatywnego oraz zespołu paliatywno – hospicyjnego.  

Prowadzenie stacji dializ przekazano firmie „Fresenius NephroCare”, która 
wykonała we własnym zakresie modernizację pomieszczeń oraz wyposaŜyła stację  
w dziewięć nowoczesnych stanowisk do dializy. 

Pomieszczenia po nieczynnej pralni zaadaptowano dla potrzeb administracji, 
natomiast zwolnione pomieszczenia uŜytkowane dotychczas przez administrację 
przystosowano na oddziały rehabilitacyjny i paliatywny. Dzięki temu stało się moŜliwe 
zlikwidowanie działalności szpitala w oddziale przy ul. Bojanowskiego, który 
zwrócono siostrom zakonnym wraz z działającym tam zakładem pielęgnacyjno - 
opiekuńczym. 

Na zakup sprzętu wydano kwotę 285.510 zł. Zakupiono m.in. łóŜko porodowe, 
defibrylator, sterylizator kasetowy, myjkę ultradźwiękową, sterylizator parowy, aparat 
do znieczulania, pompy infuzyjne, stół pionizujący. Udział samorządu powiatowego 
wyniósł 30.000 zł. 

Wszystkie nakłady osiągnęły kwotę 1.794.613 zł. 
 

Podstawowym przedsięwzięciem zrealizowanym w roku 2004 było dokonanie 
gruntownej modernizacji bloku operacyjnego z zastosowaniem systemu wentylacji  
i klimatyzacji z odzyskiem ciepła. 

Podpisano kontrakt na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej z pododdziałem 
rehabilitacji neurologicznej.  

Zakupiono i pozyskano sprzęt za kwotę 507.335 zł, w tym między innymi: 
karetkę „R”, pompę do Ŝywienia, bieŜnię i aparat EKG do prób wysiłkowych, Shaver 
do artroskopu, zestaw mebli medycznych do sali intensywnego nadzoru 
kardiologicznego, kardiomonitor, pompy strzykawkowe. 

Na restrukturyzację zatrudnienia, remonty i inwestycje wydano kwotę 
2.112.761 zł, w tym udział samorządu powiatowego wyniósł 738.378 zł. 
 
Wśród innych osiągnięć szpitala wymienić naleŜy: 
- otrzymanie certyfikatu i tytułu „Firma przyjazna środowisku”, 
- zajęcie 19 miejsca w kraju w rankingu szpitali dziennika „Rzeczpospolita”,  
- 16 miejsce w Polsce zdobyte przez oddział chirurgiczny w rankingu tygodnika 

„Wprost”, 
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- otrzymanie przez oddział dziecięcy, dzięki uczestnictwu w konkursie „Szpital  
z sercem”, środków finansowych na polepszenie warunków pobytu matki  
z dzieckiem. 

 
Dla usprawnienia przepływu informacji, moŜliwości ustalenia kosztów leczenia, 

uruchomiono w ramach informatyzacji szpitala moduły: ruchu chorych, apteka, 
laboratorium, RTG, oraz moduł części administracyjno – księgowej. 

Priorytetowym zrealizowanym przedsięwzięciem roku 2005 było oddanie sali 
intensywnego nadzoru kardiologicznego wraz z poradnią i pracownią kardiologiczną. 
Stało się to moŜliwe dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Kompleksowymi zabiegami modernizacyjnymi objęto część oddziału 
wewnętrznego oraz oddział ginekologiczny. 

Poszerzono zakres świadczonych usług w wyniku uruchomienia zakładu 
opiekuńczo – leczniczego. 

Wykaz zakupionego i pozyskanego sprzętu uwzględnia m.in. karetkę 
wypadkową, pompy infuzyjne, wiertarkę chirurgiczną, kardiomonitory wraz z centralą 
monitorującą, kardiostymulator, łóŜka kardiologiczne. 

Poniesione w 2005 roku nakłady na powyŜsze działania oraz związane  
z dalszą restrukturyzacją zatrudnienia osiągnęły kwotę 2.113.411 zł.  
W kwocie tej mieści się udział samorządu powiatowego wynoszący 1.447.098 zł.  
 

Potwierdzeniem osiągniętego poziomu jakości usług medycznych 
świadczonych przez SPZOZ było uzyskanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania w trzech kategoriach: 
- ISO 9001 (system zarządzania jakością), 
- ISO 14001 (system zarządzania środowiskiem), 
- PN 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). 
 

Szpital uzyskał po raz trzeci certyfikat akredytacyjny nadany przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na kolejne trzy lata. 

Uhonorowaniem dbałości o środowisko było przyznanie tytułu Mecenasa  
w kategorii „Firma przyjazna środowisku”. 

W rankingu szpitali publicznych organizowanym przez dziennik 
„Rzeczpospolita” pleszewski szpital uplasował się na 17 miejscu w kraju.  
 

Zakres zaprezentowanych dokonań SPZOZ w latach 1999-2005 w sposób 
najbardziej widoczny ujawniają dwie wielkości liczbowe. W wyniku działań 
restrukturyzacyjnych było moŜliwe zmniejszenie zatrudnienia z 748 etatów  
w roku 1999 do zaledwie 390 w 2005 roku. 

Poniesione nakłady finansowe na działania restrukturyzacyjne, inwestycyjne, 
modernizacyjno – remontowe, i zakupy sprzętu osiągnęły kwotę ponad 17 mln 
złotych. Co szczególnie waŜne, znaczna część tych środków dzięki umiejętnym 
zabiegom SPZOZ pozyskana została ze środków zewnętrznych. 

 
Tabela nr 27, Źródła pozyskiwania i kierunki wydatkowania środków w SPZOZ w Pleszewie w latach 
1999-2005 
 

Nakłady poniesione na: 
Lp. Rok 

Źródło 
finansowania 

Środki 
ogółem Restrukturyzację 

zatrudnienia 
Remonty  

i modernizacje 
Zakup 

sprzętu 
SPZOZ* 257.105 35.772 44.700 176.633 1. 1999 
Min. Zdrowia 700.186 - 150.840 549.346 
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PFRON 60.971 - - 60.971 
SnRzPF 64.780 - - 64.780 
Darowizny 162.329 - 5.000 157.329 
PCPR 30.000 - - 30.000 
Razem 1.275.371 35.772 200.540 1.039.059 
SPZOZ 740.372 20.217 459.209 260.946 
Min. Zdrowia 729.750 21.525 114.139 594.086 
Darowizny 68.153 - - 68.153 
FWPN 607.000 - 607.000 - 
WFOŚiGW 900.000 - 900.000 - 
Powiat 468.049 - 468.049 - 
PFRON 36.040 - 36.040 - 

2. 2000 

Razem 3.549.364 41.742 2.584.437 923.185 
SPZOZ 697.234 41.218 424.960 231.056 
Powiat 949.224 - 899.224 50.000 
Darowizny 46.138 - 22.428 23.710 
Min. Zdrowia 1.131.513 - - 1.131.513 
SnRzPF 11.136 - - 11.136 

3. 2001 

Razem 2.835.245 41.218 1.346.612 1.447.415 
SPZOZ 2.802.879 116.690 2.385.158 301.031 
Min. Zdrowia 117.374 - - 117.374 
Powiat 57.883 - 32.883 25.000 
Darowizny 28.209 -  28.209 
SnRzPF 3.006 -  3.006 
PZU śycie 12.000 -  12.000 
WFOŚiGW 395.000 - 395.000  
NFOŚiGW 180.000 - 180.000  

4. 2002 

Razem 3.596.351 116.900 2.993.041 486.620 
SPZOZ 1.489.305 63.792 1.375.311 50.202 
Min. Zdrowia 171.378 - - 171.378 
SnRzPF 29.298 - 8.000 21.298 
NFOZ - Kalisz 25.500 - - 25.500 
PUP 11.790 - - 11.790 
Darowizny 27.342 - 22.000 5.342 
Powiat 30.000 - 30.000 - 
PFOŚ 10.000 - 10.000 - 

5. 2003 

Razem 1.794.613 63.792 1.445.311 285.510 
SPZOZ 825.445 104.534 615.514 105.397 
Min. Zdrowia 274.989 - - 274.989 
Darowizny 88.268 - - 88.268 
Powiat 738.378 - 735.378 3.000 
PZU śycie 20.101 - - 20.101 
NFOZ - Kalisz 15.580 - - 15.580 
WFOŚiGW 150.000 - 150.000 - 

6. 2004 

Razem 2.112.761 104.534 1.500.892 507.335 
SPZOZ 202.917 104.534 41.338 57.045 
WFOŚiGW 389.000 - 389.000  
Powiat 1.655.445 - 1.206.570 448.875 
Min. Zdrowia 69.000 - 69.000  
Darowizny 17.396 - - 17.396 
NFOZ - Kalisz 8.000 - - 8.000 

7. 2005 

Razem 2.341.758 104.534 1.705.908 531.316 
Ogółem: 17.505.463 508.282 11.776.741 5.220.440 

 
* Wykaz skrótów zastosowanych w tabelach nr 27 i 28 
 
SPZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie 
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
SnRzPF – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Finansowej dla Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pleszewie 
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
FWPN – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
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WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
NFOŚIGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
PZU śycie – Powszechny Zakład Ubezpieczeń na śycie S.A.   
PUP – Powiatowy Urząd Pracy 
NFOZ – Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia 
PFOŚ – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska 
 
Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. 
 
 

Tabela nr 28, Źródła pozyskania środków w SPZOZ w Pleszewie w latach 1999-2005 
 

Nakłady poniesione na: 
 Środki ogółem Środki ogółem Restrukturyzację 

zatrudnienia 
Remonty  

i modernizacje Zakup sprzętu 

SPZOZ 7.015.257 486.757 5.346.190 1.182.310 
Min. Zdrowia 3.194.190 21.525 333.979 2.838.686 
WFOŚiGW 1.834.000 - 1.834.000 - 
Powiat 3.898.979 - 3.372.104 526.875 
PFRON 97.011 - 36.040 60.971 
SnRzPF 108.220 - 8.000 100.220 
Darowizny 437.835 - 49.428 388.407 
PCPR 30.000 - - 30.000 
FWPN 607.000 - 607.000  
PZU śycie 32.101 - - 32.101 
NFOŚiGW 180.000 - 180.000  
NFOZ - Kalisz 49.080 - - 49.080 
PUP 11.790 - - 11.790 
PFOŚ 10.000 - 10.000  

Razem: 17.505.463 508.282 11.776.741 5.220.440 
 
Źródło: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. 
 

 
POMOC SPOŁECZNA 
 

Powstanie powiatu pleszewskiego nałoŜyło obowiązek przejęcia określonych 
instytucji i jednostek organizacyjnych oraz konieczność zbudowania sprawnego 
systemu pomocy społecznej w zakresie przypisanych powiatowi zadań.  

WaŜną rolę powierzono powołanemu w tym celu Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie jako koordynatorowi tych poczynań. Powaga przedsięwzięcia 
ujawniła się przede wszystkim w tym, Ŝe stan techniczny części przejętych obiektów 
pozostawiał wiele do Ŝyczenia. Inne jednostki, które powstały z mocy wymogów 
ustawowych, jak np. PCPR, Ośrodek Wsparcia, Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności nie posiadały Ŝadnej bazy lokalowej. Z konieczności więc 
korzystać musiały z doraźnie przystosowanych pomieszczeń bez spełniania nawet 
elementarnych standardów. 

Sytuacja taka wymagała podjęcia radykalnych i odwaŜnych działań dla 
szybkiej poprawy istniejącego stanu rzeczy. Aktywnych działań organizacyjnych, 
inwestycyjnych i remontowych wymagały praktycznie wszystkie jednostki 
organizacyjne działające w obszarze pomocy społecznej. Stąd naleŜało do nich 
przystąpić nie tylko w trybie pilnym, ale teŜ równolegle podjąć się realizacji szeregu 
zadań. 

Dodatkowym bodźcem wzmacniającym te zabiegi była konieczność 
doprowadzenia do końca 2006 roku wszystkich placówek pod względem kadrowym  
i materialnym do wymogów standaryzacyjnych. 
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Najwcześniej to zamierzenie zostało zrealizowane w odniesieniu do PCPR  
i Ośrodka Wsparcia. Dzięki pozyskaniu odpowiedniego obiektu i dokonanej 
gruntownej modernizacji, placówki te przeniosły się w drugiej połowie 2003 roku do 
własnej, nowocześnie wyposaŜonej, funkcjonalnej siedziby przy ul. Kazimierza 
Wielkiego. 

Nakłady finansowe związane z realizacją tego przedsięwzięcia ilustruje 
poniŜsze zestawienie. 
 
Tabela nr 29, Źródła finansowania adaptacji budynku na potrzeby Ośrodka Wsparcia 
 

Środki budŜetowe 
 

Nazwa zadania 
Całkowity koszt 

realizacji 
zadania BudŜet 

powiatu 
BudŜet 

Wojewody 

Środki 
pozyskane 
z innych 
źródeł 

1. Adaptacja budynku na 
potrzeby Ośrodka Wsparcia 1.553.477 435.000 758.477 

360.000 
PFRON 

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
 

DuŜe wyzwanie i przedsięwzięcie organizacyjne związane było z powołaniem 
w 2001 roku Zespołu Szkół Specjalnych. Umieszczenie tej szkoły w obiekcie Zespołu 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, wzrastająca dynamicznie liczba uczniów 
wymusiła wygospodarowanie nowych pomieszczeń dla prowadzenia zajęć.  
To stanowiło jedną z przyczyn podjęcia decyzji o takiej restrukturyzacji ZPOW, która 
pozwoliłaby wygospodarować potrzebne pomieszczenia. 

W roku 2004 przystąpiono do realizacji opracowanego w tym celu programu 
naprawczego, w efekcie którego z dniem 1 stycznia 2005 roku placówka funkcjonuje  
w nowej strukturze organizacyjnej. Przeprowadzono równocześnie prace 
modernizacyjne, których zakres rzeczowy i finansowy obejmuje poniŜsze 
zestawienie. Prace te spowodowały, Ŝe ZPOW spełnia obecnie wymogi 
standaryzacyjne. 
 
Tabela nr 30, Nakłady finansowe poniesione w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych  
w latach 2001-2005 
 

W tym: 
Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 
poniesione 

ogółem Środki budŜetu 
powiatu 

Środki pozyskane 
z innych źródeł 

1. Adaptacje pomieszczeń 
dla potrzeb szkoły 
specjalnej 112.014 89.173 22.841 

2. Remonty i modernizacje 
406.818 368.475 

38.343 
WUW 

3. Adaptacja pomieszczeń 
na mieszkania 
chronione dla chłopców 
i dziewcząt 31.196 15.196 

16.000 
WUW 

4. Termomodernizacja 
404.000 154.000 

250.000 
WFOŚ 

Razem: 954.028 626.844 327.184 
 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
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Przez cały okres minionych siedmiu lat kontynuowane były prace 
modernizacyjne we wszystkich Domach Pomocy Społecznej. Ich celem było 
zapewnienie coraz lepszych warunków przebywającym tam mieszkańcom oraz 
osiągnięcie załoŜonych wymagań standaryzacyjnych. 

Rejestr głównych przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz 
związanych z tym nakładów finansowych zrealizowanych w poszczególnych DPS 
przedstawiają poniŜsze zestawienia. 
 
Tabela nr 31, Nakłady finansowe poniesione w celu osiągnięcia wymaganych standardów w DPS  
w Pleszewie w latach 1999-2005 
 

W tym: 
Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 
poniesione 

ogółem 
Środki budŜetu 

powiatu 
Środki pozyskane 

z innych źródeł 
1. Zakupy inwestycyjne: sprzęt 

rehabilitacyjny, wymiana 
zuŜytego wyposaŜenia  257.091 207.333 

49.758 
PFRON 

2. Budowy i modernizacje 
(przebudowa kotłowni, montaŜ 
windy, modernizacje 
budynków) 739.113 291.658 

39.000 
PFRON 
408.455 

NFOŚ 
3. Zakup środków transportu 

68.436 49.936 
18.500 

PFRON 
4. Likwidacja barier 

architektonicznych 161.104 161.104 - 
Razem: 1.225.744 710.031 515.713 

 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
 
Tabela nr 32, Nakłady finansowe poniesione w celu osiągnięcia wymaganych standardów w DPS  
w Fabianowie w latach 1999-2005 
 

W tym: 
Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 
poniesione 

ogółem 
Środki budŜetu 

powiatu 
Środki pozyskane 

z innych źródeł 
1. Remonty, przebudowy i 

likwidacja barier 
architektonicznych  734.614 673.664 

60.950 
PFRON 

2. Zakup samochodu oraz 
sprzętu rehabilitacyjnego 236.587 174.409 

62.178 
PFRON 

3. System przyzywowo - 
alarmowy 102.983 102.983 - 

Razem: 1.074.184 951.056 123.128 
 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
 
Tabela nr 33, Nakłady finansowe w DPS w Broniszewicach w latach 1999-2005 
 

W tym: 
Lp. Nazwa zadania 

Nakłady 
poniesione 

ogółem 
Środki budŜetu 

powiatu 
Środki pozyskane 

z innych źródeł 
1. Adaptacja i remonty 

pomieszczeń 

1.073.159 467.193 

90.000 
Fundusz Kościelny 

275.867 
Dochody własne i 

sponsoring 
240.099 
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PFRON 
Łącznie: 605.966 

2. Modernizacja pralni i zakup 
sprzętu 

207.799 - 

91.700 
Porozumienie 

Polsko – Niemieckie 
116.099,00 

Środki własne 
Zgromadzenia z 

USA 
Łącznie: 207.799 

3. Całkowity remont kuchni i 
wyposaŜenia 

171.504 121.504 

45.000 
Fundusz Kościelny 

5.000 
Zgromadzenie 

Łącznie: 50.000 
4. Budowa kotłowni oraz systemu 

kolektorów słonecznych 

177.095 - 

160.000 
WNOŚ i GW w 

Poznaniu 
17.095 

Dochody własne 
Łącznie: 177.095 

Razem: 1.629.557 588.697 1.040.860 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
 

PowaŜnym problemem dla Domów Pomocy Społecznej w Pleszewie  
i w Fabianowie stało się zagroŜenie nie spełnienia wymagań standaryzacyjnych dla 
pierwotnej liczby mieszkańców. Zapewnić to mogła wyłącznie budowa dwóch nowych 
pawilonów, których koszt kształtował się w wysokości około  
5 mln. zł, na co niestety nie stać budŜetu samorządu powiatowego. Postanowiono  
w związku z tym znaleźć takie rozwiązanie, które umoŜliwi odstąpienie od 
konieczności budowy tych obiektów.  

Przez cały rok 2005 trwały prace nad opracowaniem nowego programu 
naprawczego polegającego na tym, aby dokonać takich zabiegów modernizacyjnych 
istniejących obiektów, aby osiągnąć wymogi standaryzacyjne przy jednoczesnym 
znikomym zmniejszeniu liczby mieszkańców. Opracowany program naprawczy 
uzyskał akceptację Wojewody Wielkopolskiego, zaś jego wynikiem liczba 
mieszkańców została zmniejszona z 269 do 240 w DPS Pleszew i z 113 do 100  
w DPS Fabianów.  

NajwaŜniejszym efektem tych zabiegów jest i to, Ŝe nakłady związane  
z osiągnięciem standardów wymagały będą zaangaŜowania kwoty (530 tys. zł) 
zabezpieczonej w budŜecie powiatu pleszewskiego w 2006 r., co gwarantuje 
uniknięcie realnego zagroŜenia dalszego funkcjonowania tych domów. 

W IV kwartale 2005 roku powiatowe instytucje pomocy społecznej wzbogaciły 
się o dwie nowe placówki. Pierwsza z nich – Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest 
realizacją zapisów Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ma słuŜyć 
wszechstronnej pomocy dla osób i rodzin, których dotyka to jakŜe bolesne zjawisko. 
Wchodzący w skład Ośrodka Niebieski Pokój wychodzi naprzeciw postulatom  
i oczekiwaniom zgłaszanym przez organy wymiaru sprawiedliwości, które od tej pory 
dysponują pomieszczeniami dla prowadzenia przesłuchań nieletnich ofiar przemocy. 
Drugą placówką jest eksperymentalne w skali kraju mieszkanie dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie słuŜące procesowi ich pełnego usamodzielnienia. 

Powstanie placówek było moŜliwe dzięki zaadaptowaniu niefunkcjonalnych  
i niewykorzystanych pomieszczeń stołówki i zaplecza kuchennego ZPOW oraz 
prawie w całości pozyskanych środków zewnętrznych, co ilustruje tabela. 
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Tabela nr 34, Poniesione nakłady na utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
 

W tym: 

Lp. 
 

Nazwa zadania 

 
Nakłady 

poniesione 
ogółem 

Środki budŜetu 
powiatu 

Środki pozyskane 
z innych źródeł 

1. Adaptacja pomieszczeń na 
potrzeby Ośrodka 58.638 33.638 

25.000 
WUW 

2. WyposaŜenie w środki 
audiowizualne, tzw. niebieski 
pokój 12.000 - 

12.000  
Urząd Marszałkowski 

Razem: 70.638 33.638 37.000 
Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
 
Tabela nr 35, Nakłady finansowe przeznaczone na utworzenie mieszkania Ośrodka Wsparcia 
 

Środki budŜetowe 
Lp. Nazwa zadania 

Całkowity koszt 
realizacji zadania BudŜet 

powiatu 
BudŜet 

Wojewody 

Środki pozyskane 
z innych źródeł 

1. Utworzenie Filii 
Ośrodka Wsparcia  
w Pleszewie 127.000 - 127.000 - 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. 
 

Przedstawiony materiał prezentuje niemałe osiągnięcia samorządu 
powiatowego w jakŜe waŜnym obszarze pomocy społecznej. Dzisiejszy stopień 
organizacyjny i zakres świadczonych usług przez placówki powiatowe pomocy 
społecznej jest bez porównania wyŜszy od stanu początkowego.  

Jakościowy postęp jest szczególnie widoczny w odniesieniu do bazy 
materialnej. Wszystkie placówki zmieniły swoje oblicze zewnętrzne i wewnętrzne, 
dzięki czemu nie występuje zagroŜenie nie osiągnięcia wymogów standaryzacyjnych. 
Związane to było, co nieuniknione, z duŜymi nakładami finansowymi, które bez 
uwzględniania DPS w Broniszewicach zamykają się kwotą ponad 5 mln. zł. W kwocie 
tej środki własne budŜetu powiatu stanowią 2,7 mln. zł, tj. ponad 50%. Pozostała 
kwota, wynosząca 2,2 mln. zł została pozyskana – dzięki umiejętnym zabiegom,  
z róŜnych źródeł zewnętrznych. Pełne dane wskazujące źródła pozyskania środków 
ilustruje poniŜsze zestawienie. 
 
Tabela nr 36, Źródła pochodzenia środków na modernizację placówek pomocy społecznej w latach 
1999-2005 
 

 Ogółem 
BudŜet 
powiatu WUW PFRON WFOŚ Inne 

PCPR 1.553.477 435.000 758.477 360.000 - - 
ZPOW 954.028 626.844 77.184 - 250.000 - 
DPS Pleszew 1.225.744 710.031 - 107.258 - 408.455 
DPS Fabianów 1.074.184 951.056 - 123.128 - - 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 70.638 33.638 25.000 - - 12.000 
Ośrodek Wsparcia 127.000 - 127.000 -   

Razem: 5.005.071 2.756.569  987.661 590.386 250.000 420.455 
DPS Broniszewice 1.629.557 - 588.697 240.099 160.000 640.761 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PCPR. 
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DZIAŁANIA PUP W PLESZEWIE NA RZECZ ZMNIEJSZENIA BEZROBOCIA 
 

Zadania z zakresu polityki rynku pracy, a w szczególności promocji 
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na terenie powiatu 
pleszewskiego realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 

Oprócz rutynowych działań, takich jak rejestrowanie osób pozostających bez 
pracy i poszukujących pracy czy przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych 
świadczeń z tytułu bezrobocia PUP w latach 1999-2005 starał się pozyskiwać  
dodatkowe środki finansowe na aktywne formy walki z bezrobociem. 
Głównymi źródłami pozyskiwania tych środków były: 

- Fundusz Pracy, 
- Wojewódzki Urząd Pracy, ogłaszający konkursy na realizację programów 

regionalnych. PUP w Pleszewie uczestniczył w realizacji programów: 
„Pierwsza Praca”, „Pierwszy Biznes”, „Praca i Edukacja”, „Otwarte Drzwi”, 
„Rozwój przez mobilność”, „Preludium Sukcesu”, „Europrzedsiębiorca”, 

- Program PHARE, w ramach którego zrealizowano projekty „Światło w mroku” 
oraz „Najtrudniejszy pierwszy krok – promocja zatrudnienia wśród młodzieŜy 
powiatu pleszewskiego”, 

- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. 

 

 

Tabela nr 37, Wysokość środków pozyskanych na łagodzenie bezrobocia oraz kierunki ich 
wydatkowania 

 

Rodzaj wsparcia 2002 2003 2004 2005 
Zasiłki dla bezrobotnych 10.384.957 9.189.133 8.959.404 7.223.259 

Roboty publiczne 119.017 687.100 411.442 669.917 

StaŜe 836.746 1.022.000 912.949 1.367.753 

Prace interwencyjne 100.359 475.300 441.896 808.088 

Stanowiska pracy 200.000 1.220.000 132.000 717.050 

PoŜyczki i dotacje na 
działalność gospodarczą 38.500 575.000 831.743 2.538.603 

Zwrot kosztów dojazdu 
do pracy poza miejscem 
zamieszkania 28.133 74.900 104.190 104.125 
Szkolenia  
i przekwalifikowania 284.107 361.200 394.126 653.240 

Razem: 12.338.319 13.604.633 12.187.750 14.082.035 
 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 
 

Dzięki pozyskanym środkom z kaŜdym rokiem coraz większa grupa osób 
bezrobotnych zostaje objęta pomocą publicznych słuŜb zatrudnienia w powiecie 
pleszewskim. Zwiększa się równieŜ liczba osób, które skorzystały z wymienionych 
form pomocy i uzyskały zatrudnienie lub podjęły się prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
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Tabela nr 38, Stopień efektywności form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie pleszewskim 
 

2002 2003 2004 2005 
Efektywność 

osoby w % osoby w % osoby w % osoby w % 

Roboty publiczne 27 11,1 195 12,8 117 11,1 121 17,4 

StaŜe 224 29,9 306 45,1 287 51,9 315 58,1 

Prace interwencyjne 73 82,2 296 78,0 2100 85,2 229 86,9 

Stanowiska pracy 20 100 64 100 20 100 98 100 

PoŜyczki i dotacje na 
działalność 
gospodarczą 

18 100 30 100 81 100 222 100 

Zwrot kosztów dojazdu 
do pracy poza 
miejscem zamieszkania 

26 73,1 67 77,6 72 83,3 109 92,7 

Szkolenia i 
przekwalifikowania 219 51,1 295 52,9 284 47,9 580 51,9 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 
 

Na podkreślenie zasługuje wzrastające zainteresowanie udzielanymi przez 
PUP w Pleszewie poŜyczkami i dotacjami. W 2005 roku z tej formy pomocy 
skorzystała rekordowa liczba pozostających bez pracy. Bezzwrotne dotacje na 
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej otrzymały 222 osoby. Najwięcej 
spośród nich deklarowało otwarcie działalności usługowej i handlowej, np. biuro 
rachunkowe, usługi ogólnobudowlane, instalatorstwo c.o. 

Aktywną formą walki z bezrobociem jest działalność szkoleniowa, wychodząca 
naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Z tej formy pomocy w okresie lat 2002-
2005 skorzystało prawie 1400 bezrobotnych, z których 643 otrzymało moŜliwość 
pracy.  

 
Inną formą aktywnego przeciwdziałania zjawisku bezrobocia jest prowadzenie 

doradztwa zawodowego. W ramach tego zainicjowano w powiecie pleszewskim 
program aktywnego szukania pracy „Młode Wilki”, kierowany przede wszystkim do 
ludzi w wieku poniŜej 25 roku Ŝycia. W latach 2002-2005 objęto nim około 5000 osób. 
Program realizowany jest m.in. w formie spotkań z młodymi bezrobotnymi, na których 
uczą się poruszać na rynku pracy i korzystać z instrumentów, jakie daje ustawa  
o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy. 
 

Dzięki dobrej współpracy PUP w Pleszewie z pracodawcami w latach 2002-
2005 odnotowano systematyczny wzrost ofert zgłaszanych przez firmy działające na 
lokalnym rynku pracy, jak i ze strony pracodawców krajowych. Cieszy rosnący udział 
ofert przeznaczonych dla kobiet. 
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 Tabela nr 39, Oferty pracy pozyskane przez PUP w Pleszewie w latach 2002-2005 
 

Rok  
2002 2003 2004 2005 

Ogółem ilość 
zgłoszonych ofert 967 1778 2116 2214 
w tym dla kobiet 374 610 678 744 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 
 

Pracodawcy poszukują najczęściej pracowników w zawodach: spawacz, 
sprzedawca, kierowca, pracownik fizyczny, pracownik ogólnobudowlany, stolarz, 
przedstawiciel handlowy, referent, mechanik samochodowy, elektryk, dekarz, 
kucharz, kelner, tokarz, frezer. 

 
W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie, zarówno ze strony 

oferentów jak równieŜ osób bezrobotnych, notuje się na rynku pracy za granicą.  
 

Tabela nr 40, Ilość ofert zagranicznych pozyskanych przez Urząd we współpracy z agencjami 
zatrudnienia 
 

Rok  
2002 2003 2004 2005 

Ilość ofert 72 51 101 117 
 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 
 
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej PUP w Pleszewie działa  

w systemie EURES (system współpracy publicznych słuŜb zatrudnienia państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przewiduje się, iŜ z czasem ilość 
napływających ofert z zagranicy będzie rosła.  Tylko w latach 2004-2005 do powiatu 
pleszewskiego napłynęło 140 ofert pracy. Najczęściej pojawiające się oferty to: 
pracownik budowlany, opiekun osób starszych, kelner, barman, kucharz, spawacz, 
rzeźnik, monter, pielęgniarka, informatyk i specjalista ds. jakości. 
 
 
PODSUMOWANIE 
 

Zaprezentowane w tabeli 41 zestawienia nakładów inwestycyjnych Powiatu 
Pleszewskiego w dwóch kadencjach samorządowych (lata 1999-2005) - w sześciu 
podstawowych obszarach, przypisanych ustawowo samorządowi powiatowemu - 
uwidaczniają rozmiary wysiłku finansowego, zaangaŜowanego w gruntowne 
przeobraŜenie bazy materialnej wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych.  
Jest to świadectwo duŜej odwagi Rady Powiatu w Pleszewie, która nie bała się 
podejmowania trudnych decyzji. Dzięki temu obiekty powiatowych instytucji 
radykalnie zmieniły swoje oblicze zewnętrzne oraz standardy wyposaŜenia.  

Szczególnie waŜne jest jednak to, Ŝe przeprowadzone prace modernizacyjne  
w sposób skuteczny poprawiły stan techniczny obiektów, zaś kompleksowe zabiegi 
termomodernizacyjne wpływają widocznie na poprawę środowiska oraz zasadnicze 
zmniejszenie zuŜycia energii cieplnej i związanych z tym kosztów eksploatacyjnych.  

Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe środki własne powiatu wyniosły 26.426.429 
zł, co stanowi 49,8% ogółu poniesionych nakładów inwestycyjnych. Efekty te 
świadczą o zapobiegliwości działaczy samorządowych i dyrektorów wielu 
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powiatowych instytucji oraz o ich umiejętności pozyskiwania wsparcia finansowego  
z róŜnych źródeł zewnętrznych. 
 
Tabela nr 41, Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych na rozbudowę, modernizację i zakupy 
wyposaŜenia powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 1999-2005 
 

w tym środki własne samorządu powiatowego: 
Z tego:  

Nakłady 
inwestycyjne 
ogółem (w zł) Razem 

Udział % 
środków 
własnych I kadencja II kadencja 

Infrastruktura 
drogowa 15.963.828  9.160.847 57,4 1.195.477 7.965.370 
Oświata 9.810.269 6.169.984 62,9 2.417.917 3.752.067 
Opieka 
zdrowotna 17.505.463 3.898.979 22,3 1.475.156 2.423.823 
Pomoc 
społeczna 5.005.071 2.756.569 55,1 1.878.665 877.904 
Bezpieczeństwo 
publiczne 1.157.516 890.516 76,9 264.500 626.016 
Administracja 
samorządowa 3.571.132 3.549.534 99,4 2.458.070 1.091.464 

Razem: 53.013.279 26.426.429 49,8 9.878.370 15.476.663 
 
Źródło: Na podstawie danych zbiorczych. 
 

Bilans dokonań powiatu nie sposób ograniczyć wyłącznie do działalności 
inwestycyjnej. Potwierdzeniem wszechstronnej aktywności są liczne wyróŜnienia  
w rankingach, konkursach i innego rodzaju współzawodnictwie.  

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w 2005 roku opublikowało trzy 
rankingi, które wysoko plasują Powiat Pleszewski:  
- 2 miejsce w Wielkopolsce, a 16 miejsce w kraju w rankingu „Najbogatsze 

samorządy 2004” („Wspólnota” nr 18/2005r.),  
- 1 miejsce w Województwie Wielkopolskim, a 9 w Polsce w rankingu „Inwestycje  

w sferze komunalnej 2002-2004” („Wspólnota” nr 21/2005r.),  
- 1 miejsce w województwie i 9 w Polsce, w rankingu „Wykorzystanie środków 

zagranicznych za 2004 rok” („Wspólnota” nr 25/2005r.). 
 

W minionych latach Powiat Pleszewski odniósł takŜe znaczące sukcesy  
w dziedzinie inicjatyw samorządowych oraz rywalizacji sportowej i artystycznej:  
- nagroda specjalna Prezesa Związku Powiatów Polskich Ludwika Węgrzyna  

w V edycji konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych za utworzenie Ośrodka Szkolenia 
Medycznych Ratowników Drogowych przy Komendzie Powiatowej PSP  
w Pleszewie (trofeum „Honorowa Decha LIPowa” i nagroda finansowa 5.000 zł.),  

- czołowe pozycje w corocznym Współzawodnictwie Sportowo-Turystycznym LZS  
o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego (III msc. w 2005r, II msc.  
w 2004r., IV msc. w 2003r., VII msc. w 2002r, II msc. w 2001r., III msc. w 2000r.), 

- II miejsce i nagroda drewnianego „dudziarza” na festiwalu V Prezentacje Kultury 
Wielkopolskiej Śrem 2005r,  

- certyfikat ogólnopolskiej akcji masowej Przejrzysta Polska („Gazeta Wyborcza”, 
Fundacja Agora, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. St. 
Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej i Bank Światowy).  
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Powiat Pleszewski był współorganizatorem przedsięwzięć sportowo-
kulturalnych o duŜej randze, m.in.: 
- Ogólnopolskiego Zlotu Klubów Edukacyjnych 4H w Pleszewie,  
- X Inspektorialnych Igrzysk MłodzieŜy Salezjańskiej w Pleszewie,  
- corocznych Biegów Mikołajczykowskich w Dobrzycy,  
- DoŜynek Powiatowych w Choczu, Gizałkach, Gołuchowie i Pleszewie. 
 
 

Powiat Pleszewski prowadzi oŜywioną współpracę międzynarodową  
z Powiatem Ammerland w Dolnej Saksonii (Niemcy). W roku 2005 świętowaliśmy 
wspólnie 5 rocznicę podpisania porozumienia. 

Porozumienie o współpracy z Niemcami podpisano w dniu 6 lipca 2000 r.  
w Westerstede – siedzibie władz powiatu Ammerland, a 2 września w powiecie 
pleszewskim w Zamku Działyńskich w Gołuchowie. Umowa partnerska zakłada 
przede wszystkim wymianę informacji ze wszystkich dziedzin Ŝycia powiatów oraz 
wspieranie kontaktów pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorstwami, 
stowarzyszeniami i instytucjami. Szczególny nacisk samorządy zobowiązały się 
połoŜyć na współpracę w obrębie takich zagadnień jak: rolnictwo, rzemiosło, drobna 
wytwórczość, administracja, turystyka, ochrona środowiska, kultura, sport, oświata, 
pielęgnowanie tradycji i opieka nad młodzieŜą. 

Najszybciej i najbardziej owocnie zaczęła przebiegać współpraca pomiędzy 
szkołami ponadgimnazjalnymi obu powiatów. Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Marszewie nawiązał kontakt ze Szkołą Mechanizacji 
Rolnictwa i Kształcenia Praktycznego w Deuli, druga ze szkół powiatu pleszewskiego 
- Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie nawiązała współpracę z Berufsbildende 
Schule (BBS) w Rostrup. W ramach współpracy odbywa się systematyczna wymiana 
młodzieŜy pomiędzy jednostkami, na którą szkoły pozyskują z duŜym sukcesem 
środki z Fundacji Polsko - Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy oraz Programu 
Leonardo da Vinci. 

Aktywnie rozwijają się kontakty w dziedzinie ochrony zdrowia. W 2002 roku 
podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy pleszewskim szpitalem  
a Ammerland Klinik GmbH w Westerstede. W ramach porozumienia pleszewscy 
lekarze oraz pielęgniarki odbywają staŜe zawodowe.  

W ramach współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie  
z organizacją GPS z Wilhelmshaven pracownicy zatrudnieni w instytucjach opieki 
społecznej mają moŜliwość wymiany doświadczeń w zakresie występujących form 
pracy z osobami niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie.  

W roku 2004 partnerskie powiaty wzbogaciły formy współpracy o płaszczyznę 
wymiany kulturalnej. Wspólne występy chórów pleszewskich i Cappella Vocale 
Westerstede e.V. są stałym elementem kolejnych spotkań. Pleszewscy artyści  
w 2004 roku mieli moŜliwość prezentacji swojego dorobku w ramach „Dni kultury 
polsko - niemieckiej w Ammerland”, a w roku 2005 nawiązali kontakt z Kunstpfad 
Ammerland e.V i uczestniczyli w organizowanym przez artystów niemieckich plenerze 
„Ammerland 2005”. 

Wraz z zacieśnianiem się kontaktów na szczeblu powiatowym, rozwija się 
współpraca pomiędzy gminami tworzącymi powiaty. Wzajemne kontakty w ramach 
partnerstwa realizują juŜ gminy: Gizałki – Apen, które zainicjowały współpracę 
samorządów obu regionów, Chocz – Wiefelstede (od 2003 r.), Czermin – Edewecht 
(od 2004r.), Pleszew – Westerstede (od 2004r.). W roku 2005 porozumienie  
o wzajemnej współpracy podpisały takŜe gminy Gołuchów i Bad Zwiechenahn.  
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Spodziewamy się dobrych efektów współpracy z partnerami ukraińskimi – 
rejonami: RoŜyszcze na Wołyniu i Horodyszcze na Czerkasach. Czego zapowiedzią 
były bardzo Ŝywe obustronne kontakty, takŜe gospodarcze w drugiej połowie roku 
2005 i w I kwartale 2006 r. 
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VI. Analiza SWOT 
 

Opracowując Strategię Rozwoju Powiatu Pleszewskiego, czyli wyznaczając 
wizję, misję, cele strategiczne, cele operacyjne i zadania dokonano oceny potencjału 
wewnętrznego powiatu oraz moŜliwości jego wykorzystania do przyszłego rozwoju. 

Podstawę stanowiła bardzo obszerna analiza zaprezentowana w dwóch 
poprzedzających rozdziałach, tj. „Raport o stanie powiatu” oraz „Bilans dokonań 
samorządu powiatu pleszewskiego w latach 1999-2005”. Wynikiem tego powstała 
diagnoza identyfikująca mocne i słabe strony tkwiące w potencjale wewnętrznym 
powiatu.  

Podobną metodologię zastosowano dla identyfikacji szans i zagroŜeń, czyli 
moŜliwych do ustalenia czynników zewnętrznych, ich pozytywnego bądź 
negatywnego wpływu na przyszły rozwój powiatu. 
  

W przygotowywaniu analizy SWOT powiatu pleszewskiego przyjęto 
następujące definicje słabych i mocnych stron oraz szans i zagroŜeń: 
Mocne strony – to obszary, gdzie obecnie podejmowane działania uwaŜane są za 
skuteczne w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb, stosowane metody w ich 
realizacji są równieŜ skuteczne, a mechanizmy koordynacji i zarządzania są 
właściwe. To zjawiska pozytywne z punktu widzenia moŜliwości kształtowania 
rozwoju powiatu pleszewskiego, na które bezpośredni wpływ ma sam powiat. 
Słabe strony – to obszary występowania słabości w odniesieniu do obecnych  
i przyszłych potrzeb oraz przeszkody w wykorzystaniu szans. To zjawiska 
ograniczające moŜliwości rozwoju, na które bezpośredni wpływ ma sam powiat. 
Szanse – to obszary, które będą miały korzystny wpływ na rozwój powiatu. 
Analizując szanse naleŜy wskazać praktyczne prawdopodobieństwo ich powstania 
oraz ich potencjalne znaczenie. To zjawiska pozytywne z punktu widzenia moŜliwości 
kształtowania rozwoju powiatu, których występowanie jest uwarunkowane czynnikami 
leŜącymi poza moŜliwościami bezpośredniego wpływu powiatu. 
ZagroŜenia – to obszary, które będą miały niekorzystny wpływ na rozwój powiatu. 
Analizując zagroŜenia naleŜy wskazać praktyczne prawdopodobieństwo powstania 
zagroŜeń oraz ich potencjalne znaczenie. To zjawiska negatywne z punktu widzenia 
moŜliwości kształtowania rozwoju powiatu, których występowanie jest uwarunkowane 
czynnikami leŜącymi poza moŜliwościami bezpośredniego wpływu powiatu. 
 

Na podstawie analizy wysunięto większość rozstrzygnięć, co do dalszych 
kierunków rozwoju powiatu pleszewskiego. 
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1. Ocena potencjału wewnętrznego powiatu pleszewskiego 
 

 
PRZESTRZEŃ 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
� Korzystne połoŜenie względem szlaków 

komunikacyjnych (przecięcie dróg 
krajowych nr 11 i 12, drogi wojewódzkie 
nr 442 i 443). 

� Dobre terenowe rozmieszczenie sieci 
dróg powiatowych. 

� Bogate dziedzictwo przyrodniczo-
kulturowe. 

� Centralne połoŜenie siedziby powiatu 
 

� Znaczne oddalenie od aglomeracji 
poznańskiej. 

� Wewnętrzne zróŜnicowanie powiatu. 
� Mała ilość przygotowanych terenów pod 

inwestycje. 
 

 
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
� ZróŜnicowane środowisko przyrodnicze  

o duŜych walorach turystycznych  
i poznawczych. 

� Aktywne działania samorządów  
i mieszkańców na rzecz poprawy jakości 
środowiska.  

� Stosunkowo mała lesistość powiatu. 
� Niewystarczające zasoby wodne. 
� DuŜe zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych spowodowane 
nieuporządkowaną gospodarką wodno-
ściekową na znacznych obszarach 
powiatu. 

� Niskie wykorzystanie przyjaznych 
środowisku źródeł energii. 

 
 

GOSPODARKA 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

� ZróŜnicowany, dynamiczny charakter 
gospodarki powiatu. 

� DuŜy udział małych i średnich 
przedsiębiorstw w tworzeniu rynku. 

� Wysoka produkcyjność gospodarstw 
rolnych i ogrodniczych. 

� Ugruntowana pozycja targów rolniczych  
o znaczeniu regionalnym.  

� Działające instytucje okołobiznesowe. 
� Aktywnie działające zrzeszenia i 

stowarzyszenia gospodarcze oraz grupy 
producenckie 

� Stopniowe umacnianie się infrastruktury 
turystycznej w powiecie. 

 

� Mała ilość przygotowanych terenów pod 
inwestycje.  

� DuŜy udział utrzymujących się  
z pracy w rolnictwie. 

� Niski poziom inwestycji w rozwój 
przedsiębiorstw i tworzenie nowych 
miejsc pracy. 

� Niewystarczające zaangaŜowanie 
kapitału zewnętrznego krajowego  
i zagranicznego. 

 
OPIEKA ZDROWOTNA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
� Bardzo dobrze rozwinięta struktura 

oddziałów szpitalnych i poradni 
specjalistycznych. 

� Nowoczesne wyposaŜenie w sprzęt 
diagnostyczny i leczniczy szpitala. 

� Szeroki zakres prowadzonych przez 
szpital powiatowy usług o zasięgu 
regionalnym. 

� Wysoka jakość usług szpitala 

� Niewystarczająca ilość specjalistów 
medycznych uniemoŜliwiająca 
poszerzenie zakresu świadczeń. 

� Niewystarczająca baza łóŜkowa w opiece 
długoterminowej i rehabilitacyjnej. 

 



 
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015                        b        

 79 

potwierdzona certyfikatami jakości oraz 
czołowymi miejscami w rankingach 
krajowych.  

� Aktywne lokalne organizacje 
pozarządowe działające w obszarze 
opieki zdrowotnej. 

 
 

POMOC SPOŁECZNA 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

� Dobrze rozwinięta sieć placówek 
instytucjonalnej pomocy społecznej. 

� Wykwalifikowana kadra pomocy 
społecznej. 

� Dobra współpraca pomiędzy instytucjami 
pomocy społecznej a organizacjami 
pozarządowymi działającymi w obszarze 
pomocy społecznej. 

� Wysoki poziom usług świadczonych przez 
placówki pomocy społecznej i organizacje 
pozarządowe. 

� MoŜliwość zdobycia wykształcenia  
w zakresie specjalizacji związanych  
z pomocą społeczną. 

 

� Powszechne występowanie barier  
dla niepełnosprawnych.  

� Niski poziom świadomości społeczeństwa 
w zakresie ujawniania niektórych 
wstydliwych problemów społecznych. 

� Niewystarczająca podaŜ pracy dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
OŚWIATA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
� Dobry stan techniczny bazy materialnej  

i wyposaŜenia placówek oświatowych. 
� Szeroka oferta edukacyjna szkół. 
� Dostępność powszechnego kształcenia 

dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

� Dobra baza materialna gwarantująca 
zdobycie wysokich kwalifikacji 
zawodowych na kierunkach technicznych. 

� Szeroka oferta usług z zakresu 
pedagogiki, psychologii i logopedii. 

� Dobra oferta szkoleniowa dla nauczycieli 
wszystkich typów szkół. 

� MoŜliwość zdobycia wyŜszego 
wykształcenia na zamiejscowych 
wydziałach uczelni wyŜszych. 

 

� Brak wymiarowych sal sportowych  
i otwartych boisk w części szkół. 

� Ograniczone zaplecze lokalowe dla 
potrzeb szkolnictwa specjalnego. 

� Zbyt wysoka liczba uczniów w oddziałach. 

 
RYNEK PRACY 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
� Dostępność zasobów ludzkich związana  

z niskim zatrudnieniem poza rolnictwem. 
� Relatywnie niskie koszty pracy. 
� Sprawnie funkcjonujący Powiatowy Urząd 

Pracy. 
� DuŜe zainteresowanie wśród 

bezrobotnych zdobywaniem dodatkowych 
kwalifikacji oraz uruchamianiem własnej 
działalności gospodarczej.  

� Systematyczny wzrost kwalifikacji 
zasobów ludzkich. 

 

� Wysoki poziom bezrobocia z duŜym 
udziałem bezrobocia długotrwałego  
i ukrytego. 

� Niska mobilność terytorialna. 
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INFRASTRUKTURA 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

� DuŜe nakłady na poprawę infrastruktury 
drogowej w powiecie. 

� Dobrze i sprawnie działająca sieć 
instytucji powiatowych. 

� Ograniczone moŜliwości zabezpieczenia 
wkładu własnego jako bariera  
w skutecznym pozyskiwaniu środków  
z funduszy unijnych. 

� Pogarszający się stan techniczny dróg 
niedostosowanych do wzrostu natęŜenia  
i tonaŜu ruchu samochodowego. 

� Niedostatki w zakresie podstawowej 
infrastruktury komunalnej. 

� Słaby rozwój infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego. 

� Bariery dla niepełnosprawnych. 

 
 
 
2. Ocena potencjału zewnętrznego powiatu pleszewskiego 
 

 
PRZESTRZEŃ 

SZANSE ZAGROśENIA 
� Budowa przebiegającej przez powiat 

drogi ekspresowej S11. 
� Aktywizacja terenów wzdłuŜ dróg 

krajowych 11 i 12 oraz wojewódzkich 442 
i 443. 

� Przesunięcie czasu realizacji drogi S11 
na kolejny okres planistyczny. 

� Ograniczony dostęp do połączeń 
kolejowych w ruchu pasaŜerskim. 

 
 

 
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

SZANSE  ZAGROśENIA 
� Wzrastające zainteresowanie turystyką 

przyrodniczą. 
 
 

� Postępująca erozja wietrzna na 
obszarach o niskim stopniu zalesienia. 

� Bliska lokalizacja zakładów mogących 
pogorszyć jakość środowiska. 

 
 

GOSPODARKA 
SZANSE ZAGROśENIA 

� Wzrost konkurencyjności polskiej 
gospodarki. 

� Wzrost inwestycji zewnętrznych. 
� MoŜliwość pozyskania zewnętrznych 

środków na rozwój innowacji  
w gospodarce. 

 

� Nagłe, nieoczekiwane załamanie 
gospodarcze w kraju. 

� Pojawienie się silnej zewnętrznej 
konkurencji dla miejscowych 
producentów. 

 
OPIEKA ZDROWOTNA 

SZANSE ZAGROśENIA 
� Kształtowanie się nawyków 

prozdrowotnych. 
� Poszerzenie diagnostyki chorób 

cywilizacyjnych. 
� Wprowadzenie dodatkowych 

ubezpieczeń. 
 

� Malejący przyrost naturalny. 
� Starzejące się społeczeństwo. 
� Niestabilna polityka zdrowotna państwa. 
� Braki wykwalifikowanych kadr 

medycznych. 
� Migracja kadry medycznej do większych 

aglomeracji i poza granice kraju. 
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POMOC SPOŁECZNA 

SZANSE ZAGROśENIA 
� MoŜliwość pozyskania środków 

pomocowych na likwidację barier 
architektonicznych. 

� Rozwój nowych form pomocy socjalnej. 
 

� Rozwijające się zjawiska patologii 
społecznych. 

� Starzenie się społeczeństwa. 

 
OŚWIATA 

SZANSE ZAGROśENIA 
� Dostępność funduszy unijnych na 

rozbudowę infrastruktury szkolnej. 
 

� NiŜ demograficzny. 
� Wycofanie się uczelni z prowadzenia 

wydziałów zamiejscowych. 
� Konkurencyjna oferta edukacyjna szkół 

ponadgimnazjalnych sąsiednich 
powiatów. 

 
 

RYNEK PRACY 
SZANSE ZAGROśENIA 

� Dostępność funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej na rozwój zatrudnienia. 

� Poprawa konkurencyjności  
i innowacyjności polskiej gospodarki. 
  

� Spadek koniunktury na zbyt produktów 
lokalnych. 

� Przechodzenie osób z rolnictwa na rynek 
pracy. 

� Ograniczenie środków krajowych na 
aktywne programy rynku pracy. 

 
 

INFRASTRUKTURA 
SZANSE  ZAGROśENIA 

� MoŜliwość pozyskania przez powiat dotacji  
z UE na realizację przedsięwzięć z zakresu 
infrastruktury. 

� Modernizacja linii kolejowej relacji Poznań – 
Kluczbork. 

� ZaangaŜowanie samorządów gminnych  
i innych partnerów w realizację zadań  
w zakresie infrastruktury. 

� Dekapitalizacja istniejącej infrastruktury. 
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VII. Wizja rozwoju  
 
 

Powiat pleszewski 
- zapewniający wyrównany dostęp mieszkańców do usług 

świadczonych w powiecie 
- konkurencyjny wobec ośrodków sąsiednich i o zbliŜonym potencjale 

ekonomiczno-społecznym 
 
 
 
Sformułowana w przedstawionej definicji wizja rozwoju powiatu pleszewskiego 

identyfikuje nasze wyobraŜenie o przyszłości tej terytorialnej wspólnoty mieszkańców. 
Zgodnie z tymi załoŜeniami konstrukcja strategii a zwłaszcza wyznaczone  

w wizji cele i kierunki rozwojowe zorientowane zostały na osiągnięcie w zakładanej 
perspektywie czasowej postulowanych rezultatów w wymiarze wewnętrznym  
i zewnętrznym. 

Takie ujęcie wizji rozwojowej jest adaptacją do warunków i moŜliwości 
lokalnych dokumentów programowych Unii Europejskiej ustalających priorytety  
w polityce rozwoju UE na lata 2007-2013, zawartych m.in. w raporcie przyjętym  
w Luksemburgu w 2004 r. oraz w Strategii Lizbońskiej przyjętej na szczycie Rady 
Europejskiej w marcu 2000 r. 

Najistotniejszym ustaleniem pierwszego z dokumentów jest to, Ŝe jedną  
z wiodących polityk UE jest polityka spójności, co oznacza, Ŝe nadal wspierane 
będzie niwelowanie nierówności społecznych i ekonomicznych występujących 
wewnątrz struktur regionalnych i lokalnych Unii. 

Strategia Lizbońska zakłada z kolei uczynienie z Unii do roku 2010 
„najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki świata...” – wspierającej zatem 
wszelkie inicjatywy słuŜące rozwojowi przedsiębiorczości, poprawie edukacji, 
wzrostowi zatrudnienia.  

To wyzwania, które stanowiły podstawę sprecyzowania celów strategicznych, 
operacyjnych oraz zadań zawartych w „Strategii rozwoju powiatu pleszewskiego na 
lata 2007-2015”. 
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VIII. Misja powiatu  
 

 
Wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców  

oraz zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności powiatu pleszewskiego  
poprzez rozwój infrastruktury i podnoszenie jakości usług  

realizowanych przez powiat 
 
 

Zawarta w definicji misja powiatu zakłada podjęcie przez samorząd powiatowy 
działań w obszarze jego ustawowej odpowiedzialności skutkujących osiągnięciem 
postulowanych rezultatów, wyraŜających się wzrostem poziomu Ŝycia mieszkańców 
oraz zwiększeniem atrakcyjności i konkurencyjności zewnętrznej. 

 
Tak rozumiejąc misję powiatu w latach najbliŜszych podstawowy wysiłek 

inwestycyjny skierować naleŜy na stworzenie dobrej jakościowo sieci dróg 
powiatowych z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, ułatwiających komunikację do 
przebiegających w pobliŜu dróg wyŜszych kategorii oraz zachęcających do rozwoju 
ruchu turystycznego. 

Dobrze rozwinięta sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego i oddziałów 
zamiejscowych studiów wyŜszych oraz kierunki kształcenia powinny wyprzedzająco 
zapewnić przygotowane kadry dla rozwijanych w regionie sfer usługowo-
wytwórczych. 

Wspieraniu procesów rozwojowych sprzyjać powinna działalność 
Powiatowego Urzędu Pracy poprzez stosowanie coraz większych zachęt 
finansowych na organizowanie nowych miejsc pracy. 

Coraz lepszej jakościowo opiece zdrowotnej, wzrastającemu poczuciu 
bezpieczeństwa socjalnego oraz publicznego wychodzić naprzeciw powinny 
działające w tych obszarach powiatowe jednostki organizacyjne. 
 

Rolę organizatora i inicjatora zmian słuŜących zaspakajaniu potrzeb  
i oczekiwań mieszkańców coraz skuteczniej wypełniać powinien samorząd 
powiatowy.  
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IX. Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Powiatu 
Pleszewskiego 
 
 
Cele strategiczne 

 

I. Poprawa standardu Ŝycia mieszkańców poprzez wzmocnienie 
infrastruktury technicznej jako czynnika wpływającego 
na rozwój gospodarczy powiatu 
 

II. Rozwój infrastruktury społecznej gwarantujący wzrost jakości 
Ŝycia mieszkańców powiatu pleszewskiego 

 
 
 
Cel strategiczny I 
Poprawa standardu Ŝycia mieszkańców poprzez wzmocnienie infrastruktury 
technicznej jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy powiatu 
 
 
Cel operacyjny nr 1 
Rozwój powiatowej sieci drogowej  
 

Zaprezentowane w rozdziale „Bilans osiągnięć powiatu pleszewskiego  
w latach 1999-2005” rozmiary znaczącego wysiłku inwestycyjnego zaangaŜowanego 
w poprawę dróg powiatowych nie wpłynęły na zmianę generalnie złej opinii o jakości 
tych dróg. 

Aby uzyskać w miarę wiarygodny obraz aktualnej sytuacji, w trakcie prac nad 
Strategią Zarząd Dróg Powiatowych dokonał szczegółowej analizy stanu 
technicznego infrastruktury dróg powiatowych oraz symulacji potrzeb finansowych 
niezbędnych dla osiągnięcia zadawalającej jakości tej infrastruktury.  

Wyniki tej analizy nie napawają optymizmem. Zakładając, Ŝe nakłady 
ograniczymy wyłącznie do zabiegów odnowy nawierzchni i przebudowy dróg i ulic, 
osiągnięcie tego celu wymagać będzie zaangaŜowania w ciągu kilku najbliŜszych lat 
środków finansowych w łącznej wysokości około 50 mln. zł. 

Stawia to przed samorządem powiatowym uznanie za priorytetowe 
przedsięwzięcie w perspektywie najbliŜszych lat, skierowanie głównego wysiłku 
inwestycyjnego na działania związane z poprawą infrastruktury drogowej. 

Jednocześnie mając świadomość ograniczonych moŜliwości finansowych 
budŜetu samorządu powiatowego, które uniemoŜliwią realizację wszystkich potrzeb, 
działania w tym obszarze muszą być ograniczone do zhierarchizowanych 
następująco zadań: 
 
 
Zadanie 1.1 
Tworzenie lobbingu na rzecz wprowadzenia do Strategii Rozwoju Kraju budowy 
drogi ekspresowej S-11 przebiegającej przez powiat pleszewski 
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Zadanie 1.2 
Modernizacja najwaŜniejszych szlaków komunikacyjnych poprawiających 
łączność powiatu z drogami wyŜszych kategorii i sąsiednimi powiatami 

 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- przebudowę ciągu dróg powiatowych Grab – Pleszew – Dobrzyca – gr.  

z powiatem krotoszyńskim wraz z przebudową ulic leŜących w ciągu tych dróg  
i budową tras rowerowych, 

- przebudowę drogi Pleszew – Bronów wraz z budową chodników i tras 
rowerowych, 

- wzmocnienie konstrukcji – zwiększenie nośności - istniejącego mostu  
w Fabianowie na rzece Lutyni. 

 
Zadanie 1.3 
Kontynuowanie dotychczasowych działań na rzecz powstrzymania dalszej 
degradacji istniejącej infrastruktury drogowej  
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- roboty modernizacyjne na wybranych odcinkach dróg (przede wszystkim na 

drogach o duŜym obciąŜeniu ruchem), 
- powierzchniowe zabezpieczenie przedłuŜające Ŝywotność nawierzchni o nie 

przełamanych konstrukcjach, 
- odnowę wzmacniającą najbardziej zniszczonych odcinków dróg, 
- prowadzenie robót zapewniających odwodnienie jezdni (odtworzenie rowów, 

ścinka poboczy, udroŜnienie przepustów), 
- remonty kapitalne i bieŜące obiektów inŜynierskich – mostów. 

 
 

Zadanie 1.4 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- podniesienie poziomu i ujednolicenie standardu oznakowania dróg (stosowanie 

folii o podwyŜszonej odblaskowości oraz mas plastycznych o podwyŜszonej 
trwałości), 

- systematyczną likwidacja miejsc i odcinków dróg szczególnie niebezpiecznych, 
- poprawę widoczności na niebezpiecznych łukach i zakrętach (prostowanie łuków  

i zakrętów), 
- ograniczenie ruchu w obszarach zabudowanych, 
- modernizację niebezpiecznych skrzyŜowań, 
- oddzielenie ruchu pieszego od kołowego w wyniku budowy chodników, 
- tworzenie sieci tras pieszych i rowerowych. 
 
 
Cel operacyjny nr 2 
Poprawa jakości środowiska  
 

Rozwój społeczno-gospodarczy powiatu sprzyjający wzrostowi poziomu Ŝycia 
mieszkańców winien uwzględniać zasady poszanowania wszystkich komponentów 
środowiska z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych.  
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Stan środowiska, w którym Ŝyjemy wymaga podjęcia aktywnych działań na 
rzecz jego poprawy, które winny być konsekwencją właściwego korzystania ze 
środowiska przez mieszkańców naszego powiatu. 

Biorąc pod uwagę zadania samorządu powiatowego wynikające z przepisów 
prawa, z których wynika, Ŝe powiat realizuje głównie zadania o charakterze 
administracyjnym a nie inwestycyjnym, oraz potrzeby poprawy obecnego stanu 
środowiska, wyznaczono pięć najwaŜniejszych zadań, które samorząd powiatowy 
winien zrealizować lub wspierać ich realizację w latach 2007-2015. 
 
 
Zadanie 2.1. 
Zwiększenie zasobów wodnych o odpowiedniej jakości uŜytkowej 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- wspieranie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej, 
- promowanie i wspieranie budowy zbiorników retencyjnych, 
- wspieranie budowy urządzeń piętrzących wodę na rzece Prośnie, 
- wspieranie działalności spółek wodnych powołanych do budowy i konserwacji 

urządzeń melioracji szczegółowych. 
 
Zadanie 2.2. 
Zwiększenie lesistości powiatu 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- promowanie i wspieranie zalesień nieuŜytków i gruntów rolnych o małej 

przydatności rolniczej, 
- promowanie i wspieranie zadrzewień na terenach zagroŜonych erozją wietrzną. 
 
Zadanie 2.3. 
Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- budowę instalacji wykorzystujących energię odnawialną w obiektach jednostek 

organizacyjnych powiatu, 
- promocję i wspieranie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 

energii. 
 

Zadanie 2.4. 
Rozwój turystyki przyrodniczej 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- wyznaczanie szlaków turystycznych na terenach posiadających duŜe walory 

przyrodniczo-turystyczne, 
- promowanie turystyki przyrodniczej poprzez wydawanie ulotek, informatorów, 

biuletynów, albumów itp., 
- wspieranie rozwoju agroturystyki.  
 
Zadanie 2.5. 
Edukacja ekologiczna mieszkańców  
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
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- koordynowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w ramach 
Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej,  

- wspieranie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia z zakresu 
edukacji ekologicznej. 

 
 

 

Cel strategiczny II 
Rozwój infrastruktury społecznej gwarantujący wzrost jakości Ŝycia 
mieszkańców powiatu pleszewskiego 
 
 
Cel operacyjny nr 1 
Rozwijanie kształcenia ponadgimnazjalnego i specjalnego sprzyjającego 
wyzwaniom XXI wieku 
 

Trafna identyfikacja zadań rozwojowych w zakresie oświaty nie moŜe być 
dokonana bez uwzględnienia waŜnych procesów demograficznych wyraŜających się 
systematycznym zmniejszaniem liczebności ludności w wieku przedprodukcyjnym. 
Zjawisko to spowoduje zmniejszanie się liczby uczniów w placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzącym jest powiat pleszewski. Skalę tych zmian ilustruje 
poniŜej opracowana prognoza.  

 
Tabela nr 42, Prognozowana liczba uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat 
pleszewski w latach 2006 -2013 

 
Rok szkolny 

Liczba 
uczniów 2006-

2007 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013 -
2014 

Przyjętych 
do klas 
pierwszych 1.130 1.185 1.065 1.075 1.015 955 905 920 

Ogółem 3.350 3.500 3.160 3.190 3.010 2.830 2.680 2.700 
 
Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa.  
 

Zestawienie to wskazuje, Ŝe w roku szkolnym 2013/2014 liczba uczniów  
w placówkach oświatowych zmniejszy się o ponad 800 w porównaniu do roku 
szkolnego 2005/2006. Zakładając utrzymanie się na niezmienionym poziomie 
zapotrzebowania na szkolnictwo ogólnokształcące z rocznym naborem 6 oddziałów, 
systematycznie będzie się zmniejszać zapotrzebowanie na inne formy kształcenia 
ponadgimnazjalnego. Wynikiem tego w pozostałych placówkach oświatowych 
docelowo ilość oddziałów ograniczy się do 20-25 z liczbą uczniów wynoszącą 650-
700.  

Proces ten korzystnie będzie wpływał na „rozgęszczenie” szkół oraz poprawę 
ogólnego komfortu nauczania, w tym takŜe poprzez całkowitą likwidację w szkołach 
młodzieŜowych konieczności prowadzenia zajęć w systemie dwuzmianowym,  
co powinno nastąpić najpóźniej w roku szkolnym 2008/2009. 

Prognozowane zmiany demograficzne ujawniają procesy, jakie wystąpią  
w liczebności uczniów. Przedstawiona wcześniej wszechstronna aktywność 
samorządu powiatowego w czasie I i II kadencji dla podnoszenia efektywności 
nauczania w podległych placówkach oświatowych, stanowi dobrą podstawę do trafnej 
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identyfikacji zadań, na których winna się skoncentrować działalność samorządu 
powiatowego w czasie objętym Strategią obejmującym lata 2007-2015.  
 
 
Zadanie 1.1. 
Stała modernizacja bazy materialnej placówek oświatowych 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- wzbogacenie bazy materialnej umoŜliwiającej czynne uprawianie sportu  przez 

budowę i modernizację hal i odkrytych obiektów sportowych,  
- powiększenie bazy edukacyjno - terapeutycznej Zespołu Szkół Specjalnych, 
- likwidację barier architektonicznych w wybranych placówkach oświatowych  

w stopniu umoŜliwiającym zdobycie wykształcenia przez uczniów 
niepełnosprawnych na poziomie porównywalnym z ich pełnosprawnymi 
rówieśnikami, 

- wymianę przestarzałych, niesprawnych, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji  
i sieci c.o., wod-kan., elektrycznej wraz z budową szerokopasmowej łączności 
internetowej, 

- zwiększenie ilości nowoczesnych pracowni przedmiotowych w szkołach. 
 
Zadanie 1.2. 
Podnoszenie jakości i poziomu nauczania oraz lepszego dostosowania 
kierunków kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- poprawę efektywności nauki języków obcych w tym na skutek zwiększenia liczby 

godzin nauczania w formie zajęć pozalekcyjnych oraz rozwój słuŜącej temu celowi 
bazy dydaktycznej, 

- upowszechnianie wśród nauczycieli nowoczesnych metod nauczania przez 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i potrzeby stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, 

- wdroŜenie powszechnego programu rozpoznawania i wspierania 
wszechstronnych uzdolnień uczniów szkół powiatu pleszewskiego, 

- rozwijanie bazy szkoleniowej CKP uwzględniające elastyczne dostosowywanie się 
do zachodzących zmian w zapotrzebowaniu na kierunki kształcenia zawodowego, 
sprzyjające zdobyciu przez uczniów wysokich kwalifikacji i umiejętności 
praktycznych, 

- we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami zrzeszającymi 
pracodawców prowadzenie bieŜącej analizy i prognoz lokalnego rynku pracy pod 
kątem wyprzedzającego dostosowania do tych potrzeb kierunków kształcenia 
zawodowego, 

- kontynuację obecnych oraz poszukiwanie moŜliwości uruchomienia nowych 
kierunków kształcenia na poziomie wyŜszym, 

- organizację róŜnorodnych konkursów i olimpiad przedmiotowych jako waŜnego 
czynnika wzmacniającego motywacje do osiągania dobrych wyników w nauce. 

 
Zadanie 1.3. 
Działania sprzyjające rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu uczniów oraz 
rozbudzaniu w nich wszechstronnych zainteresowań poznawczych 

 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
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- rozwijanie róŜnorodnych wewnątrzszkolnych form działalności artystycznej, 
kulturalnej, sportowo-turystycznej, 

- wykorzystywanie środków funduszy pomocowych (Leonardo da Vinci, 
Sokrates itp.) oraz nawiązywanie współpracy z odpowiednimi placówkami 
oświatowymi innych państw dla umoŜliwiania młodzieŜy szerokiej wymiany  
z ich rówieśnikami z tych państw, 

- rozwijanie form samorządności uczniowskiej sprzyjającej rozbudzaniu 
aktywnych zachowań społecznych, 

- kształtowanie róŜnorodnych zainteresowań młodzieŜy poprzez takie bodźce 
motywacyjne i zachęcające do zdrowej rywalizacji jak organizacja przeglądów, 
konkursów, zawodów sportowych itp., 

- powszechne włączanie się wszystkich placówek w realizację programów walki 
z uzaleŜnieniami m.in. „czysta szkoła”, „edukacja prozdrowotna”, 

- włączenie edukacji ekologicznej młodzieŜy do programów zajęć szkolnych  
i pozalekcyjnych. 

 
 
 

Cel operacyjny nr 2 
Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców  

 

Procesy zachodzące wśród społeczeństwa, przejawiające się wydłuŜeniem 
czasu Ŝycia i zwiększonym występowaniem chorób cywilizacyjnych wymuszają 
konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na działania słuŜące poprawie stanu 
zdrowia mieszkańców powiatu pleszewskiego. 

Obserwujemy znaczny wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne (układu 
krąŜenia, cukrzycy, narządu ruchu, nowotwory, wad postawy, uzaleŜnienia, choroby 
psychiczne). Aby społeczeństwo mogło Ŝyć w zdrowiu musi posiadać odpowiednią 
wiedzę o zachowaniach zdrowotnych. Poziom wiedzy o zdrowiu jest niski a działania 
edukacyjne są niewystarczające, dlatego tak waŜne jest prowadzenie edukacji  
i promocji zdrowia. 

Problemem jest zbyt późna diagnostyka chorób, a co za tym idzie ich 
skuteczne leczenie.  

Aby działania diagnostyczne i leczenie przyniosły skutek w postaci poprawy 
stanu zdrowia ludności konieczne jest wprowadzenie nowych technologii 
medycznych, rozwój infrastruktury szpitala oraz zakup specjalistycznego sprzętu.  
Mimo poniesionych duŜych nakładów, niektóre obiekty i pomieszczenia szpitalne nie 
spełniają wymogów prawnych oraz higieniczno – sanitarnych. Rozbudowa 
infrastruktury podyktowana jest takŜe wzrastającą ilością leczonych. Nowe 
technologie w zakresie diagnostyki i leczenia wymuszają zakup sprzętu  
i podnoszenie kwalifikacji przez personel medyczny. 
 Istotnym elementem wymagającym poprawy jest takŜe pomoc w nagłym 
zagroŜeniu Ŝycia. Wzrastająca ilość wypadków i schorzeń zagraŜających Ŝyciu  
i zdrowiu wymusza poprawę efektywności działania słuŜb ratowniczych.  
 Problemy zdrowotne w coraz większym stopniu dotykają kobiety w ciąŜy, 
noworodki, dzieci i młodzieŜ. Obserwujemy zwiększającą się liczbę noworodków z 
wadami i urazami okołoporodowymi, wymagającymi zwiększonego nadzoru 
medycznego. 

Bardzo waŜne jest rozpoczęcie wczesnej edukacji i profilaktyki dzieci  
i młodzieŜy, szczególnie w zakresie występowania chorób cywilizacyjnych. 
 Starzejące się społeczeństwo wymusza konieczność dostosowania  
i rozwoju róŜnych form opieki długoterminowej. 
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 Zaprezentowana powyŜej diagnoza wskazuje, iŜ w najbliŜszych latach 
działania słuŜące poprawie zdrowia mieszkańców powiatu powinny zostać 
skoncentrowane przede wszystkim na: 
 

 

Zadanie 2.1. 
Zwiększenie efektywności i jakości usług medycznych poprzez modernizację 
infrastruktury i zakup nowoczesnego sprzętu 

 
 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów prawnych, higienicznych 

i bezpieczeństwa pracy, 
- poprawę dostępności i komunikacji wewnątrz szpitala dla osób 

niepełnosprawnych, 
- rozbudowę sieci komputerowej i stanowisk komputerowych, 
- doposaŜenie w sprzęt uwzględniający przewidywany rozwój świadczeń 

zdrowotnych. 
 
Zadanie 2.2. 
Zwiększenie efektywności i jakości usług medycznych 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- wprowadzenie nowych technologii medycznych i telemedycyny, 
- podnoszenie kwalifikacji personelu. 

 
 

Zadanie 2.3. 
Edukacja słuŜąca wzrostowi świadomości prozdrowotnej w społeczeństwie 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 

- zwiększenie aktywności i zasięgu oddziaływania stowarzyszeń 
- realizację programów profilaktycznych, zdrowotnych, promocyjnych  

i edukacyjnych, takŜe wśród dzieci i młodzieŜy oraz osób z grup ryzyka, 
- opracowywanie artykułów informacyjnych, ulotek, organizowanie meetingów 

zdrowotnych, spotkań ze specjalistami. 
 
Zadanie 2.4. 
DąŜenie do zahamowania zachorowalności, umieralności i inwalidztwa  
z powodu chorób cywilizacyjnych 

 
 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- poszerzenie diagnostyki, prowadzenie badań przesiewowych i profilaktycznych 
- uruchomienie większej ilości poradni specjalistycznych, 
- poszerzenie zakresu usług leczniczych i rehabilitacyjnych SPZOZ. 

 

 
Zadanie 2.5. 
Dostosowanie działalności SPZOZ do długotrwałych trendów demograficznych 
uwzględniających starzenie się społeczeństwa i związanych z tym schorzeń  

 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
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- zwiększanie liczby łóŜek rehabilitacyjnych z uwzględnieniem pacjentów  
ze schorzeniami neurologicznymi, kardiologicznymi i narządów ruchu, 

- poszerzenie zakresu opieki nad pacjentem z nowotworami złośliwymi, 
- wprowadzenie nowych standardów leczenia onkologicznego, 
- rozwinięcie stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki długoterminowej. 

 
Zadanie 2.6. 
Zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagroŜeniu 
Ŝycia – rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa 

 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 

- doposaŜenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i kartek w sprzęt ratujący 
Ŝycie, 

- szkolenie personelu, funkcjonariuszy innych słuŜb oraz członków organizacji 
społecznych w zakresie ratownictwa medycznego, 

- budowę lądowiska dla helikopterów ratunkowych, 
- budowę nowego wyjazdu poprawiającego bezpieczeństwo i usprawniającego 

komunikację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
- pozyskanie nowych specjalistów, 
- doposaŜenie innych słuŜb ratunkowych i organizacji społecznych w sprzęt 

ratownictwa medycznego. 
 

Zadanie 2.7. 
Ochrona zdrowia matki i dziecka w czasie przed i po jego urodzeniu 
 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- profilaktykę, edukację, promocję, szkolenie personelu i doposaŜenie w sprzęt, 
- uruchomienie poradni rozwoju noworodka dla dzieci z grupy ryzyka, 
- poszerzenie zakresu i zasięgu działania Szkoły Rodzenia. 

 

Zadanie 2.8. 
Wczesna diagnostyka u dzieci i młodzieŜy w zakresie chorób cywilizacyjnych 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 

- wczesną diagnostykę zaburzeń w zakresie chorób cywilizacyjnych (badania 
urodynamiczne, densytometryczne), 

- objęcie opieką specjalistyczną i rehabilitacyjną dzieci z zaburzeniami 
zdrowotnymi, 

- przeprowadzanie badań celem rozpoznania wad rozwojowych, 
- ścisłą współpracę z placówkami higieny szkolnej oraz podstawowej opieki 

zdrowotnej w zakresie wykrywania zaburzeń zdrowotnych,  
- edukację dzieci, młodzieŜy i ich rodzin. 

 
 
Cel operacyjny nr 3 
Podnoszenie skuteczności działania systemu pomocy społecznej  
  

Dokonujące się przemiany społeczno-gospodarcze będą towarzyszyć 
występowaniu szeregu negatywnych zjawisk społecznych. Pogłębiać się będą 
róŜnice pomiędzy ludnością posiadającą własne źródła dochodów, a ludnością 
utrzymującą się ze świadczeń społecznych powodując wzrost rozwarstwienia 
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ekonomicznego. Niskie dochody w dalszym ciągu dotyczyć będą przede wszystkim 
rodzin wielodzietnych, długotrwale bezrobotnych, osób z niskim wykształceniem oraz 
części rolników indywidualnych. Szczególnie niebezpiecznym efektem pogłębiających 
się róŜnic społecznych jest i będzie przenoszenie się ich niekorzystnych skutków na 
dzieci. Konsekwencją dokonujących się przeobraŜeń gospodarczych będzie takŜe 
nasilenie takich patologicznych zjawisk społecznych jak alkoholizm, uzaleŜnienia, 
wszelkie formy przemocy w rodzinie.  

WaŜnym problemem jest niepełnosprawność, a zwłaszcza fakt, Ŝe 
zdecydowana większość osób niepełnosprawnych utrzymuje się ze świadczeń 
społecznych. Innym postępującym procesem będzie rosnący udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym. Podobnie jak w chwili obecnej część z tych osób, która nie będzie w 
stanie samodzielnie funkcjonować, zostanie objęta opieką stacjonarną w domach 
pomocy społecznej. Niepokojącym jest fakt, Ŝe wraz ze zmianą systemu 
finansowania pobytu w domu pomocy społecznej, liczba osób umieszczanych  
w placówce zmniejszyła się. Istnieje zatem potencjalne zagroŜenie, Ŝe w kolejnych 
latach wystąpi konieczność dostosowania ilości miejsc w domach pomocy społecznej 
do faktycznej liczby osób korzystających z usług tych placówek.  

Przeciwdziałanie powyŜej zidentyfikowanym zjawiskom stawia przed 
samorządem powiatowym a szczególnie przed podległymi instytucjami z obszaru 
pomocy społecznej konieczność nie tylko dalszego rozwijania i wzmacniania 
istniejących form i bazy materialnej pomocy społecznej, ale takŜe aktywne, twórcze 
poszukiwanie nowych, nieznanych być moŜe dotychczas rozwiązań. 

Wysiłki słuŜące coraz skuteczniejszemu funkcjonowaniu pomocy społecznej  
w powiecie pleszewskim w przedziale czasowym strategii uwzględniać powinny 
następujące zadania: 
  
 
Zadanie 3.1. 
 Ograniczenie negatywnych skutków zjawisk społecznych występujących  
u dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo  
  
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- rozwijanie róŜnorodnych form pomocy rodzinom w pokonywaniu problemów 

wychowawczych, 
- zapewnienie stałej opieki dzieciom pozbawionym rodziny naturalnej przez system 

powołanych dla tego celu instytucji w postaci Rodzinnego Domu Dziecka, Zespołu 
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz w formie rodzicielstwa 
zastępczego, 

- prowadzenie przez PCPR systematycznego doradztwa merytorycznego dla rodzin 
objętych róŜnymi problemami Ŝyciowymi, 

- organizowanie wypoczynku letniego i udzielanie pomocy materialnej dla dzieci  
z rodzin patologicznych i ubogich, 

- tworzenie kolejnych mieszkań chronionych, wspomaganie usamodzielniających 
się wychowanków w uzyskaniu własnego mieszkania. 

  
Zadanie 3.2. 
Tworzenie warunków dla integracji społecznej osób niepełnosprawnych  
i starszych  
  
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
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- wprowadzenie takich rozwiązań organizacyjnych i ułatwień architektonicznych we 
wszystkich instytucjach powiatowych, które umoŜliwią pełną dostępność osobom 
niepełnosprawnym, 

- racjonalne spoŜytkowanie przez uprawnione instytucje powiatowe środków 
PFRON przeznaczonych na realizację programu „wyrównywanie szans”,  

- wspieranie finansowe przedsięwzięć wszystkich podmiotów gospodarczych 
słuŜących tworzeniu nowych oraz przystosowaniu istniejących stanowisk dla osób 
niepełnosprawnych, 

- uruchamianie kolejnych zakładów pracy chronionej, 
- powołanie Zakładu Aktywizacji Zawodowej i Centrum Rehabilitacji Ruchowej, 
- prowadzenie szkoleń kierowanych do osób niepełnosprawnych ułatwiających 

podjęcie przez nie zatrudnienia, rozwijanie form wsparcia i opieki dla osób 
starszych,  

- stałe podnoszenie jakości usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych w miejscu 
zamieszkania i w domach pomocy społecznej. 

  
Zadanie 3.3.   
Intensyfikacja działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy  
  
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- stworzenie warunków sprzyjających ujawnianiu wszelkich przypadków stosowania 

przemocy w rodzinach, 
- powierzenie Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej roli koordynatora w zakresie 

kompleksowych działań wspierających osoby i rodziny dotknięte róŜnymi formami 
przemocy, 

- poszukiwanie form pracy ze sprawcami przemocy skłaniającymi ich do poddania 
się terapii leczniczej zwalczającej agresję w ich zachowaniach.  

 
 
Cel operacyjny nr 4 
Wzrost zatrudnienia i ograniczenie skutków bezrobocia 

 
Pleszewski rynek pracy odzwierciedla rolniczy charakter powiatu, 71% 

ludności mieszka na wsi, przy średniej w Wielkopolsce wynoszącej 45%. 
Dominują małe i średnie przedsiębiorstwa w przemyśle, usługach, handlu  

i rolnictwie. Typowe dla powiatu jest niskie zaangaŜowanie ludności  
w procesie pracy, tj. stosunek ilości pracujących do ogółu osób w wieku 
produkcyjnym. Obrazem tego jest duŜe bezrobocie, któremu towarzyszą dwa 
zjawiska: bezrobocie ukryte, charakterystyczne dla terenów wiejskich i szara strefa 
zatrudnienia typowa przy rozdrobnieniu przedsiębiorstw. 

Poziom zaangaŜowania ludności w procesie pracy w powiecie pleszewskim 
wynosi 48% (średnia dla Polski 51%, średnia dla starych państw Unii 63%, docelowo 
70%). Poprzez realizację poniŜszych zadań chcemy osiągnąć wskaźnik zbliŜony do 
średniej krajowej. 
 
 
Zadanie 4.1. 
Tworzenie nowych miejsc pracy 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- refundację kosztów tworzenia nowych miejsc pracy, 
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- dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych, 
- pomoc w tworzeniu Spółdzielni Socjalnych, 
- promocję inwestowania na lokalnym rynku pracy.  
 

Zadanie 4.2. 
Podniesienie jakości kapitału ludzkiego  
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- szkolenia i przekwalifikowania bezrobotnych o niskich lub nie znajdujących 

zastosowania kwalifikacjach, 
- poradnictwo i doradztwo zawodowe, 
- wspieranie klubu pracy, 
- wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się problemami bezrobocia. 

      
Zadanie 4.3. 
Zwiększanie mobilności terytorialnej  

 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- pozyskiwanie ofert pracy, w tym poza miejscem zamieszkania i za granicą, 
- refundację kosztów dojazdu lub zakwaterowania osobom podejmującym pracę 

poza miejscem zamieszkania, 
- doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi. 
 

 
 

Cel operacyjny nr 5 
Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego 
 

Jednym z podstawowych zadań powiatu jest zapewnienie porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, 
przeciwpoŜarowa oraz zapobieganie innym nadzwyczajnym zagroŜeniom Ŝycia  
i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

W celu stworzenia spójnego systemu bezpieczeństwa niezbędna jest 
odpowiednia baza materiałowa oraz współdziałanie słuŜb, inspekcji i straŜy oraz 
innych jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa.  

 
 

Zadanie 5.1. 
Poprawa ochrony przeciwpoŜarowej 
 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- doskonalenie organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie 

powiatowym, 
- doskonalenie organizacji i wyposaŜenia stanowiska kierowania stanowiącego 

centrum powiadamiania ratunkowego oraz centrum dysponowania sił  
i środków podmiotów systemu ratowniczego. 

 
Zadanie 5.2. 
Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
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- poprawę efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej  
i poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

- rozwijanie współpracy z organizacjami samorządu terytorialnego i innymi 
podmiotami zainteresowanymi wzrostem bezpieczeństwa publicznego, 

- kontynuowanie sprawdzonych programów prewencji kryminalnej sprzyjających 
współpracy obywateli w ujawnianiu wykroczeń, 

- zwiększenie aktywności w zakresie ujawniania i wykrywania przestępczości 
narkotykowej, 

- organizowanie plebiscytów i konkursów popularyzujących wizerunek 
wyróŜniających się policjantów. 

 
Zadanie 5.3. 
Doskonalenie współpracy słuŜb ratowniczych oraz instytucji realizujących 
zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

 
Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 
- opracowanie i aktualizowanie procedur postępowania niezbędnych podczas 

powstania nagłego zagroŜenia Ŝycia i zdrowia ludności oraz środowiska i mienia, 
- systematyczne organizowanie gier decyzyjnych i ćwiczeń terenowych w celu 

doskonalenia współdziałania podmiotów powołanych do działań ratowniczych, 
- wspieranie działań słuŜących wzbogaceniu bazy materialnej i jakości 

wyposaŜenia słuŜb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. 
 
 
Cel operacyjny nr 6 
Podnoszenie jakości usług świadczonych przez powiatową administrację 
samorządową i promocja powiatu pleszewskiego  

 

 
Głównym celem działań promocyjnych jest wzmacnianie pozytywnego 

wizerunku powiatu pleszewskiego, jako sprawnej i skutecznie działającej jednostki 
samorządu terytorialnego, realizującej ustawowe zadania, a takŜe powiatu jako 
miejsca, w którym dynamicznie rozwija się gospodarka; atrakcyjnego turystycznie  
i kulturowo, w którym Ŝyje i aktywnie funkcjonuje pełne inwencji społeczeństwo. 

W pierwszym ujęciu działania będą intensyfikowane w obszarze dostosowania 
systemów organizacyjnych powiatowej administracji samorządowej do standardów 
zarządzania stosowanych w Unii Europejskiej. W efekcie winno się wygenerować 
najwyŜszą jakość usług a w konsekwencji zwiększenie poziomu satysfakcji klientów.  

W drugim aspekcie działania będą miały charakter szerszy i dotyczyć będą 
promocji związanej ze wzmacnianiem zewnętrznego wizerunku powiatu, tj. pozycji 
powiatu w regionie i kraju poprzez kreowanie wizerunku konkurencyjnej gospodarki, 
atrakcyjności turystycznej i krajoznawczej oraz czystego środowiska naturalnego. 

 
 

Zadanie 6.1. 
WdroŜenie systemu zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych 
powiatu 
 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 

- systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i pracowników, 
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- przeprowadzanie audytów wewnętrznych, 

- doskonalenie systemu zarządzania jakością. 
 
Zadanie 6.2. 
Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w jednostkach 
organizacyjnych powiatu, zarządzanie przepływem informacji 
 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 

- utworzenie centralnej bazy dokumentów,  

- uruchomienie kompleksowej elektronicznej obsługi klientów. 
 

Zadanie 6.3. 
Wzmocnienie i utrwalanie pozytywnego wizerunku powiatu  

 

Realizacja tego zadania zostanie zapewniona poprzez: 

- promocję gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem produktów regionalnych, 

- promocję walorów krajobrazowo - turystycznych. 
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X. System realizacji Strategii 
 
 

Strategia swoim zakresem przedmiotowym obejmuje działania podmiotów 
publicznych na rzecz rozwoju powiatu pleszewskiego, w obszarach ustawowej 
odpowiedzialności samorządów powiatowych, tj. infrastrukturze drogowej, edukacji, 
opiece zdrowotnej, pomocy społecznej, promocji zatrudnienia, bezpieczeństwie 
publicznym i administracji samorządowej. Mimo, Ŝe samorząd powiatowy nie 
dysponuje odpowiednimi moŜliwościami prawnymi, finansowymi i organizacyjnymi  
w działaniach tych z uwagi na ich znaczenie rozwojowe ujęto takŜe zadania mające 
na celu poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami 
przyrodniczymi oraz szeroką promocję powiatu. 

Taka konstrukcja strategii sytuuje miejsce i rolę poszczególnych podmiotów 
publicznych w jej realizacji. 

Dla samorządu powiatowego i jego jednostek organizacyjnych stanowi prawo 
wyraŜające się w nadaniu Strategii rangi nadrzędnej wobec innych opracowanych 
dokumentów planistycznych i wykonawczych. 

Dla innych podmiotów, zwłaszcza samorządów gminnych i miejskiego 
wchodzących w skład struktury organizacyjnej powiatu jest ofertą do wspólnych 
działań, dla których istnieje szansa pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego 
uwarunkowanego wymogiem zgodności z zapisami strategii. 

 
Wyznaczenie samorządowi powiatowemu szczególnej pozycji w osiąganiu 

celów Strategii wiąŜe się z powierzeniem odpowiedzialności za ich realizację 
poszczególnym jego organom i jednostkom organizacyjnym powiatu. 

SłuŜący temu celowi system działań obejmuje: 
1. Konkretyzacja ogólnie sformułowanych w Strategii celów powinna znaleźć swoje 
odzwierciedlenie w opracowywanych na jej podstawie innych planów,  
w szczególności w: 
- Planie Rozwoju Lokalnego, 
- Wieloletnich Planach Inwestycyjnych 
- Rocznych planach inwestycyjnych. 
2. Zobowiązanie dla  Zarządu Powiatu zgodnego z dyrektywami Strategii 
opracowywania projektów odpowiednich dokumentów planistycznych. 
3. Wydział Promocji i Rozwoju odpowiedzialny jest za bieŜącą ocenę sytuacji 
społeczno – gospodarczej powiatu dla potrzeb analizy postępu osiągnięcia celów 
oraz przedkładanie propozycji zmian i uzupełnień zapisów Strategii. 
4. Ocena postępu osiągania celów Strategii naleŜy do Rady Powiatu Pleszewskiego. 
W tym celu począwszy od 2009 roku Rada Powiatu Pleszewskiego nie rzadziej niŜ co 
dwa lata przyjmie raport o stopniu realizacji Strategii, przygotowany przez Zarząd 
Powiatu Pleszewskiego w oparciu o materiały zebrane przez komórki organizacyjne 
Starostwa i jednostki organizacyjne powiatu. 
 
  Brak ostatecznych ustaleń o kierunkach wydatkowania i wielkości środków 
Sektorowych Programów Operacyjnych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego nie daje wystarczających podstaw do wskazania źródeł finansowania 
poszczególnych celów i zadań Strategii. Przyjęto zatem dla potrzeb Strategii, Ŝe 
środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł: 
- budŜetu powiatu, 
- budŜetów innych samorządów lokalnych, 
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- środków budŜetu państwa,  
- środków wspólnotowych przeznaczonych na politykę strukturalną i spójności, 
- środków międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Programu 

Norweskiego, 
- środków funduszy celowych: PFRON, WFOŚiGW, NFOŚiGW i innych, 
- środków prywatnych zaangaŜowanych w ramach partnerstwa publiczno – 

prywatnego. 
 

 
Dla bieŜącej analizy stopnia realizacji Strategii ustalono zestaw odpowiednio 

dobranych mierników. Prezentowana poniŜej ich lista nie wyczerpuje wszystkich 
moŜliwych do zastosowania wskaźników. TakŜe w tym przypadku przyjęto 
rozwiązanie zakładające identyfikowanie nowych wskaźników w miarę osiągania 
celów Strategii. 

 
 
Cel strategiczny I 
Poprawa standardu Ŝycia mieszkańców poprzez wzmocnienie infrastruktury 
technicznej jako czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy powiatu 
 
- produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, 
 
 
Cel operacyjny nr 1  
Rozwój infrastruktury powiatowej sieci drogowej sprzyjający rozwojowi 
atrakcyjności i konkurencyjności powiatu pleszewskiego 
 
- długość zmodernizowanych dróg w km, 
- ilość wyremontowanych obiektów inŜynierskich na drogach, 
- długość wybudowanych tras pieszych i rowerowych. 
 
 
Cel operacyjny nr 2 
Poprawa jakości środowiska 
 
- wskaźnik gospodarstw domowych i innych obiektów podłączonych do systemów 

kanalizacji sanitarnej, 
- wskaźnik czystości wód powierzchniowych i podziemnych, 
- powierzchnia nowych zalesień. 
 
 
Cel strategiczny II 
Rozwój infrastruktury społecznej gwarantujący wzrost jakości Ŝycia 
mieszkańców powiatu pleszewskiego 
 
Cel operacyjny nr 1  
Rozwijanie kształcenia ponadgimnazjalnego i specjalnego sprzyjającego 
wyzwaniom XXI wieku 
 
- ilość nowo powstałych szkolnych obiektów sportowych, 
- ilość placówek dostępnych dla uczniów niepełnosprawnych, 
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- ilość nowo otwartych kierunków nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, 
- ilość pracowni językowych i przedmiotowych, 
- liczba uczniów biorących udział w wymianie zagranicznej młodzieŜy. 
 
 
Cel operacyjny nr 2  
Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców 
 
- wskaźnik nowoczesności aparatury i sprzętu medycznego, 
- wskaźnik wzrostu kwalifikacji personelu medycznego, 
- liczba osób objętych badaniami w ramach programów profilaktycznych, 
- wskaźnik wykorzystania łóŜek szpitalnych, 
- średni okres pobytu pacjenta w szpitalu, 
- liczba osób objętych opieką długoterminową, 
- liczba osób leczonych w SPZOZ, 
- liczba osób korzystających z leczenia szpitalnego. 
 
 
Cel operacyjny nr 3 
Podnoszenie skuteczności działania systemu pomocy społecznej 
 
- ilość nowych miejsc w mieszkaniach chronionych,  
- ilość instytucji powiatowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
- liczba nowo utworzonych bądź przystosowanych stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych, 
- liczba osób objętych wsparciem Ośrodka Interwencji Kryzysowej.    
 
 
Cel operacyjny nr 4  
Wzrost zatrudnienia i ograniczenie skutków bezrobocia 
 
- ilość utworzonych nowych miejsc pracy, w tym w wyniku samozatrudnienia, 
- liczba osób, które podjęły pracę w wyniku przekwalifikowania, 
- liczba pozyskanych ofert pracy. 
 
 
Cel operacyjny nr 5  
Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego 
 
- czas dojazdu do miejsca zdarzenia, 
- wskaźniki wykrywalności przestępstw i wykroczeń, 
- ilość przeprowadzonych gier decyzyjnych i ćwiczeń terenowych. 
 
 
Cel operacyjny nr 6  
Podnoszenie jakości usług świadczonych przez powiatową administrację 
samorządową oraz promocja powiatu  
 
- ilość jednostek organizacyjnych powiatu, które uzyskały certyfikat jakości 

świadczonych usług, 
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- ilość jednostek organizacyjnych powiatu, które wdroŜyły elektroniczny obieg 
dokumentów, 

- ilość wydawnictw promocyjnych powiatu. 
 
 
Komunikacja społeczna Strategii 
 

Realizacja działań zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na 
lata 2007-2015, jak równieŜ ich skuteczność wymaga akceptacji mieszkańców 
powiatu pleszewskiego. 

 
Zmierzając do osiągnięcia moŜliwie szerokiej popularyzacji dokumentu wydaje 

się zasadnym przygotowanie wydawnictwa Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 
na lata 2007-2015 w nakładzie umoŜliwiającym jego dostępność dla szerokich grup 
społeczności pleszewskiej, w tym takŜe poprzez sieć placówek bibliotecznych. 
Popularyzacja części Strategii powinna znaleźć swoje miejsce na łamach prasy 
lokalnej. 

Do stałej praktyki naleŜeć powinny cykliczne warsztaty dyskusyjne 
podejmujące zagadnienia celów strategicznych będących podstawą programowania 
kierunków rozwoju powiatu pleszewskiego. 

O przebiegu realizacji załoŜeń Strategii mieszkańcy powiatu będą informowani 
przede wszystkim na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, na łamach 
„Wiadomości Powiatowych” oraz lokalnej prasy.  

 
 
 
 

Pleszew, wrzesień 2006r. 


