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1. Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 jest już piątym z kolei 

dokumentem związanym z planowaniem rozwoju powiatu, przyjętym od momentu 

jego powołania w roku 1999. Pierwszy z nich - Strategię Rozwoju Gospodarczego 

Powiatu Pleszewskiego przyjęto w roku 2000. Dokument ten obejmował bardzo 

szeroki zakres celów i kierunków działań samorządu powiatowego, nie zawsze 

mieszczących się w katalogu zadań, do realizacji których został powołany. Kolejny – 

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pleszewskiego Powiatu Pleszewskiego na lata 2004- 

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

samorządami powiatowymi po wstąpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej. 

Dokument ten był swego rodzaju rejestrem zadań możliwych do realizacji przy 

wsparciu finansowym ze środków funduszy strukturalnych. Zmieniające się 

uwarunkowania społeczno – gospodarcze w kraju oraz wkroczenie w nowy okres 

planowania budżetowego Unii Europejskiej stały się dla samorządu powiatowego 

znaczącym impulsem do podjęcia w roku 2006 prac nad stworzeniem kolejnego, 

nowego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na 

lata 2007-2015. Założenia tego dokumentu z dużym powodzeniem realizowano do 

końca 2014 roku, jednakże w związku z nowym zdefiniowaniem kierunków polityki 

rozwoju oraz otwarciem nowej perspektywy finansowej, pojawiła się potrzeba 

zapewnienia spójności celów rozwojowych Powiatu Pleszewskiego z celami 

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

nowej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020. Odpowiedzią na te 

wyzwania był dokument strategii, wyznaczający główne kierunki działania 

samorządu powiatowego w perspektywie do roku 2020. 

Obecny dokument, który znajduje się przed państwem obejmuje strategię działań 

samorządu powiatowego na lata 2021 – 2030. Czas sporządzania niniejszego 

dokumentu, przypadający na 2021 rok jest okresem szczególnym w dotychczasowej 

historii Powiatu Pleszewskiego, na który składa się okres trwającej od 2020 r. pandemii 

wirusa „COVID-19”, która wpłynęła niemal na każdą dziedzinę życia. Ponadto, 

następuje okres zmiany sposobu wydatkowania środków pochodzących z Unii 

Europejskiej, w szczególności zmianie zostaną poddane obszary, w których owe 

środki będą możliwe do pozyskania. Warto wskazać w kontekście środków, iż w tej 

materii w dalszym ciągu trwają prace nad dokumentami zatwierdzającymi ostatni 

kształt finansowania pozakrajowego dla Wielkopolski. 

 

 

2. Podstawy Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 

2.1. Podstawy prawne Strategii 

Podstawami prawnymi Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 są: 

− Postanowienia artykułu 12, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) 

− Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1057); 
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− Postanowienia Uchwały nr XVII/143/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dn.  

11 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 

Powiatu Pleszewskiego do roku 2030, zmienionej uchwałą Rady Powiatu  

w Pleszewie XXIV/178/2021 z dnia 29 października 2021 r. 

 

2.2. Źródła danych wykorzystanych przy sporządzaniu dokumentu strategii 

W pracach nad Strategią Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 

wykorzystano dane związane z działalnością samorządu powiatowego oraz 

informacje od mieszkańców, pozyskane w wyniku przeprowadzonych ankiet. 

Szczególnie wykorzystane zostały: 

− dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dostępne na stronie 

Banku Danych Lokalnych GUS; 

− Informacje pozyskane odpowiednio z wydziałów starostwa powiatowego, z 

jednostek Powiatu Pleszewskiego oraz z Pleszewskiego Centrum 

Medycznego Sp. z o.o. 

− Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców powiatu będących 

podstawą sporządzonej diagnozy. Dokument przedmiotowego diagnozy 

tanowi załącznik nr 1 do dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego do roku 2030. 

 

3. Uwarunkowania programowe strategii 

3.1. Zapisy Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 powinny być 

zgodne i wpisywać się w zewnętrzne plany i koncepcje rozwoju określone  

w dokumentach strategicznych wyższego rzędu, tzn. strategiach i planach 

definiujących kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, Polski i jej 

regionów. 

− Polityka spójności Unii Europejskiej. W perspektywie 2021-2027 wyodrębniono 

pięć celów polityki, które mają zastąpić dotychczasowe 11 celów 

tematycznych. Cele te sformułowano w sposób ogólny, aby niezależnie od 

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego mogły odpowiadać na potrzeby 

rozwojowe państw członkowskich i ich regionów. Cztery cele mają charakter 

sektorowy (CP 1 - Bardziej konkurencyjna i inteligenta Europa, CP 2 - Zielona, 

nisko-emisyjna, zmierzająca w kierunku zero-emisyjności Europa, CP 3 - Bardziej 

skomunikowana Europa i CP 4 - Europa społeczna i włączająca społecznie), a 

jeden - CP 5 (Europa bliska obywatelom) – terytorialny.  Ponadto polityka 

spójności realizuje cel szczegółowy – „umożliwienie regionom i ludności 

łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i 

środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 

2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu 

gospodarki Unii do roku 2050”. Cel ten jest realizowany za pomocą środków 

nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

− Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Agenda 2030; wrzesień 2015 

r.). W Agendzie 2030 podejmuje się zarówno kwestie nowoczesnej, 

innowacyjnej gospodarki, jak i jakości życia (m.in. zagwarantowanie równego 

dostępu do zasobów gospodarczych, podstawowych usług i szeroko 



 
5 Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 

rozumianej infrastruktury, zwiększenie równości praw kobiet i mężczyzn, walka z 

ubóstwem). Agenda 2030 formuje szereg działań ukierunkowanych na 

obszary związane ze zrównoważonym rolnictwem i produkcją żywności, 

technologiami środowiskowymi. Istotne z punktu widzenia zrównoważonego 

rozwoju jest zapewnienie dostaw czystej i dostępnej dla wszystkich energii, 

wody i warunków sanitarnych oraz promocja wzorców zrównoważonej 

produkcji i konsumpcji. Szczególny nacisk położony jest na walkę ze zmianami 

klimatu i zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych i wodnych. 

− Umowa Partnerstwa (UP) – dokument określa strategię wykorzystania funduszy 

europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki 

rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027. 30 listopada 2021 r. Rada Ministrów 

przyjęła projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027. 

Umowa określa kontekst strategiczny w wymiarze tematycznym i terytorialnym,  

wskazuje oczekiwane rezultaty, wyznacza obowiązujące ramy finansowe i 

wdrożeniowe. 

− Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.) 

− Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (dokument przyjęty uchwałą nr 102 

Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2030”). Dokument przedstawia cele polityki 

regionalnej oraz działania i zadania, jakie do ich osiągnięcia powinien podjąć 

rząd, samorządy: wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pozostałe podmioty 

uczestniczące w realizacji tej polityki w perspektywie roku 2030. 

− Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt, kwiecień 2021) 

− Strategia rozwoju województwa do 2030 roku (dokument przyjęty Uchwałą nr 

XVI/278/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2020 

roku) 

− Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski (RIS 2030), zatwierdzona przez 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą 3099/2020 z dnia 29.12.2020. 

− Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027-  dokument 

po konsultacjach społecznych.  
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4. Informacje dotyczące Powiatu Pleszewskiego 

Powiat Pleszewski położony jest w południowo-wschodniej części województwa 

wielkopolskiego. Graniczy od wschodu z powiatami kaliskim i konińskim, od południa 

z powiatami ostrowskim i krotoszyńskim, od zachodu z powiatem jarocińskim, a od 

północy z powiatami wrzesińskim i słupeckim. Powierzchnia obejmuje 713 km²  

o gęstości zaludnienia 88 osób/km². 

 

 

 
 

Powiat Pleszewski liczy 62 763 mieszkańców (źródło danych: GUS, stan na grudzień 

2020 r.), z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni. Kształtowanie się ilości 

ludności w latach 2017-2020 przestawia poniższa tabela, wskazująca na trend 

migracyjny, będący zjawiskiem występującym w wielu małych i średnich powiatach 

w Polsce. 
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Tabela nr 1 Liczba mieszkańców Powiatu Pleszewskiego w latach 2017-2020 

 
  2017 2018 2019 2020 

Gmina Chocz 4 761 4 750 4 753 4 741 

Gmina Czermin 4 929 4 919 4 947 4 935 

Gmina Dobrzyca 8 249 8 165 8 128 8 093 

Gmina Gizałki 4 650 4 643 4 602 4 591 

Gmina Gołuchów 10 584 10 727 10 777 10 807 

Gmina Pleszew 30 030 29 943 29 807 29 596 

Powiat Pleszewski 63 218 63 147 63 014 62 763 

Źródło: GUS, stan na koniec 2020 r. 

Powiat Pleszewski tworzy 6 gmin: 3 gminy miejsko – wiejskie: Pleszew, Dobrzyca 

(zyskała prawa miejskie z dniem 01.01.2014 r.), Chocz (zyskał prawa miejskie z dniem 

01.01.2015 r.) oraz trzy gminy wiejskie: Czermin, Gizałki i Gołuchów. Największą 

powierzchnię z 713 km² zajmuje Miasto i Gmina Pleszew – blisko 25%, najmniejszą 

Gmina Chocz – 10%. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę każdej z gmin 

tworzących Powiat Pleszewski.  

 

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

W skład gminy wchodzi 12 wsi sołeckich. Liczba ludności w 2020 roku wyniosła 4 741 

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

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

gmina typowo rolnicza, w której użytki rolne zajmują ponad 50% obszaru gminy. 

Spośród indywidualnych gospodarstw rolnych znaczną większość stanowią 

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

powierzchni gminy, znajdują się tu też nieskażone przyrodniczo tereny nad rzeką 

Prosną, która przepływa wzdłuż całej Gminy i jest atrakcją dla miłośników 

kajakarstwa. Chocz bogaty jest w zabytki. Do najważniejszych należą: Kościół 

Pokolegiacki, zbudowany w 1629 roku z bogatą dekoracją stiukową i ołtarzem 

głównym z marmuru kieleckiego z połowy XVII wieku, Pałac Infułatów z 1790 roku 

oraz Kościół i klasztor reformatów, wzniesiony około 1733 roku. Ciekawostką jest 

nietypowy układ urbanistyczny Chocza, składający się z dwóch placów: 

prostokątnego rynku i drugiego trójkątnego, na którym znajduje się zabytkowa figura 

św. Wawrzyńca. Atrakcją turystyczną jest też Wioska Indiańska w Józefowie  

k. Chocza - skansen w stylu amerykańskiego Dzikiego Zachodu.    

 

Gmina Czermin - leży w północno-zachodniej części Powiatu Pleszewskiego. 

Podzielona jest na 14 sołectw. Zajmuje obszar 98 km² zamieszkały przez 4 935 osób. 

Sąsiaduje z gminami: Chocz, Gizałki, Żerków, Kotlin oraz Pleszew. Jest to gmina 

typowo rolnicza, w której użytki rolne stanowią blisko 80% powierzchni gminy. Bardzo 

dobrze rozwinięta jest tu produkcja roślina w tym głównie uprawa polowa, produkcja 

zwierzęca oraz ogrodnictwo. Obszary leśne zajmują tylko 12% powierzchni gminy. 

Zabytki gminy Czermin to m.in.:  drewniany Kościół pw. św. Jakuba w Czerminie  

z pierwszej poł XVIII w., Sanktuarium Maryjne w Żegocinie (XVIII w.), Zespół Pałacowo 
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Parkowy w Grabie (1850), Pałac w Żegocinie (XVIII w.), dziwiętnastowieczne dworki 

w Skrzypni i Psienie-Ostrów. 

 

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

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

7 sołectw, obejmujących 18 wsi i jedno miasto. Liczba ludności w 2020 roku wyniosła 

8 093 osoby. Gmina sąsiaduje z 5 gminami: Pleszew, Raszków, Krotoszyn, Rozdrażew, 

Jarocin, Koźmin Wielkopolski i Kotlin. Brak na terenie gminy dużych obszarów leśnych  

i akwenów, ale gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, np. szlaki 

rowerowe. Obszar gminy jest bogaty w zabytki np.: drewniane kościoły w Dobrzycy  

i Sośnicy, Sanktuarium Maryjne w Lutyni czy pałac w Fabianowie (obecnie Dom 

Pomocy Społecznej). Unikatową atrakcją turystyczną jest Muzeum Ziemiaństwa 

Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy (instytucja kultury Województwa 

Wielkopolskiego) z XVIII-wiecznym pałacem i przyległym parkiem krajobrazowym - 

dawną rezydencją gen. Augustyna Gorzeńskiego, adiutanta króla Stanisława 

Augusta i współtwórcy Konstytucji 3 Maja. Gmina Dobrzyca ma charakter rolniczo - 

przemysłowy, z wysokim poziomem produkcji rolnej i dużą aktywnością gospodarczą. 

W rolnictwie dominują indywidualne gospodarstwa rolne.  

 

Gmina Gizałki - położona jest w północnej części Powiatu Pleszewskiego. Podzielona 

na 17 sołectw, zajmuje obszar 108 km², zamieszkały na koniec 2020 roku przez 4 591 

osób. Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią blisko połowę powierzchni 

gminy, co wpływa również na strukturę zatrudnienia. Liczba indywidualnych 

gospodarstw rolnych na terenie gminy stale wzrasta. Przez teren gminy przebiegają 

dwie drogi wojewódzkie: Nr 442 relacji Kalisz-Września i Nr 443 relacji Jarocin-Konin. 

Drogi te krzyżują się w miejscowości Gizałki. Gmina graniczy z gminami: Pyzdry, 

Żerków, Czermin, Chocz, Grodziec. Od autostrady – A2 we Wrześni gminę dzieli  

37 km. Gmina Gizałki posiada duże obszary leśne. Położona jest na obszarze Puszczy 

Pyzdrskiej, gdzie dominują lasy, pola, łąki i bagna. Do dziś na tych terenach 

zachowały się ślady osadnictwa olenderskiego z XVIII wieku (osadnicy wyznania 

ewangelickiego z terenów Niemiec). Gmina Gizałki jest położona w zlewni rzeki 

Prosny, której dolina wg Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET) stanowi korytarz 

ekologiczny o znaczeniu krajowym.  

 

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

obszarze Wysoczyzny Kaliskiej. Jej wschodnią granicę wyznacza rzeka Prosna. 

Powierzchnia gminy wynosi ok. 135,9 km², co stanowi prawie 19,1% powierzchni 

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

gminą w powiecie. Gminę zamieszkiwało na koniec 2020 roku 10 807 mieszkańców. 

Podzielona jest na 22 sołectwa. Graniczy z miastem Kalisz, gminami Blizanów, Nowe 

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

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

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

stanowiącym połączenie gminy z Kaliszem, Poznaniem i Łodzią. Dominującą rolę w 

gospodarce gminy odgrywa branża handlowo-usługowa. Obszary leśne zajmują 

blisko 10% powierzchni gminy. Gołuchów słynie z renesansowego zamku, 
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wzniesionego w XVI w. przez ród Leszczyńskich, przebudowanego w II poł. XIX w. 

przez księżną Izabelę Czartoryską z Działyńskich w stylu francuskich zamków 

królewskich znad Loary. Obecnie w zamku mieści się oddział Muzeum Narodowego  

z Poznania. Zamek otoczony jest parkiem o powierzchni 158 ha z bogactwem 

gatunków drzew i krzewów (ponad 600 gatunków). Ośrodek Kultury Leśnej w 

Gołuchowie prowadzi Muzeum Leśnictwa oraz pokazową zagroda żubrów, dzików, 

danieli i koników polskich. W sezonie letnim czynny jest Gołuchowski Ośrodek Turystyki 

i Sportu nad Zalewem Gołuchowskim. Na terenie gminy powstały liczne trasy 

rowerowe i piesze (nordic-walking), a także szlak kajakowy na rzece Prośnie.  

 

Miasto i Gmina Pleszew - największa powierzchniowo oraz najludniejsza gmina 

Powiatu Pleszewskiego. Podzielona na 28 sołectw, z 29 596 mieszkańcami (stan na 

koniec 2020 roku) zajmuje obszar ok. 180 km². Od roku 1999 Pleszew jest stolicą 

Powiatu Pleszewskiego. Gmina położona jest w środkowej części powiatu, u zbiegu 

dróg krajowych nr 11 i 12, w odległości ok. 30 km od Kalisza, 100 km od Poznania, ok. 

120 km od Wrocławia i ok. 140 km od Łodzi. Gmina 6 bezpośrednio sąsiaduje  

z gminami: Kotlin, Czermin, Chocz, Gołuchów, Ostrów Wielkopolski, Raszków  

i Dobrzyca. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Szczególną 

nadreprezentację podmiotów gospodarczych w porównaniu do średniej, gmina 

Pleszew notuje w takich branżach jak: produkcja maszyn, kotlarstwo, usługi 

medyczne, handel i mechanika pojazdowa. Zdecydowana większość podmiotów 

gospodarczych zlokalizowana jest na terenie Miasta Pleszew - około 69%.  

Miasto Pleszew posiada wiele atrakcji turystycznych, do których możemy zaliczyć 

zabytkowy rynek z licznymi kamieniczkami i ratuszem w stylu klasycystycznym z 1835 

roku. W Pleszewie znajdują się też liczne cenne obiekty sakralne i świeckie m.in. 

Kościół Św. Floriana, Kościół p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, Kościół Najświętszego 

Zbawiciela, Pałac na Maliniu, Dom Parafialny im. ks. Piotra Skargi, I Liceum 

Ogólnokształcące im. St. Staszica oraz Muzeum Regionalne, utworzone w dawnym 

zajeździe pocztowym. Z innych ciekawszych zabytków gminy Pleszew warto 

wymienić Zespół Pałacowo - Parkowy w Taczanowie, który tworzą pałac 

Taczanowskich z II połowy XVIII wieku oraz 21-hektarowy park krajobrazowy. 

Historyczny dworzec i parowozownia Kolei Wąskotorowej w Pleszewie zostały 

pieczołowicie odrestaurowane - dzięki środkom z UE (w ramach WRPO) - i dziś są 

siedzibami instytucji miejskich; Biblioteki Publicznej oraz „Zajezdni Kultury”. Mistrz 

piekarski Tomasz Vogt założył w Pleszewie Muzeum Piekarstwa oraz Muzeum Tradycji 

Rzemiosła Pleszewskiego. Za rozwój sportu odpowiada Spółka SPORT Pleszew, która 

zarządza m.in. Parkiem Wodnym „Planty”, stadionem miejskim i basenem odkrytym. 

 

5. Przyroda Powiatu Pleszewskiego  

5.1. Klimat 

Powiat pleszewski znajduje się w Środkowowielkopolskim i częściowo w Południowo-

wielkopolskim Regionie Klimatycznym. Region ten charakteryzuje się pogodą ciepłą, 

ale też pochmurną. 

Dominującymi wiatrami w regionie są wiatry zachodnie i południowo-zachodnie  

o średniej prędkości 3,4 m/s (średnia maksymalna – 4,3 m/s przypada na styczeń i luty 
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w marcu, średnia minimalna - 3,2 m/s przypada na lipiec i sierpień od czerwca do 

sierpnia).  

Liczba dni ciepłych (temperatura powyżej 15°C) w ciągu roku waha się od 134 do 

184, a gorących wypada około 35. Dni mroźnych (z temperaturą poniżej 0°C) 

przypada w roku przeciętnie 37. Przeciętna liczba dni pochmurnych wynosi 118.  

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

od 31 marca do 5 września. W związku z obserwowanym na przestrzeni lat globalnym 

wzrostem temperatury okres wegetacyjny ulega wydłużeniu. W latach 2001-2009 

wnosił około 227-232 dni. 

Temperatura średnia w okresie zimowym waha się od 0 do 1°C (najniższa średnia 

przypada na styczeń tj. od –1 do 0°C). Jeżeli chodzi o okres letni to średnia mieści się 

w przedziale od 18 do 19 °C (najwyższa średnia przypada na lipiec i sierpień, tj.  

19 - 20°C). Temperatura średnia dla roku wynosi 9 – 10 °C.   

Teren powiatu pleszewskiego nie wykazuje znacznych dysproporcji w lokalnych 

warunkach klimatycznych, przede wszystkim ze względu na mało urozmaiconą 

rzeźbę terenu. Pewne różnice klimatyczne zaznaczają się okresowo na terenach 

wysoczyznowych oraz większych dolin rzecznych Prosny, Neru, Giszki, Garbacza.  

W rejonie dolin rzecznych okresowo zalegają chłodniejsze masy powietrza  

o zwiększonej wilgotności oraz częściej występują przygruntowe przymrozki. Doliny 

rzeczne pełnią, więc okresowo rolę korytarzy umożliwiających spływ chłodnego 

powietrza. 

Zjawiska podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości 

występowania mgieł i zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom 

gruntowym oraz podmokłościom. 

Pewien swoisty mikroklimat wprowadzają również kompleksy leśne rozproszone po 

terenie powiatu, w postaci większych i mniejszych enklaw roślinnych. Cechuje je 

większa wilgotność powietrza, zaciszność, zacienienie. Wpływają łagodząco na 

dobowe i roczne wahania temperatur.  

Mgły w ciągu roku występują przez około 218 godzin (średnia liczba dni, w których 

się pojawiają, to 40). Pokrywa śnieżna pojawia się zwykle 28 listopada, a zanika 30 

marca, przeciętnie zalega 37 dni (minimalnie 2, maksymalnie 101). 

Średnia roczna suma opadów z wielolecia mieści się w przedziale 500-550 mm 

(najmniej opadów przypada na marzec 20 – 30 mm). Najwięcej opadów 

miesięcznych przypada na lipiec, kiedy ich suma wynosi 60 – 70 mm dla gmin Chocz 

i Gizałki oraz 70 – 80 mm dla gmin Czermin, Dobrzyca, Gołuchów i Pleszew. 

 

5.2. Gleby, struktura użytkowania 

Pokrywę glebową powiatu tworzą przede wszystkim gleby bielicowe piaszczyste 

(około 81%) i słabo ilaste oraz gleby płowe na podłożu glin zwałowych – gliniaste (10 

%), gleby pylaste (7 %), a także w mniejszym stopniu torfowe (1 %) i murszowe (1 %). 

Ze względu na żyzność w powiecie pleszewskim można wyodrębnić dwie główne 

grupy gleb, tj. żyzne i bardzo ubogie. Te pierwsze znajdują się na zachód od doliny 

Prosny, w gminach Dobrzyca, Gołuchów, Czermin i Pleszew, to głównie gleby 

brunatne wyługowane i kwaśne wytworzone na piaskach słabo gliniastych i luźnych 

oraz gleby płowe. Część wschodnia powiatu – gminy Chocz i Gizałki – zdominowana 

jest przez rozwinięte na piaskach gleby bielicowe i bielice. Terasy zalewowe doliny 
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Prosny oraz dolin mniejszych rzek zajęte są przez gleby aluwialne, mady piaszczysto 

gliniaste oraz gleby bagienne, w tym torfowe. 

Na gruntach podmokłych – szczególnie w północnej części powiatu – powstała 

odmiana limonitu, czyli złożone ze związków żelaza grudy rudawca (rudy darniowej), 

używane dawniej do wznoszenia budynków.   

 

Tabela nr 2 Powierzchniowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych gruntów 

ornych na terenie powiatu pleszewskiego 

Powierzchnia gruntów ornych wg klas bonitacyjnych [ha] 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

0 356 8 752 4 914 10 997 3 981 12 937 7 059 36 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Tabela nr 3 Powierzchnia łąk i pastwisk wg klas bonitacyjnych na terenie powiatu 

pleszewskiego 

Powierzchnia łąk i pastwisk wg klas bonitacyjnych 

[ha] 

I II III IV V VI 

0 0 105 112 40 27 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

5.3. Powierzchniowe oraz podziemne zasoby wodne 

Wody powierzchniowe występujące na terenie powiatu należą do systemu 

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

przebiega linia wododziałowa, oddzielająca zlewnię Warty II rzędu od zlewni Prosny 

III rzędu. 

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

Ciemną, Nerem oraz Garbaczem. Nieco mniejsze znaczenie ma jeszcze rzeka 

Lutynia wraz z dopływem Patoką. Na terenie powiatu mają również swoje obszary 

źródliskowe Orla oraz Kotlinka. 

 

5.3.1. Prosna jest lewostronnym dopływem Warty, uchodzącym do niej w km 348. 

Wypływa na Wyżynie Woźnicko – Wieluńskiej w rejonie miejscowości, Wolęcin 

na wysokości 272 m n p m. Pod względem administracyjnym zlewnia Prosny 

leży na pograniczu województw wielkopolskiego i łódzkiego. Całkowita 

długość rzeki wynosi 216,8 km, z czego w województwie wielkopolskim 

znajduje się około 139,0 km, a na terenie powiatu pleszewskiego 45,6 km. 

Powierzchnia dorzecza 4924,7 km2, z czego 3680,0 km2 położonych jest  

w województwie wielkopolskim. Głównymi dopływami Prosny są: 

− Ner (swoje źródła posiada na południowy zachód od miejscowości 

Piekarzew, uchodzi do Prosny w 39,6 km biegu rzeki. Całkowita długość 

Neru wynosi 125,9 km, a powierzchnia zlewni 1823 km2 – zlewnia 

zbudowana jest z piasków lodowcowych, na terenie powiatu długość rzeki 

wynosi 22,53 km, przepływa przez gminę Pleszew i uchodzi do Prosny), 
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− Ciemna (zwana również Trzebną bierze początek w okolicach Czachór, 

uchodzi do Prosny w 45,0 km biegu rzeki, na terenie powiatu ma długość 

10,9 km, przepływa przez gminę Gołuchów, jej wody zasilają sztuczny 

zbiornik w Gołuchowie, zlewnia rzeki zbudowana jest z piasków 

lodowcowych i glin), 

− Giszka (wypływa około 1 km na zachód od Sowiny Błotnej, uchodzi do 

Prosny w 44,4 km biegu rzeki, długość na terenie powiatu 19,64 km, 

przepływa przez gminy Pleszew i Gołuchów), 

− Garbacz (źródła tej rzeki znajdują się na zachód od Czermina, dalej płynie 

w kierunku północno – wschodnim do miejscowości Żbiki, po czym zmienia 

swój kierunek na północno – zachodni i powyżej miejscowości Łęgi uchodzi 

do Prosny, długość rzeki na terenie powiatu 16,5 km, przepływa przez 

gminę Czermin).  

Wymienione dopływy Prosny posiadają również rozbudowaną sieć własnych 

dopływów. Największe znaczenie pod tym względem dla powiatu mają Ner, 

Ciemna oraz Giszka.  

 

5.3.2. Lutynia jest lewostronnym dopływem Warty, uchodzącym do niej w 333,0 km 

biegu rzeki. Całkowita jej długość wynosi 60,4 km, a powierzchnia zlewni 570,1 

km². Na terenie powiatu pleszewskiego znajduje się 13,34 km odcinek rzeki. 

Wypływa w rejonie Korytnicy, na wysokości około 145 m n p m. Dorzecze 

Lutyni do Lubianki włącznie, położone jest na Wysoczyźnie Kaliskiej, 

zbudowane z w południowo – zachodniej części głównie z glin zwałowych,  

w północno – wschodniej i północnej z piasków lodowcowych i glin 

zwałowych. Prawie cały górny jej bieg (od Koryt do Wilczej) przypada na 

powiat pleszewski, gminę Dobrzyca. Głównymi dopływami Lutyni są: 

− Patoka (zwana również Potoką, długość rzeki w powiecie wynosi 7,5 km, 

przepływa przez gminą Dobrzyca); 

− Lubieszka (zwana również Lubieską, długość rzeki w powiecie wynosi 0,33 

km, przepływa przez gminę Dobrzyca, graniczna część zlewni zbudowana 

jest z glin zwałowych, część środkowa z dużych płatów iłów, dolna część  

z piasków zwałowych); 

Pod względem zasobności w wody powierzchniowe, powiat pleszewski zaliczany jest 

do obszarów o średniej zasobności. Prócz wymienionych głównych rzek Prosny  

i Lutyni wraz z ich podstawowymi dopływami przez teren powiatu przepływają 

również cieki: Grabówka, Orla, Kanał Oborski, Potok Pleszewski, Błotnia, Kanał 

Wieczyński, Kanał Młynikowski, Kanał Czarnobrodzki, Parowa Pilska, Trzebówka. 

Łączna długość podstawowych cieków wodnych przepływających przez powiat 

pleszewski wynosi 235,42 km. Z czego rzeki o uregulowanym przepływie mają 26,5 km, 

a rzeki o nieuregulowanym przepływie 208,92 km. Zasilanie wód powierzchniowych 

następuje bezpośrednio z opadów i topniejącej pokrywy śnieżnej. 

 

Zbiorniki wodne 

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

sztucznych zbiorników retencyjnych, zasilanych głównie wodami powierzchniowymi. 
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Retencja wody na terenie powiatu odbywa się w znacznym stopniu poprzez zbiorniki 

wód stojących.  

Największym zbiornikiem wodnym na terenie powiatu jest Zbiornik Gołuchów 

znajdujący się na terenie gminy Gołuchów, na wysokości 112 m n.p.m. Należy on do 

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Zbiornik jest akwenem  

o funkcji retencyjno, rolniczo, rekreacyjnej, został utworzony w 1970 roku. Pojemność 

użytkowa zbiornika wynosi 1,24 mln m3, powierzchnia 52 ha, średnia głębokość 2,7 m 

(maksymalna 7,0 m). Jest on zasilany głównie wodami rzeki Ciemnej i dodatkowo 

Rowu Jedlec.  

 

Wody podziemne 

Na terenie powiatu pleszewskiego znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 

311 – Zbiornik Rzeki Prosny. Jest to zbiornik czwartorzędowy, w związku z czym jego 

zagrożeniem są zanieczyszczenia antropogeniczne, które infiltrują z wodami 

powierzchniowymi. Jest to zbiornik porowy o średniej głębokości 30 m  

i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 128 tys. m3/d. 

Jakość wód podziemnych w w/w zbiorniku na podstawie badań WIOŚ została 

zaklasyfikowana do IV klasy (wody niezadowalającej jakości) w 5 stopniowej skali. 

Badania wykazały ponadto zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych.  

Oprócz wód w w/w zbiorniku na terenie powiatu pleszewskiego występują pokłady 

wód zalegające na różnych poziomach wodonośnych (czwartorzędowe, 

trzeciorzędowe, jurajskie). Wody te są pobierane w pierwszej kolejności dla potrzeb 

zaopatrzenia ludności, ale także dla potrzeb nawodnień w gospodarstwach rolnych  

i ogrodniczych.  

Występowanie wód gruntowych na terenie gmin powiatu pleszewskiego wygląda 

następująco: 

− Gmina Gołuchów – na terenie tej gminy występują i są eksploatowane wody 

wszystkich trzech poziomów, które występują w powiecie (czwartorzędowe, 

trzeciorzędowe, jurajskie). Głównym zbiornikiem wód w utworach 

czwartorzędowych jest obszar doliny Prosny. Kolejnym obszarem, na którym 

występują użytkowe czwartorzędowe poziomy wodonośne jest struktura 

związana z doliną rzeki Ciemnej.  

− Gmina Dobrzyca – na tym obszarze występują wody gruntowe dolinowe  

(o zwierciadle swobodnym, zalegającym na głębokości około 3m ppt.) i w 

piaskach lodowcowych wzdłuż rzeki Lutyni, a także wody na wysoczyźnie 

morenowej. 

− Gmina Czermin – na terenie tej gminy również występują trzy poziomy 

wodonośne; czwartorzędowy (na głębokości 1 - 2m ppt., dolina rzeki Prosny), 

trzeciorzędowy (słabo rozpoznany, związany z piaskami pochodzenia 

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

20m ppm., związany ze szczelinowym kompleksem wapieni i margli, 

nieujmowany).  

− Gmina Chocz – występuje tylko czwartorzędowy poziom wodonośny, na 

głębokości poniżej 2m ppt. 

− Gmina Gizałki – występuje tylko czwartorzędowy poziom wodonośny.  
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− Gmina Pleszew – na terenie gminy Pleszew, poziomy wodonośne występują 

na różnych głębokościach.  

 

5.4. Obszary leśne na terenie powiatu 

Lasy powiatu pleszewskiego zaliczane są do Działu Bałtyckiego, Poddziału Pasa 

Wielkich Dolin oraz Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej (wg klasyfikacji geobotanicznej  

W. Szafera).  

Powierzchnia lasów na terenie powiatu wynosi 13 905 ha, stąd lesistość kształtuje się 

na poziomie 19,6%. Dominującym typem siedlisk są bory świeże i bory mieszane,  

w naturalnym drzewostanie przeważają sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, brzoza  

i osika.  

Lasy powiatu pleszewskiego administracyjnie należą do Nadleśnictw Taczanów  

i Grodziec, które podlegają Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności 

Skarbu państwa (lasy prywatne) sprawuje starosta. Bezpośredni nadzór nad 

gospodarką leśną w lasach prywatnych powiatu pleszewskiego na mocy 

podpisanych porozumień został przekazany Nadleśnictwu Taczanów i Grodziec. 

Powierzchnia lasów powierzonych w nadzór nadleśnictwom wynosi 2.552 ha   

Nadleśnictwo Taczanów podzielone jest na dwa obręby leśne; Taczanów i Wielowieś 

oraz na 9 leśnictw. Pod zarządem Nadleśnictwa znajduje się 14 513 ha. Teren 

Nadleśnictwa jest bardzo ciekawy przyrodniczo. Zlodowacenie środkowopolskie  

i procesy rzeźbotwórcze, działające po ustąpieniu lądolodu, ukształtowały rzeźbę 

terenu Nadleśnictwa. Dominują tu rozległe równiny płaskiej moreny dennej  

z nielicznymi pagórkami moreny czołowej. Lasy Nadleśnictwa Taczanów, 

zlokalizowane są w makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej na Wysoczyźnie 

Kaliskiej. 

Głównymi gatunkami lasotwórczymi drzewostanów Nadleśnictwa Taczanów są  

w ujęciu powierzchniowym – wg gatunków panujących: sosna 71%, dąb 20%, brzoza 

5%, olsza 2%, pozostałe 2%. Część Nadleśnictwa znajduje się na tzw., Płycie 

Krotoszyńskiej”, która znana jest z występowania Dąbrów Krotoszyńskich. Są to 

zespoły naturalnych dąbrów świetlistych, w których skład gatunkowy wchodzą 

przede wszystkim dęby, grab zwyczajny oraz leszczyna, które częściowo 

przemieszane są z sosną i innymi gatunkami. Pozostała część terenu, to głownie bory 

mieszane świeże, lasy mieszane świeże i lasy świeże, których głównym gatunkiem jest 

sosna.  

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

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

przyrodniczo-leśną Nadleśnictwo Grodziec prawie w całości leży na obszarze III 

Wielkopolsko-Pomorskiej Krainy przyrodniczo - leśnej,  

7 Dzielnicy Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej. Niewielki obszar Obrębu Grodziec należy 

także do IV Krainy Mazowiecko – Podlaskiej i 3 Dzielnicy Równiny Warszawsko-

Kutnowskiej.  

Pod zarządem Nadleśnictwa znajduje się 25 513ha (w tym 24 955ha powierzchni 

leśnej) bardzo zróżnicowanego terenu. Nadleśnictwo w całości położone jest  

w zasięgu województwa wielkopolskiego, na obszarze 5 powiatów (w powiecie 

pleszewskim gmina Chocz i Gizałki). Obszar Nadleśnictwa położony jest na terenie 
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nizinnym. Powszechne występowanie piasków jest przyczyną wytworzenia siedlisk 

ubogich. Na terenie Nadleśnictwa obecne są pola wydmowe  

i pojedyncze wydmy, które powstały po ustąpieniu lodowca z obszaru Wielkopolski. 

Większość wydm układa się w charakterystyczne ciągi, których długość sięga 6 km, 

ich wysokość waha się od 3 do 30m. Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska 

borowe z dominacją sosny. Siedliska borowe zajmują 91,04% powierzchni. 

 

5.5. Obszary przyrody podlegające ochronie 

Przyroda powiatu pleszewskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością  

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

zadrzewień, czy okazałych drzew. Rozległe obszary bogate w różnorodną roślinność 

wiążą się z występowaniem licznych gatunków fauny. Takie tereny, ze względu na 

swoje walory i cenne gatunki roślin i zwierząt, są poddawane ochronie w celu 

zachowania bioróżnorodności. 

Aktualnie istnieją następujące formy ochrony przyrody na terenie powiatu 

pleszewskiego: 

5.5.1. Natura 2000: 

− Obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007 

(pow. 34 245,3 ha) – ostoja położona w południowej Wielkopolsce, w 

zachodniej części wysoczyzny Kaliskiej. Celem utworzenia tego obszaru jest 

ochrona największego w Europie kompleksu lasów dębowych. Kwaśne 

dąbrowy, w których dominują dęby szypułkowe, stanowią 60 % ostoi. 

Ponadto występuje tam także acydofilny las grabowo-dębowy oraz takie 

drzewa jak: grądy środkowoeuropejskie oraz łęgi olszowe i wiązowo-

jesionowe. Natomiast do charakterystycznej roślinności nieleśnej, 

występującej na obszarze ostoi, należą torfowiska niskie i przejściowe oraz 

łąki trzęślicowe. Ostoja stanowi część płaskiej, zdenudowanej wysoczyzny 

dennomorenowej, zbudowanej głównie z glin zwałowych szarych 

zlodowacenia środkowopolskiego o miąższości od 18 do 22 m. 

Charakterystyczne dla obszaru jest stagnowanie wód opadowych w 

lokalnych zagłębieniach, co jest spowodowane spoistością skał 

macierzystych. W ostoi występuje 13 siedlisk o dużym znaczeniu 

przyrodniczym w skali europejskiej, z czego trzy mają znaczenie 

priorytetowe. Są to: lasy łęgowe, śródlądowe murawy napiaskowe  

i lasy bagienne. Obszar charakteryzuje się dużą różnorodnością flory, 

występuje tam około 850 gatunków roślin, w tym dużo gatunków rzadkich i 

ginących m.in. kosaciec syberyjski, storczyk krwisty. Warto zaznaczyć, że w 

ostoi występuje także roślinność charakterystyczna dla obszarów górskich 

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

ptaków, charakteryzuje się występowaniem cennych gatunków ptaków. 

Ilość gatunków szacuje się na około 163, z czego większość (około 130) 

stanowią gatunki lęgowe. Obszar ten stanowi ostoję m.in. dla bociana 

czarnego, żurawia, muchołówki białoszyjej i skowronka borowego. Obszar 

usytuowany częściowo na obszarze Gminy Dobrzyca. 
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− Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej  

PLH 300002 (pow. 34 225,2 ha) – obszar ten praktycznie w całości pokrywa się  

z obszarem specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB 300007,  

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

wcześniej omówionego obszaru. 

− Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Glinianki w Lenartowicach PLH 300048 

(pow. 7,4 ha) – jest to obszar o powierzchni 7,4 ha. Znajduje się w gminie Pleszew. 

Glinianki w Lenartowicach, to kompleks zbiorników wodnych pośród ugorów, 

krzewów i drzew powstały w wyniku wydobywanie glin dla potrzeb pobliskiej 

cegielni. Działalność przyczyniła się do stworzenia optymalnych warunków dla 

ciepłolubnych gatunków roślin i zwierząt. Charakterystyczne dla glinianek są 

rośliny nawodne i wodne, do których należą: pałka szerokolistna, trzcina 

pospolita, żabieniec babka wodna, strzałka wodna, rdestnica pływająca, 

rdestnica kędzierzawa, rdest ziemnowodny i włosienicznik. Natomiast ugory są 

porośnięte trzcinnikiem piaskowym oraz innymi gatunkami traw i bylin. Wartość 

przyrodnicza ostoi jest przede wszystkim warunkowana występowaniem dużej 

liczebności niewielkiego płaza kumaka nizinnego. Do pozostałych płazów 

występujących na obszarze należy traszka zwyczajna, żaba wodna i jeziorowa, 

ropucha szara i zielona. Kolejnym istotnym gatunkiem reprezentującym faunę 

jest motyl czerwończyk nieparek, natomiast z ssaków występują tu m.in. krety, 

bobry, jeże, piżmaki, lisy i sarny. Jednakże należy zaznaczyć, że glinianki stanowią 

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

licznie występujących pająków jest tygrzyk paskowany, którego wyróżnia 

ciekawe ubarwienie. Ponadto występuje tam około 30 gatunków ważek, w tym 

także gatunki rzadkie, takie jak łatka wiosenna, oczobarwnica mniejsza, czy 

szafranka czerwona.  

5.5.2. Obszar chronionego krajobrazu: 

− Obszar chronionego krajobrazu ,,Dolina rzeki Ciemnej” – został powołany na 

podstawie Uchwały Nr 111/90 Wojewódzkiej Ray Narodowej w Kaliszu z dnia  

27 kwietnia 1990 r. w sprawie ustalenia obszaru krajobrazu chronionego "Dolina 

Rzeki Ciemnej" na terenie województwa kaliskiego i zasad korzystania z tego 

obszaru (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 18, poz. 167). Stanowi teren o powierzchni 3 500 ha. 

Rzeka Ciemna przepływa wąską, ale dobrze widoczną doliną. Obszar ten 

charakteryzuje się wieloma gatunkami cennych roślin i zbiorowisk roślinnych oraz 

różnorodną fauną. Najpiękniejszą częścią doliny rzeki Ciemnej jest park 

dendrologiczny, który należy do jednych z największych parków 

dendrologicznych w Europie. Rosną w nim gatunki krzewów i drzew z różnych 

kontynentów, co stanowi o jego dużej atrakcyjności. Ponadto malowniczość 

obszaru jest dodatkowo podkreślona, utworzonymi dla celów widokowych, 

stawami i mostkami.  

− Obszar chronionego krajobrazu ,,Dąbrowy Krotoszyńskie, Baszków-Rochy” – 

został powołany na podstawie Rozporządzenia Nr 6 Wojewody Kaliskiego z dnia 

22 stycznia 1993 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego krajobrazu "Dąbrowy 
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Krotoszyńskie Baszków-Rochy" na terenie województwa kaliskiego i zasad 

korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kal. Nr 2, poz. 14). Jest to obszar  

o powierzchni ok. 2 650 ha na obszarze powiatu pleszewskiego. Większość 

obszaru znajduje się na terenie powiatu krotoszyńskiego. Obszar został utworzony 

w celu ochrony wyróżniających się form krajobrazowych, które charakteryzują 

południową Wielkopolskę. Jest największym w Europie Środkowej skupienie 

acydofilnych lasów liściastych różnego typu, z pomnikowymi dębami i bukami  

o wysokich wartościach hodowlanych, których wiek często przekracza 200 lat. 

5.5.3. Użytki ekologiczne: 

Na terenie powiatu pleszewskiego znajduje się użytek ekologiczny ,,Jeziorko”,  

w obrębie ewidencyjnym Kuchary, ustanowiony uchwałą Nr XLV/314/2006 Rady 

Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego. Jego powierzchnia wynosi 3,64 ha. Użytek ten stanowi ostoję 

chronionych gatunków ptaków, w tym gniazdującego tam łabędzia niemego. 

Na obszarze powiatu pleszewskiego zlokalizowany jest również użytek ekologiczny 

„Matecznik” ustanowiony uchwałą Nr XLII/247/2014 Rady Gminy Gizałki z dnia  

20 sierpnia 2014 roku w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2014 roku). Użytek stanowi część działki nr 2100 położonej w 

obrębie Kolonia Obory (arkusz mapy 3; Leśnictwo Kaźmierka, oddział 100b), 

stanowiącej własność Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa 

Grodziec. Powierzchnia wynosi 6,7 ha, a nadzór nad użytkiem sprawuje 

Nadleśnictwo Grodziec. 

5.5.4. Pomniki przyrody - Na terenie powiatu występuje 138 pomników przyrody (głównie 

drzewa). 

5.6. Infrastruktura ochrony środowiska 

Tabela nr 4 kształtowanie się infrastruktury ochrony środowiska na przestrzeni lat 2000-

2020 (w ujęciu pięcioletnim) 

Zakres danych Jednostka 
Rok 

2000 2005 2010 2015 2020 

Długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej 

(Dane GUS – rosnąco) 

km 36,9 72,5 92,6 196,5 269,7 

Kanalizacja przyłącza 

prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

(Dane GUS – rosnąco)  

szt. 1 971 2 633 3 353 5 687 6 537 

Kanalizacja korzystający z 

instalacji w % ogółu 

ludności 

(Dane GUS – rosnąco) 

% b.d. 33,1 36,3 50,3 53,7* 
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Wodociąg długość 

czynnej sieci rozdzielczej 

(Dane GUS – rosnąco) 

km 715,6 775,2 745,8 763,4 845,3 

Wodociąg przyłącza 

prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

(Dane GUS – rosnąco) 

szt. 9 535 10 502 10 987 11 855 12 143 

Wodociąg korzystający z 

instalacji w % ogółu 

ludności 

(Dane GUS – rosnąco) 

% b.d. 88,0 88,6 95,3 95,2* 

Elektrownie wodne szt. 1 

Elektrownie wodne moc 

zainstalowana ogółem 
MW 0,3 

Elektrownie wiatrowe 

(dane własne) 
szt. 31 

Elektrownie wiatrowe moc 

zainstalowana ogółem 
MW 55,3 

Farmy fotowoltaiczne szt. 1 

Farmy fotowoltaiczne moc 

zainstalowana ogółem 
MW 0,72 

*dane za rok 2019 

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

 

6. Infrastruktura drogowa, transport i komunikacja 

6.1. Infrastruktura drogowa na terenie powiatu w latach 2016-2020 

W granicach administracyjnych Powiatu Pleszewskiego ogółem długość dróg 

publicznych wynosi 994,82 km.  Zgodnie z podziałem sieci dróg publicznych wg 

obowiązującej kategoryzacji, w powiecie pleszewskim występują drogi:  

6.1.1. krajowe – o długości łącznej 45,6 km, do których należą: 

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

od km 363,214 do km 383,405 długości 20,2 km, 

- droga nr 12 o przebiegu: Leszno – Gostyń - Jarocin - Pleszew – Kalisz, od km 

238,918 do km 264,365 długości 25,4 km.  

6.1.2. wojewódzkie – o długości łącznej 46,5 km: 

- droga nr 442 o przebiegu: Września – Pyzdry – Kalisz (przebiega przez gminy 

Gizałki Chocz), 

- droga nr 443 o przebiegu: Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków (przebiega 

przez gminy Czermin i Gizałki). 

6.1.3. powiatowe o łącznej długości 375,608 km, z czego 358,365 km stanowią drogi 

zamiejskie, zaś 17,243 km drogi miejskie (ulice w m. Pleszewie).  

 

Tabela nr 5 Długości dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin 
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Lp. Gmina Długość w km 

1. Chocz 27,716 

2. Czermin 59,221 

3. Dobrzyca 93,382 

4. Gizałki 26,556 

5. Gołuchów 62,043 

6. Pleszew 
106,690 

w tym ulice: 17,243 

 Razem: 375,608 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 

 

6.2. Nakłady finansowe 

W latach 2016 – 2020 na poprawę jakości infrastruktury wydano łącznie 58 202 163 zł. 

Szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania inwestycji drogowych  

z uwzględnieniem miejsca realizacji inwestycji przedstawia tabela zamieszczona 

poniżej. 

Tabela nr 6 Źródła finansowania inwestycji drogowych  

Lp. Gmina 
Wykonanie 

ogółem (zł) 

Środki Powiatu 

(zł) 

Środki Gmin 

(zł) 

RFIL* 

(zł) 

FDS** 

(zł) 

Inne 

(zł) 

1. Chocz 2 285 067,54 1 212 516,82 452 717,72 - - 
619 833,00  

PROW 

2. Czermin 5 279 142,20 3 282 940,54 1 348 531,66 278 950,00 368 720,00 - 

3. Dobrzyca 15 479 112,70 6 992 626,68 4 002 016,02 348 000,00 - 

4 115 720,00 

PRGiPID 

20 750,00  

Razem 

bezpieczniej 

4. Gizałki 435 879,44 90 028,09 345 851,35 - - - 

5. Gołuchów 22 125 712,10 6 959 965,18 4 052 822,58 457 957,00 4 480 559,00 

1 921 838,00 

PRGiPID 

4 252 570,34 

WRPO 

6. Pleszew 12 597 249,21 4 763 620,80 4 152 774,41 513 050,00 2 466 670,00 
701 134,00 

PRGiPID 

 Razem: 58 202 163,19 23 301 698,11 14 354 713,74 1 597 957,00 7 315 949,00 11 631 845,34 

*RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

** FDS – Fundusz Dróg Samorządowych 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 

 

 

6.3. Zestawienie rzeczowe zrealizowanych inwestycji w latach 2016-2020 

Tabela nr 7 Zestawienie efektów rzeczowych  inwestycji realizowanych  na drogach 

przez samorząd powiatu pleszewskiego w latach 2016 – 2020r. 

Gmina 
Długość dróg 

(mb) 

Długość 

chodników 

(mb) 

Długość ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszo - 

rowerowych (mb) 
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Chocz 4 145,50 0,00 0,00 

Czermin 6 857,00 1 449,60 606,50 

Dobrzyca 16 601,00 4 417,00 4 190,00 

Gizałki 570,00 237,00 0,00 

Gołuchów 11 768,00 6 011,00 8 001,00 

Pleszew 6 157,00 6 792,45 2 497,00 

Razem: 46 098,50 18 907,05 15 294,50 

Źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie 

 

6.4. Zestawienie najistotniejszych inwestycji Powiatu Pleszewskiego w zakresie 

infrastruktury drogowej  w latach 2016-2020: 

− przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowska) w m. Kościelna Wieś  

o długości 1,460 km wraz z wykonaniem chodników o długości 1218 mb. 

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 480 855 zł, w tym dofinansowanie  

z PRGiPID na lata 2016-2019 - 708 457 zł, oraz środków Partnera Projektu 

Gminy Gołuchów - 357 770 zł; 

− przebudowa drogi powiatowej nr 4338P na odcinku Pleszew – Lenartowice  

o długości 0,996 km wraz z budową chodników o długości 1083 mb. Koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 1 423 190 zł, w tym dofinansowanie z PRGiPID na 

lata 2016-2019 - 701 134 zł oraz środków Partnera Projektu Miasta i Gminy 

Pleszew - 354 073 zł; 

− przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odc. Dobrzyca – Koryta. Etap II 

od km 4+186 do km 7+100 w m. Koźminiec o długości 2,914 km wraz  

z wykonaniem chodnika o długości 659 mb i ścieżką rowerową 1,050 km. 

Całkowita wartość zadania – 2 764 242 zł, w tym dofinansowanie z 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019  

w kwocie 1 370 123 zł oraz z Gminy Dobrzyca – 692 077 zł; 

− przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary – Kucharki na 

odcinku 2,003 km wraz z wykonaniem chodnika o dł. 417 mb i ścieżki 

rowerowej 797 mb. Całkowita wartość inwestycji 2 450 144 zł, w tym 

dofinansowanie z PRGiPID – 1 213 381 zł oraz z Gminy Gołuchów 612 758 zł; 

− przebudowa drogi nr 4310P na odcinku Chocz – Józefów. Długość 

przebudowanej drogi 2,63 km. Łączny koszt inwestycji – 976 473 zł, w tym 

dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

– 619 833 zł oraz z Gminy Chocz w kwocie 106 992 zł; 

− przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca – Koryta. 

Etap IV: Dobrzyca – Izbiczno; dofinansowaną z Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019 –wartość 

inwestycji - 6 522 167 zł, wysokość dofinansowania – 2 745 597 zł; w ramach 

inwestycji przebudowano 4,186 km drogi; 

− przebudowa drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew dofinansowaną 

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych; wartość inwestycji – 5 162 860 

zł, wysokość dofinansowania – 2 466 670 zł; w ramach inwestycji 

przebudowano 2,255 km drogi; 
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− budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów 

– Kuchary współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego; koszt robót budowlanych 5 401 702,01 zł; w ramach 

inwestycji wybudowano 6 km ścieżki rowerowej; 

− przebudowa drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kucharki; wartość 

inwestycji – 8 793 039 zł, wysokość dofinansowania z FDS – 4 303 060 zł;  

w ramach inwestycji przebudowano 7,63 km drogi. Przebudowę drogi 

wsparto również środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) 

w kwocie 457 957 zł. 

 

6.5. Transport i komunikacja publiczna 

Corocznie przybywa pojazdów, zarówno w całym kraju jak i w Powiecie Pleszewskim, 

co z jednej strony jest korzystne mając na względzie bogacenie się społeczeństwa,  

a z drugiej strony niekorzystne biorąc pod uwagę wzrastający ruch pojazdów przy tej 

samej ilości dróg oraz parkingów. 

Tabela nr 8 Ilość zarejestrowanych pojazdów w Powiecie Pleszewskim w latach 2016-

2020 (stan na 31.XII danego roku) 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Samochody 

osobowe 
45 255 38 116 48 030 49 440 50  886 

Autobusy 121 76 142 151 155 

Samochody 

Ciężarowe 
6 610 5 032 6 962 7 169 7415 

Motorowery 2 882 2 857 2 964 3 000 3 077 

Motocykle 1 614 1 847 1 883 2 025 2 176 

Ciągniki 

rolnicze 
5 004 3 640 5 209 5 294 5 430 

Ciągniki 

siodłowe 
717 531 851 904 945 

Samochody 

specjalne 
374 314 403 430 435 

 Źródło: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

W roku 2019 Zarząd Powiatu podjął decyzję o zainstalowaniu w Wydziale 

Komunikacji Starostwa Powiatowego systemu kolejkowego do obsługi: rejestracji 

pojazdów, praw jazdy oraz transportu. System umożliwia również elektroniczną 

rezerwację godzinową z wyprzedzeniem dwutygodniowym. System kolejkowy 

zapewnia komfort obsługi dla Klientów Wydziału Komunikacji oczekujących na 

załatwienie oraz pracowników. 

6.6. Transport Publiczny 

Aktualna rola samorządu powiatowego w zakresie transportu zbiorowego ogranicza 

się do wydawania zezwoleń na powiatowy przewóz osób. Przewozy te realizuje 

prywatny przewoźnik mający siedzibę na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Sieć 
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połączeń autobusowych na terenie powiatu finansowana jest z dotacji udzielonych 

przez samorządy gminne, dotacje pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego oraz z dochodów z biletów uzyskiwanych przez 

przewoźnika. Obecnie transport publiczny w niektórych rejonach Powiatu 

Pleszewskiego można oceniać jako działający skutecznie natomiast w niektórych 

gminach, szczególnie tych oddalonych od siedziby powiatu, niedostateczna ilość 

kursów powoduje niską ocenę funkcjonowania oraz niesie takie ryzyka jak np. 

podróżowanie mieszkańców w innych, lepiej skomunikowanych kierunkach (np. inne 

miasta, poza terenem powiatu). 

 

7. Oświata i edukacja 

Tabela nr 9 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu  

w Pleszewie w latach 2016-2020: 

Nazwa szkoły Liczba uczniów 

2016 2017 2018 2019 2020 

Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie 500 528 571 703 704 

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w 

Pleszewie 

845 

(300)1 

889 

(385)1 

834 

(368)1 

815 

(236)1 

804 

(254)1 

Zespół Szkół Przyrodniczo-

Politechnicznych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Marszewie2 

534 

(186)1 

- - - - 

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica 

w Pleszewie 

303 308 309 420 395 

Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stanisława 

Staszica w Pleszewie3 

171 139 72 - - 

Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie 240 244 232 207 197 

Centrum Kształcenia 

Praktycznego/Centrum Kształcenia 

Zawodowego4 

2921 3321 3171 3451 2721 

Ogółem 
2 885 

(778)1 

2 440 

(717)1 

2 335 

(685)1 

2 490 

(581)1 

2 372 

(526)1 

1- w tym: uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
2 w związku z tym, że od 01.01.2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi został organem prowadzącym dla 

Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Zespół 

nie został uwzględniony w sprawozdaniu Systemu Informacji Oświatowej dotyczącym liczby uczniów wg 

stanu na 30.09.2017 r., które jest podstawą do naliczenia subwencji oświatowej na 2018 r.  
3 w wyniku reformy oświatowej od 01.09.2019 r. przestały funkcjonować gimnazja  
4 w wyniku reformy oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie od dn.01.09.2019 r. 

zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie 

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

 

Jak wynika z powyższej tabeli ilustrującej liczbę uczniów w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Pleszewie, utrzymuje się tendencja 

spadkowa w tym zakresie. 

Na spadek liczby uczniów mają wpływ różne czynniki, przede wszystkim niż 

demograficzny, zmiany w przepisach prawa oświatowego (likwidacja niektórych 

typów szkół, np. gimnazjum), zmiana organu prowadzącego dla Zespołu Szkół 

Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, 
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likwidacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z dniem 31.08.2019 r. 

spowodowana niemożliwością zapewnienia wychowankom MOW warunków 

lokalowych w budynkach pozostających w dyspozycji powiatu pleszewskiego.  

W związku z likwidacją MOW w Marszewie zlikwidowano z dniem 31.08.2019 r. Szkołę 

Podstawową Specjalną w Marszewie oraz Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia Nr 3 

w Marszewie wchodzące w skład MOW w Marszewie.  

Oprócz wskazanych wyżej okoliczności jako istotne, mające wpływ na ilość uczniów 

należy wskazać czynniki mające na wpływ podejmować przez uczniów decyzji  

o wyborze szkoły. Jak wskazują wyniki diagnozy, głównymi czynnikami wpływającymi 

na wybór określonej szkoły jest opinia bliskich (znajomych, rodziny) bliskość miejsca 

zamieszkania oraz możliwości dojazdu do szkoły. 

 

7.1. Organizacja szkolnictwa w jednostkach Powiatu Pleszewskiego w latach 2016-

2020 

W związku z reformą oświatową wprowadzającą od 01.09.2017 r. ośmioletnią szkołę 

podstawową, branżową szkołę I stopnia, a od 01.09. 2019 r. czteroletnie liceum 

ogólnokształcące i pięcioletnie technikum, organ prowadzący szkoły 

ponadgimnazjalne i szkoły specjalne był zobowiązany do podjęcia uchwały  

w zakresie ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 

01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. w październiku 2017 r. i we wrześniu 2019 r. Rada 

Powiatu w Pleszewie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia: 

− dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Pleszewie w Szkołę 

Policealną dla Dorosłych Nr 2 w Pleszewie; 

− dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego 

w Pleszewie w Branżową Szkołę I stopnia im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie; 

− dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. płk. Ludwika Bociańskiego 

w Marszewie w Branżową Szkołę I stopnia im. płk. Ludwika Bociańskiego w 

Marszewie; 

− dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Marszewie w Szkołę 

Policealną dla Dorosłych w Marszewie; 

− dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4  

w Pleszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 w Pleszewie; 

− dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pleszewie w 

Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Pleszewie; 

− dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Pleszewie  

w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia Nr 3 w Marszewie; 

− Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Pleszewie; 

− Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie w czteroletnie  

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie; 

− dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie  

w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie; 



 
24 Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 

− dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Pleszewie w pięcioletnie 

Technikum Nr 1 w Pleszewie; 

− dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Pleszewie w pięcioletnie 

Technikum Nr 2 w Pleszewie; 

− dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Pleszewie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Pleszewie. 

 

Ponadto Rada Powiatu w Pleszewie podjęła 23.09.2019 r. uchwałę w sprawie 

zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Pleszewie. 

 

W związku z utworzeniem czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego 

technikum od 01.09.2019 r. i funkcjonowaniem klas dotychczasowego trzyletniego 

liceum i czteroletniego technikum do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych 

przez Radę Powiatu w Pleszewie na rok szkolny 2019/2020 nabór był prowadzony 

dwutorowo: dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klasy I 

dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego 

czteroletniego technikum i dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej do 

klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.  

Wszyscy uczniowie zdecydowani na podjęcie nauki w szkołach powiatowych mieli 

zapewnione w nich miejsce, co w kontekście podwójnego naboru, wymagało od 

samorządu powiatu pleszewskiego podjęcia dodatkowych, wzmożonych działań 

organizacyjnych. Priorytetem samorządu powiatu jest zapewnienie 

jednozmianowości w szkołach. 

Mając na względzie poszerzanie oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, 

z inicjatywy samorządu powiatu pleszewskiego przy ścisłej współpracy Zespołu Szkół 

Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie, na mocy stosownej uchwały Rady Powiatu 

w Pleszewie, utworzono: 

− w 2016 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie – placówkę 

proponującą kształcenie dla dorosłych w formie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji 

ogólnych. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pleszewie zostało włączone 

w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie; 

− w 2020 roku Branżową Szkołę II stopnia w Pleszewie – kształcenie w tym typie 

szkoły umożliwia absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. Hipolita 

Cegielskiego w Pleszewie kontynuowanie kształcenia zawodowego, uzyskanie 

dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym 

na poziomie technika, przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa 

dojrzałości. 

Dążąc do stworzenia oferty edukacyjnej odpowiadającej preferencjom 

zawodowym młodzieży oraz oczekiwaniom rynku pracy, dyrektorzy szkół 

zawodowych w ścisłej współpracy z samorządem powiatu pleszewskiego co roku 

dokonują analizy zapotrzebowania na dane kierunki kształcenia. W roku szkolnym 

2017/2018 w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie uruchomiono kształcenie  

w zawodzie: technik logistyk. Większość zawodów, w których kształci się młodzież  
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w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie, jest zaliczana do 

zawodów na które istnieje znaczące zapotrzebowanie wg Prognozy 

Zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na 

krajowym rynku pracy  (elektronik, elektryk, murarz-tynkarz, operator obrabiarek 

skrawających, ślusarz, technik mechatronik) oraz wg wojewódzkiego rynku 

pracy(blacharz samochodowy, cukiernik, krawiec, kucharz, mechanik pojazdów 

samochodowych, piekarz, stolarz, tapicer, technik informatyk, technik pojazdów 

samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk). 

Branżowa Szkoła I stopnia wchodząca w skład Zespołu Szkół Usługowo-

Gospodarczych w Pleszewie co roku przedkłada swoim przyszłym uczniom bogatą 

ofertę edukacyjną. Zespół, proponując szeroką gamę zawodów, nie zamyka przed 

uczniami drogi do wyboru wymarzonego kierunku. W pierwszej kolejności oferuje 

zawody, na które jest zapotrzebowanie na krajowym, regionalnym czy lokalnym 

rynku pracy. Jednak nie zapomina także o osobach, których marzeniem jest 

zdobycie wykształcenia w zawodzie mniej popularnym (np. pracownik obsługi 

hotelarskiej, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, dekarz). 

7.2. Współpraca jednostek oświatowych z podmiotami zewnętrznymi. 

Samorząd powiatowy, mając na względzie wszechstronny rozwój ucznia, przede 

wszystkim wyposażanie ucznia w nowe umiejętności poznawcze, doskonalenie jego 

zdolności, zainteresowań, umożliwianie zdobywania kolejnych doświadczeń 

edukacyjnych, prowadzi aktywną współpracę z uczelniami wyższymi i zakładami 

produkcyjnymi znajdującymi się na terenie powiatu pleszewskiego, pracodawcami. 

− W roku szkolnym 2016/2017 samorząd powiatu pleszewskiego podpisał z firmą 

FAMOT Pleszew Sp. z o.o. list intencyjny dotyczący  utworzenia klasy 

patronackiej dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie: technik 

mechatronik wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych. Wiedzę 

teoretyczną i praktyczną uczniowie zdobywają w ZST i CKZ w Pleszewie, 

natomiast praktyki zawodowe są organizowane w fabryce FAMOT na 

Wydziałach Montażu, Obróbki Mechanicznej, w Dziale Jakości i Utrzymania 

Ruchu. Uczniowie mają możliwość uczenia się od wysokiej klasy specjalistów 

firmy i zdobywania doświadczenia w obsłudze zaawansowanych technicznie 

urządzeń i obrabiarek sterowanych numerycznie. Na zakończenie praktyk 

otrzymują certyfikaty FAMOTU i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-

Handlowej. Najlepsi absolwenci mają szansę na zatrudnienie w firmie FAMOT  

i międzynarodowym koncernie DMG MORI. 

− W roku szkolnym 2017/2018 władze powiatu pleszewskiego oraz Zespół Szkół 

Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie podpisały list intencyjny o współpracy 

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

specjalizującą się w produkcji komponentów metalowych dla przemysłu 

motoryzacyjnego i metalowego. W ramach współpracy, uczniom ZSUG 

oferowane szkolenia, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i praktyczną naukę 

zawodu w fabryce, dofinansowanie dojazdów, dla najlepszych kandydatów 

stypendia i stałe zatrudnienie po zakończeniu szkoły.  
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− W roku szkolnym 2017/2018 Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w 

Pleszewie zawarło porozumienie z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu oraz 

porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego 

w Warszawie. Porozumienia zostały podpisane przez władze uczelni oraz 

władze samorządowe. Dzięki współpracy z wyższymi uczelniami uczniowie LiG 

mają możliwość poszerzania swojej wiedzy na poziomie akademickim. 

− W roku szkolnym 2018/2019 Starosta Pleszewski oraz dyrektorzy ZSUG i ZST 

podpisali ze Stowarzyszeniem Klaster Kotlarski w Pleszewie list intencyjny 

o współpracy w zakresie edukacji zawodowej oraz przygotowania 

absolwentów do podjęcia zatrudnienia w pleszewskiej branży kotlarskiej. 

Stowarzyszenie Klaster Kotlarski skupia firmy produkujące kotły grzewcze 

na paliwa stałe, a także firmy kooperujące z branżą m.in. producentów 

wyposażenia elektronicznego, dostawców surowców i handlowców. 

Oprócz wskazanych powyżej, nieustannie prowadzące są działania mające na celu 

rozszerzenie współpracy jednostek oświatowych zarówno w zakresie rozszerzania 

współpracy w ramach porozumień już zawartych, jak i w zakresie nawiązania 

współpracy z  nowymi partnerami. 

 

7.3. Działania w celu pozyskania środków zewnętrznych 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu nauczania w jednostkach oświatowych jest 

jednym z priorytetów działania samorządu powiatowego. Dlatego też, w celu 

zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do nauki, samorząd powiatu 

pleszewskiego systematycznie, w miarę posiadanych środków finansowych  

i pozyskanych środków zewnętrznych, podejmuje działania zmierzające do poprawy 

bazy lokalowej i dydaktycznej placówek oświatowych. 

7.3.1. Został złożony w roku szkolnym 2019/2020 przez Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie wniosek w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału 

ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

kształcenia zawodowego o dofinansowanie projektu pn.: Poprawa 

infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja  

i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego w Pleszewie pomimo uzyskania pozytywnej oceny 

merytorycznej nie został wybrany do dofinansowania. Starostwo Powiatowe 

w Pleszewie w roku szkolnym 2020/2021 złożyło odwołanie od negatywnej 

decyzji. W wyniku zwiększenia puli środków powiat pleszewski otrzymał 

dofinansowanie w wnioskowanej wysokości 3 947 654 zł z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 4 703 439 

zł. Wkład własny powiatu to 755 785 zł. Dotacja z Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi 85% kosztów 

kwalifikowalnych. Termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2021 r. Dnia  

6 lipca 2021 r. samorząd powiatu pleszewskiego podpisał umowę na 

realizację prac modernizacyjnych w ZST w Pleszewie z kaliską firmą Antczak 
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Sprzątanie, Remonty, Handel Sp. z o.o. Zakres prac budowlanych obejmie: 

remont wnętrz w ZST, przebudowę pomieszczeń w części administracyjnej ZST  

z budową ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami, 

przebudowę schodów zewnętrznych wejściowych do budynku ZST z budową 

pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, wymianę instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji elektrycznych, instalacji hydrantowej w budynku ZST, 

wymianę dwóch pieców gazowych w kotłowni budynku ZST oraz remont 

pomieszczenia w CKZ. Przetarg na prace modernizacyjne w CKZ na dzień 

pisania przedmiotowego dokumentu nie jest rozstrzygnięty. Celem projektu 

jest podniesienie poziomu kształcenia uczniów ZST w zawodach: mechatronik, 

technik logistyk, technik informatyk. Modernizacja w CKZ planowana była pod 

kątem prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i praktycznej nauki 

zawodów: operatora obrabiarek skrawających, technika mechanika, ślusarza, 

mechanika i technika pojazdów samochodowych. Projekt obejmuje również 

zakup wyposażenia dydaktycznego dla ZST (do pracowni: mechatroniki, OZE, 

informatycznej; na potrzeby nauczania w zawodzie: technik logistyk) oraz CKZ 

(do pracowni informatycznej oraz na potrzeby praktycznej nauki zawodu). 

7.3.2. W ramach „Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej” 

samorząd powiatu pleszewskiego, w wyniku przedłożonych wniosków do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, pozyskał: 

− w roku szkolnym 2019/2020 środki w wysokości 179 990 zł w zakresie 

doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych 

pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole 

Szkół Technicznych 7 pomieszczeń: trzech pracowni j. angielskiego, 

dwóch pracowni j. niemieckiego, pracowni ekonomicznej, pracowni 

matematyki i w Zespole Placówek Specjalnych 5 pomieszczeń: 

pracowni gastronomicznej, pracowni zajęć przysposabiających do 

pracy; 

− w roku szkolnym 2020/2021 środki w wysokości 40 000,00 zł w zakresie 

doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych 

pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji: w ZST  

w Pleszewie dwóch pomieszczeń: pracowni językowej i pracowni 

ogólnokształcącej oraz w ZPS w Pleszewie pracowni  komputerowej. 

7.3.3. Powiat Pleszewski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz 

dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, 

przygotował w roku szkolnym 2020/2021 projekt pn. „Wsparcie nauczania 

zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie 

Pleszewskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym przedsięwzięcia jest 

wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia 

w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej. Dzięki 

dofinansowaniu zakupiono 48 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem 

przeznaczonych na potrzeby nauki zdalnej dla uczniów ZSUG, ZST i ZPS.  Sprzęt 
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informatyczny został udostępniony nieodpłatnie uczniom ww. szkół. Realizacja 

projektu przyczyniła się do zwiększenia się dostępu uczniów do nauki zdalnej. 

7.3.4. W roku szkolnym 2019/2020 złożono wniosek o przyznanie grantu w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów dla szkół 

prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie na potrzeby zdalnego 

nauczania. Na podstawie umowy o powierzenie grantu pomiędzy Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie a Powiatem Pleszewskim zakupiono  

35 laptopów dla następujących szkół: I LO w Pleszewie, ZSUG w Pleszewie, ZPS 

w Pleszewie. Ogólna kwota dofinansowania wyniosła 79 975 zł. Projekt 

„Zdalna szkoła" jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa wynikającą 

z pandemii. Podczas zawieszenia zajęć w szkołach, sprzęt komputerowy jest 

niezbędny do prowadzenia lekcji na odległość. Przy wsparciu funduszy 

unijnych organy prowadzące miały możliwość pozyskania dodatkowego 

sprzętu dla szkół, które udostępniają go potrzebującym uczniom  

i nauczycielom. 

7.3.5. W roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono w ZPS pracownię terminalową 

przeznaczoną dla wszystkich uczniów Zespołu. Środki na powyższą inwestycję 

pochodziły z budżetu Powiatu Pleszewskiego. Pracownia terminalowa to 

alternatywne podejście do tematu pracowni komputerowej w edukacji lub 

pracy biurowej. Jej użytkowanie pozwala na redukcję hałasu oraz 

oszczędność miejsca zajętego uprzednio przez  komputery stacjonarne lub 

nieporęczne laptopy. 

7.3.6. Powiat Pleszewski w ramach w ramach rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” pozyskał: 

− w roku szkolnym 2018/2019 środki w wysokości 14 000,00 zł na zakup 

pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej, 

− w roku szkolnym 2020/2021 środki w wysokości 41 992,00 zł na zakup 

pomocy dydaktycznych dla Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im.  

H. Cegielskiego, Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Pleszewie,  

I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. 

Realizacja Programu umożliwiła: 

− doposażenie posiadanej bazy dydaktycznej szkół w nowoczesny sprzęt 

komputerowy i urządzenia multimedialne, 

− wzmocnienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, doskonalenie 

umiejętności związanych z wykorzystanie zasobów internetowych poprzez 

udział w szkoleniach i konferencjach, 

− wzrost świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz praw 

autorskich materiałów udostępnianych w Internecie, 

− poprawę jakości pracy szkół poprzez promowanie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzmocnienie kompetencji 

zawodowych nauczycieli. 

Pozyskane pomoce dydaktyczne w ramach programu stanowią cenne 

narzędzie pozytywnie wpływające na rozwój poznawczy, społeczny, 

kompetencji twórczych uczniów. 
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7.4. Wyzwania stojące przed oświatą 

Realizacja przez samorząd powiatu zadań oświatowych pociąga za sobą wiele 

wyzwań orz zagrożeń wynikających z czynników zewnętrznych (z poza terenu 

powiatu) oraz wewnętrznych (teren powiatu). 

Głównym czynnikiem zewnętrznym mającym wpływ na rozwój jednostek 

oświatowych, są ograniczone środki finansowe pochodzące z subwencji 

oświatowej, niepokrywające ustalanego przez władze centralne wynagrodzenia 

kadry pedagogicznej. Zjawisko to powoduje, że coraz większy udział w kosztach 

wynagrodzeń ma budżet samorządu, co wpływa negatywnie na możliwości 

prowadzenia inwestycji z powodu niedoboru środków finansowych. 

Z kolei czynnikiem wewnętrznym, mającym wpływ na funkcjonowanie 

szkolnictwa jest odpływ młodzieży zamieszkującej Powiat Pleszewski do szkół 

znajdujących się w samorządach sąsiednich. Zjawisko to, jak wskazują badania 

generowane jest przez różnego rodzaju czynniki począwszy od opinii o danej 

szkole, przez bariery komunikacyjne aż po brak interesujących kierunków 

kształcenia. 

Rezultatem tego zjawiska jest spadek liczby uczniów niosący za sobą takie 

konsekwencje jak: niższą subwencję oświatową, ograniczenie rozwoju jednostek  

w zakresie otwierania nowych kierunków kształcenia oraz odpływ kapitału 

ludzkiego powodującego braki kadrowe w lokalnej przedsiębiorczości co 

ogranicza jej rozwój. 

 

8. Opieka społeczna 

8.1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 

i możliwości. 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, 

współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, 

związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Obowiązek 

zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m. in. na 

jednostkach samorządu terytorialnego, a w szczególności na powiatowych 

centrach pomocy rodzinie.  

Na podstawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim za 

rok 2020 wsparciem zostało objętych 4 783 osoby. Wielkopolskie gminy  

i powiaty w 2019 roku udzieliły pomocy i wsparcia 233 496 osób (spadek  

o 2 439 osób), czyli 6,7 % ogółu ludności województwa wielkopolskiego. Pomoc i 

wsparcie w powiecie pleszewskim z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 

6.183 osoby, co stanowiło 9,92 % wszystkich mieszkańców powiatu.  

W 2019 roku w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób korzystających  

z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 1 911 osób. Do najczęstszych przyczyn 
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udzielania pomocy możemy zaliczyć: niepełnosprawność, długotrwałą lub 

ciężką chorobę, ubóstwo oraz bezrobocie. 

Wielkopolska znajduje się w procesie przemian demograficznych  

i społecznych, które oddziałują na jakość życia jej mieszkańców,  

a jednocześnie wpływają na system polityki społecznej poprzez kształtowanie się 

uwarunkowań, w których ten system funkcjonuje. Kluczowym wyzwaniem w 

ostatnich latach staje się proces starzenia się społeczeństwa. Nasz kraj należy do 

państw o najwyższym oczekiwanym trwaniu życia w Europie Środkowo-

Wschodniej (w 2018 roku dla ludności Wielkopolski wynosiło ono: dla mężczyzn 

73,8 lat, zaś dla kobiet 81,7 lat). W konsekwencji, w strukturze demograficznej 

zwiększa się udział osób starszych, co wymaga zintensyfikowania działań w 

zakresie pomocy i wsparcia dla tej kategorii wiekowej. Starzejące się 

społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób 

z niepełnosprawnościami, często też opiekuńcza niewydolność rodzin wobec 

dorosłych osób niesamodzielnych wymagać będzie wysokich nakładów 

finansowych na zapewnienie im opieki i całodobowego lub dziennego 

wsparcia. Prognozy GUS wskazują na stopniowy spadek liczby ludności 

województwa wielkopolskiego, wzrost odsetka osób w wieku 60 lat i więcej oraz 

spadek odsetka osób w wieku 0 - 15 lat. W latach 2015 - 2050 ma zintensyfikować 

się zjawisko podwójnego starzenia się ludności, które charakteryzuje się wzrostem 

udziału osób w wieku 80 lat i więcej w ogólnej liczbie mieszkańców. Na 

wyzwania związane ze starzeniem się populacji nakładają się przemiany w 

obrębie współczesnej rodziny. Spadek liczby zawieranych małżeństw, wzrost 

liczby małżeństw zakończonych rozwodem, niski współczynnik dzietności czy 

zwiększone saldo migracji wpływają na malejący potencjał opiekuńczy w 

najbliższym otoczeniu, co w przyszłości może skutkować nasileniem się 

problemów związanych z zapewnieniem właściwej opieki osobom starszym. Tym 

bardziej, że obecnie w Polsce to najbliższa rodzina stanowi najważniejsze źródło 

wsparcia dla seniorów zarówno na wsi, jak i w miastach. Choć Wielkopolska jest 

regionem relatywnie „młodym” w porównaniu z innymi województwami, to i tutaj 

również zaznaczają się pewne negatywne tendencje. W wyniku stopniowego 

zmniejszania się udziału dzieci (w wieku 0 – 14 lat) oraz zwiększania się udziału 

osób starszych w populacji (głównie w strukturze kobiet) obserwuje się coraz 

mniejsze wartości współczynnika młodości demograficznej (głównie na północy 

i wchodzie województwa), a także powiększające się obciążenie demograficzne 

regionu, rozumiane jako liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca 

na 100 osób w wieku produkcyjnym. Wskazuje nam to, jak bardzo grupa osób w 

wieku produkcyjnym obciążona jest kosztami społecznymi i ekonomicznymi przez 

utrzymanie w dobrej jakości życia seniorów i osób, które jeszcze nie podjęły 

pracy zarobkowej. Badacze społeczni w ostatnich latach obserwują również 

pogłębiające się osłabienie więzi rodzinnych i atomizację rodziny, co m. in. 

wpływa niekorzystnie na kondycję psychiczną młodego pokolenia (szacuje się, 

że rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych dotyczy około 10% populacji dzieci 

i młodzieży). Znaczny wzrost częstości występowania problemów psychicznych 

(WHO przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się najczęstszym 

problemem zdrowotnym) powoduje konieczność zorganizowania 
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kompleksowego wsparcia, zwłaszcza środowiskowego, w tym koordynację 

działań świadczonych na styku systemów: pomocy społecznej i zdrowia. Obecny 

poziom współpracy międzysektorowej w kontekście świadczenia usług 

skierowanych do osób niesamodzielnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi 

uznaje się za niezadowalający, a zmiana w tym zakresie powinna należeć do 

czołowych wyzwań systemowych w najbliższych latach. 

 

Powiat Pleszewski realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej za 

pośrednictwem następujących jednostek: 

 

8.1.1. Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w 

Pleszewie działająca od stycznia 2001 roku przy Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Celem działalności świetlicy jest 

zabezpieczenie czasu młodzieży z gmin powiatu pleszewskiego, 

dojeżdżającej do czterech szkół ponadpodstawowych. Swoje cele 

świetlica realizowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 

17:00. Przy świetlicy działa Lokalne Centrum Wolontariatu - program 

realizowany w świetlicy od września 2008 roku. W ramach programu 

prowadzone było: Biuro Pośrednictwa Wolontariatu, szkolenia dla 

koordynatorów wolontariatu w instytucjach i organizacjach 

pozarządowych, spotkania informacyjno - promocyjne dla uczniów klas 

pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz dla uczniów szkół 

podstawowych, szkolenia dla młodzieży i mieszkańców powiatu, którzy 

chcieli włączyć się w działania wolontariackie. Współpracowano z 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami w organizowaniu działań 

społecznych, do których zaangażowana była młodzież z świetlicy 

(wolontariusze). Prowadzono działalność informacyjno - promocyjną 

dotyczącą samego wolontariatu, m.in. prowadząc stronę internetową 

www.wolontariat.pleszew.pl. 

8.1.2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie (OIK) realizujący zadania  

w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu pleszewskiego.  

W ich realizacji uczestniczą instytucje, organizacje i specjaliści 

zaangażowani w działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz inne podmioty pełniące funkcje wspierające. Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Pleszewie realizuje zadania dotyczące interwencji 

kryzysowej na terenie powiatu pleszewskiego, w ramach której wspiera 

osoby i rodziny będące w stanie kryzysu uzależnienia i współuzależnienia, w 

sytuacji napaści i przemocy seksualnej, w kryzysie zagrożenia życia 

samobójstwem, utraty i żałoby oraz pomaga osobom doświadczającym 

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

seksualnej i zaniedbania. Pomoc, o której wyżej mowa udzielana jest w 

następujących formach: pomoc interwenta w OIK w Pleszewie, interwencje 

w miejscu zamieszkania osób doświadczających przemocy, pomoc 

psychologiczna, całodobowy dyżur telefoniczny, pomoc prawna, pomoc 

w znalezieniu schronienia, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego 

dla sprawców przemocy domowej.  

http://www.wolontariat.pleszew.pl/
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8.1.3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie, 

działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie prowadzi 

czynności z zakresie orzekana o stopni powiadanej niepełnosprawności.  

Tabela nr 10 zestawienie ilości czynności wykonanych w latach 2016-2020 r. 

Lp. Rodzaj czynności 
2016 

rok 

2017 

rok 

2918 

rok 

2019 

rok 

2020 

rok 

1 

orzeczenia z określeniem stopnia 

niepełnosprawności (dorośli), w 

tym: 

1493 1616 1890 1811 1737 

1.1 
Znaczny stopnień 

niepełnosprawności 
442 496 576 614 520 

1.2 
Umiarkowany stopień 

niepełnosprawności 
877 968 1147 1035 1073 

1.3 
Lekki stopień 

niepełnosprawności 
132 119 126 109 104 

2 
Orzeczenia o niezaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych 
6 3 2 2 0 

3 
orzeczenia o odmowie ustalenia 

stopnia niepełnosprawności 
36 30 39 51 40 

4 

orzeczeń z określeniem 

niepełnosprawności (dzieci), w 

tym: 

224 224 225 245 185 

4.1 
orzeczenia o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych 
189 182 192 215 176 

4.2 

orzeczenia o nie zaliczeniu do 

osób niepełnosprawnych 

(dzieci) 

33 41 33 24 6 

4.3 
orzeczenia o odmowie ustalenia 

niepełnosprawności (dzieci) 
2 1 0 6 3 

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

 

8.1.4. Domy Pomocy Społecznej 

Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonuje jeden dom pomocy społecznej 

prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego: Dom Pomocy 

Społecznej w Pleszewie dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn, 

przewlekle psychicznie chorych kobiet (oddział w Fabianowie), przewlekle 

somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Placówka ta przeznaczona jest dla 

osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla przewlekle psychicznie 

chorych. Posiada łącznie 341 miejsc, przy czym: 

− 148 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych, 

− 92 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych mężczyzn, 

− 101 miejsc dla przewlekle psychicznie chorych kobiet. 

Oprócz wskazanego wyżej, na terenie powiatu znajduje się druga placówka 

tego typu, którą jest Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach prowadzony 

jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika na podstawie umowy o realizację 

zadania publicznego zawartej między Powiatem Pleszewskim a ww. 

Zgromadzeniem. Dom przeznaczony jest dla chłopców niepełnosprawnych 

intelektualnie w wieku do 18 roku życia oraz posiada 56 miejsc. 
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Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy 

Społecznej na terenie powiatu w 2021 roku wyniósł: 

− Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – 4 779,97 zł 

− Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 6 053,56 zł. 

8.1.5. Powiatowy Środowiskowy Domy Samopomocy w Pleszewie 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie, jest placówką 

posiadającą 63 miejsca dla podopiecznych, przy czym na dzień 31 grudnia 

2020 roku cieszył się 100% obłożeniem podopiecznych. Osoby te posiadały 

kontrakt zawarty na przyznanie pomocy w formie usług specjalistycznych 

świadczonych na pobyt dzienny. Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Pleszewie funkcjonuje w ramach poszczególnych typów 

domu: 

− typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych, 

− typ B – dla osób upośledzonych umysłowo, 

- typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych. 

8.1.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Na terenie powiatu pleszewskiego działają aktualnie trzy Warsztaty terapii 

zajęciowej: 

− Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowolipsku jest prowadzony przez 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Klaudiusz” dla 30 uczestników; 

− Warsztat Terapii Zajęciowej w Gizałkach prowadzony przez Wiejskie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” dla 25 

uczestników; 

− Warsztat Terapii Zajęciowej w Kucharach prowadzony przez Stowarzyszenie 

„Mieszkańcom Gminy Gołuchów” dla 20 uczestników.  

Aktualnie obowiązujący miesięczny koszt pobytu uczestnika w 2021 roku 

wynosi 2 009,00 złotych. 

8.1.7. Dzienny Dom Pomocy „Senior +” w Pleszewie 

Dzienny Dom Pomocy „Senior+” jest miejscem, w którym pomoc 

specjalistyczną mogą uzyskać osoby starsze z terenu powiatu pleszewskiego  

w wieku powyżej 60 lat i nieaktywne zawodowo. Placówka funkcjonuje od 

2015 roku i oferuje wsparcie dla 30 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania  

w Dziennym Domu „Senior+” w 2021 roku został ustalony w wysokości 629,57 zł. 

8.1.8. Placówki opiekuńczo – wychowawcze 

Do zadań własnych samorządu powiatowego w zakresie opieki nad rodziną  

i dzieckiem, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności 

przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych 

dla dzieci i młodzieży, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy 

dziecku i rodzinie. Aktualnie na terenie Powiatu Pleszewskiego funkcjonują 

następujące placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej: 

− Dom Dziecka w Pleszewie: placówka typu socjalizacyjnego dla  

14 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce 
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opiekuńczo – wychowawczej opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku wynosi 6 526,00 zł. 

− Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie: placówka typu interwencyjnego dla 

14 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku wynosi 5 728,00 zł. 

− Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Świętej Rodziny  

w Pleszewie: placówka typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. 

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego w 2021 roku wynosi 4 314,14 zł. 

− Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach: placówka typu rodzinnego dla  

8 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego w 2021 roku wynosi 3 278,00 zł. 

8.1.9. Oprócz opisanych form wsparcia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie realizuje zadania z zakresu wspierania pieczy zastępczej.  

W powiecie pleszewskim w roku kalendarzowym 2020 funkcjonowało łącznie 

61 rodzin zastępczych oraz 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało  

78 dzieci i 22 pełnoletnich wychowanków. Według stanu na dzień 31 grudnia 

2020 roku na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowały 54 rodziny 

zastępcze w tym 1 rodzinny dom dziecka, w których przebywało 73 dzieci  

i 14 pełnoletnich wychowanków. 

 

8.1.10. Wspieranie osób z niepełnosprawnością 

Rok 2020 nie należał do najłatwiejszych z uwagi na panującą sytuację epidemiczną 

w kraju z powodu COVID-19. Z tego też powodu zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej nie zostały zrealizowane, a wiele zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

wyłącznie w ograniczonym zakresie.  

Limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 

roku pozwolił na rozpatrzenie większości wniosków niepełnosprawnych mieszkańców 

powiatu pleszewskiego. 

W roku 2020 powiat dysponował kwotą 2.242.788,00 zł (100%) na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Rehabilitacja zawodowa odgrywa 

bardzo ważną rolę w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i jest nierozerwalnie 

powiązana z rehabilitacją społeczną. Jedną z podstawowych wartości w życiu osób 

z niepełnosprawnością stanowi praca. Wykonywanie pracy zawodowej nie tylko 

zapewnia egzystencję osobie z niepełnosprawnością, ale ma też decydujący wpływ 

na poczucie własnej wartości, pozwala czuć się osobą niezależną, użyteczną 

społecznie oraz określa jej pozycję w hierarchii społecznej.  

Realizacja przez Centrum zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej wynikających 

z ustawy umożliwia osobom z niepełnosprawnością wsparcie finansowe przy 

podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, rolniczej lub  

w formie spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie na stanowiskach pracy 

wyposażanych stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. 



 
35 Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 

Dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób z niepełnosprawnością 

stanowi jednocześnie formę zachęty dla pracodawców zamierzających zatrudniać 

niepełnosprawnych pracowników. 

− Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy – zadanie nie było realizowane  

w 2020 roku 

− Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej 

lub w formie spółdzielni socjalnej – zadanie nie było realizowane w 2020 roku. 

Z zakresu rehabilitacji społecznej sekcja realizowała zadania wymienione poniżej: 

− Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – w 2020 

roku zadanie związane z dofinansowaniem wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne 

realizowane było w ograniczonym zakresie z uwagi na panujący stan 

epidemiczny. Do naszej instytucji wpłynęło 310 wniosków, a z dofinansowania 

skorzystało wyłącznie 67 osób, na łączną kwotę 75 020,00 zł. 

− Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - w 2020 roku 

na realizację wymienionych zadań wpłynęło 116 wniosków na kwotę 786 300,00 

zł. Zadanie to corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem, jednakże 

ograniczony limit środków PFRON pozwala na zrealizowanie tylko części z nich. 

Zrealizowano 50 wniosków, na kwotę 163.980,00 zł. 

− Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów – w 2020 roku wypłacono dofinansowanie 2 351 osobom  

z niepełnosprawnością na łączną kwotę 456 905,00 zł 

− Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób z niepełnosprawnością  

- w 2020 roku wpłynęło 6 wniosków, na kwotę 6 350,00 zł. Z uwagi na panujący 

stan epidemiczny i brak możliwości organizowania imprez masowych zadanie 

nie zostało zrealizowane a zabezpieczone środki finansowe zostały przesunięte 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 

W 2020 roku Powiat Pleszewski po raz kolejny przystąpił do pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd’’, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pleszewie. Program umożliwia aktywniejsze włączenie się w działania na 

rzecz osób z niepełnosprawnością, jest rozszerzeniem działań realizowanych przez 

samorządy w zakresie zaopatrzenia beneficjentów w sprzęt rehabilitacyjny oraz 

likwidowania barier komunikacyjnych. Działania przewidziane w programie 

uzupełnią plany ujęte w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych. Proponowane formy wsparcia dotyczą likwidacji barier 

ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

z niepełnosprawnością. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Cele szczegółowe: 

przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej 

do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do 

tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, aktywizacja społeczna, zawodowa 

lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier  

w poruszaniu się oraz barier transportowych, aktywizacja zawodowa poprzez 

zastosowanie elementów wspierających zatrudnienie, poprawa szans beneficjentów 
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programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez 

podwyższanie kwalifikacji, wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces 

rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, pracowników lub pracujących na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych. W 2020 roku 

program realizowany był w następujących Modułach:  

Moduł I  

− Obszar B Zadanie nr 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem  

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych 

− Obszar B Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku 

− Obszar B Zadanie nr 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem  

o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu  

i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy 

− Obszar C zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

− Obszar C Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, 

adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu 

powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających 

zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania 

− Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie 

opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłóbku lub przedszkolu 

albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem 

ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.  

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  

W 2020 roku przyznano dofinansowania w kwocie ogółem: 320 019,00 zł w tym: 

Moduł I – kwota dofinansowań 89 481,00 zł, Moduł II - kwota dofinansowań 230 

538,00 zł, Obsługa programu – 21 363,00 zł. 

W 2020 roku Powiat Pleszewski przystąpił również po raz kolejny do realizacji 

programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III’’. W ramach programu 

udało się pozyskać ze środków PFRON kwotę 413.580,45 zł na zakup 5 aut 

przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością oraz likwidację barier 

architektonicznych.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie od wielu lat współpracuje ze 

Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie. Owocem tej współpracy corocznie 

jest realizacja wielu projektów dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz  

z niepełnosprawnością. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom lokalnej 

społeczności. Jednostka analizuje potrzeby, zbiera opinie po to, aby jej projekty 

spełniały oczekiwania, były dobrze dobrane do potrzeb lokalnej społeczności. W 
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2020 roku choć był to czas trudny również udało się zrealizować szereg 

przedsięwzięć. 

 

9. Ochrona oraz promocja zdrowia 
Jedną z placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie powiatu,  

w której pacjenci mogą otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego, jest Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., w której 

Powiat Pleszewski posiada 100% udziałów. Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

jest podmiotem leczniczym powstałym w 2008 roku w wyniku przekształcenia Szpitala 

Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie. W obecnych 

uwarunkowaniach prawnych, celem działalności PCM Sp. z o.o. jest udzielanie 

świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.  

Za główne zadania PCM Sp. z o.o. zostały uznane:  

− udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego oraz 

leczenia jednego dnia, 

− udzielanie świadczeń zdrowotnych profilaktyczno-leczniczo-pielęgnacyjnych, 

− udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego, 

− udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej, 

− udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej, 

− udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnych świadczeń 

specjalistycznych, 

− udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ, nocnej i świątecznej 

ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nocnej i świątecznej 

wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu sanitarnego w ramach 

POZ, 

− udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i 

obrazowej, 

− kształcenie osób wykonujących zawody medyczne, 

− promocja zdrowia. 

Przyjęta struktura organizacyjna PCM Sp. z o.o. opiera się na trzech głównych 

filarach – przedsiębiorstwach: 

− Szpital, 

− Ośrodek całodobowej i stacjonarnej opieki pozaszpitalnej, 

− Przychodnie ambulatoryjne świadczeń zdrowotnych. 

Wskazane wyżej przedsiębiorstwa posiadają podział na komórki organizacyjne 

przedstawione poniżej: 

 

Tabela nr 11 Zestawienie komórek organizacyjnych wchodzących w skład  

PCM sp. z o.o. 

Lp. Szpital 

Ośrodek całodobowej  

i stacjonarnej opieki 

poza szpitalnej 

Przychodnie 

ambulatoryjne 

świadczeń 

zdrowotnych 

1 
oddział kardiologiczny z 

pododdziałem rehabilitacji 

Zespół Opieki 

Paliatywno-Hospicyjnej 

Zespół Poradni 

Specjalistycznych 
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kardiologicznej, 

2 

oddział wewnętrzny z 

pododdziałami nefrologicznym, 

reumatologicznym, 

gastrologicznym i 

angiologicznym, 

Zespół Długoterminowej 

Opieki Domowej 
Dział Opieki Doraźnej 

3 

oddział chirurgiczny z 

pododdziałem urologicznym i 

pododdziałem chirurgii 

onkologicznej, 

Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy 

Poradnia 

Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej 

4 
oddział ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu, 
 

Zakład Fizjoterapii i 

Leczniczego 

Usprawniania 

5 
oddział położniczo – 

ginekologiczny, 
 

Zakład Diagnostyki 

Laboratoryjnej 

6 oddział noworodkowy,  
Zakład Diagnostyki 

Obrazowej 

7 

oddział dziecięcy z 

pododdziałem wczesnego 

usprawniania dzieci ze 

schorzeniami neurologicznymi, 

 
Zespół Transportu 

Sanitarnego 

8 
oddział anestezjologii i 

intensywnej terapii, 
  

9 

oddział onkologiczny z 

pododdziałem 

hematologicznym, 

  

10 oddział rehabilitacji dziennej,    

11 

oddział rehabilitacji 

ogólnoustrojowej z 

pododdziałem rehabilitacji 

neurologicznej, 

  

12 izba przyjęć,   

13 blok operacyjny,   

14 apteka,   

15 sterylizatornia,   

16 pracownia endoskopowa,   

17 
pracownia prób obciążeniowych 

i ECHO, 
  

18 pracownia kontroli stymulatorów,   

19 zakład patomorfologii,   

20 zakład radiologii zabiegowej   

Źródło: opracowanie własne 

 

Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zapewnia ochronę zdrowia nie tylko 

mieszańcom Powiatu Pleszewskiego, ale także osobom pochodzącym z powiatów 

ościennych, a nawet tym, zamieszkującym województwa inne niż województwo 

wielkopolskie. Wart odnotowania jest coroczny wzrost liczby pacjentów 

odbywających leczenie w PCM Sp. z o.o, co stanowi szansę dla jednostki, gdyż 

świadczy to o systematycznym zwiększeniu zakresu świadczonych usług i ich 

standardu, przez co placówka staje się atrakcyjna dla osób wymagających 
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skorzystania z usług opieki zdrowotnej. Rosnąca liczba pacjentów stawia przed 

organizacją liczne wyzwania, przede wszystkim konieczność zapewnienia 

odpowiedniego standardu obsługi wszystkich pacjentów na niepogorszonym 

poziomie czy też wprowadzenie monitoringu sposobu rozliczania świadczeń 

zakontraktowanych w wyniku podpisania umów z NFZ. Liczbę pacjentów 

korzystających z usług PCM Sp. z o.o. przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 12. Liczba pacjentów PCM Sp. z o.o. w latach 2016 - 2020 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem pacjenci 25 841 26 770 27 318 28 426 22561 

powiatu 

pleszewskiego 
13 084 13 822 13 959 14 042 10936 

spoza powiatu 12 757 12 948 13 359 14 384 11625 

spoza województwa 526 541 511 514 383 

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

 

Branża ochrony zdrowia, jest jedną z tych, na której kompleksowe i skuteczne 

funkcjonowanie wpływ mają czynniki zarówno pochodzące z (zewnątrz 

ustawodawstwo, poziom zapadalności na określone choroby, podaż kadry, 

konkurencja), jak i czynniki wewnętrzne, dotykające ściśle danej organizacji 

(gospodarowanie mieniem, prowadzona polityka kadrowa, efektywność 

świadczonych usług medycznych). Patrząc w kontekście czynników spoza 

organizacji należy przyjąć, że pozycja pojedynczej jednostki świadczącej usługi 

ochrony zdrowia jest niewystarczająca, żeby móc skutecznie oddziaływać na 

kształtowanie się czynników zewnętrznych, które mają wpływ na jej funkcjonowanie. 

Tym samym, niezbędne dla podmiotu, który mając na uwadze uwarunkowania 

zewnętrzne, powinien najefektywniej działać w obszarach, które przenoszą się na 

efekty finalny, czyli osiągnięcie odpowiedniego poziomu świadczenia usług. 

PCM Sp. z o.o. w ramach swojej działalności skupia się na kluczowych 

elementach, mających najistotniejszy wpływ na efektywnym funkcjonowanie do 

których zalicza: 

− Zwiększanie wartości kontraktu z Narodowym Funduszem zdrowia. 

− Prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej wysoki poziom świadczonych 

usług. 

− Ciągłych inwestycji majątkowych mających wpływ na pozom świadczenia 

usług. 

− Zapewnienie wysokiej satysfakcji pacjentów. 

 

 

10. RYNEK PRACY 

W Powiecie Pleszewskim instytucją właściwą dla realizacji zadań związanych  

z rynkiem pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie (PUP), mający siedzibą przy 

ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew. W ramach swojej działalności jednostka ta 

prowadzi szereg zadań mających na celu poprawą sytuacji osób bezrobotnych oraz 

pracodawców znajdujących się na terenie powiatu. 

10.1. Statystyka bezrobocia na terenie powiatu 
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Ogółem na koniec grudnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie 

zarejestrowanych było 1 346 osób bezrobotnych, z czego 59,1% stanowiły kobiety. 

Bezrobotni zarejestrowani na terenie powiatu pleszewskiego stanowili 2,2% ogółu 

bezrobotnych zarejestrowanych w województwie wielkopolskim (60 958). 

Stopa bezrobocia na koniec roku 2020 wyniosła w powiecie pleszewskim 5,2%  

i podobnie jak w latach wcześniejszych była wyższa od tej dla subregionu kaliskiego 

(3,6%) i województwa wielkopolskiego – 3,7%, niższa natomiast od średniej krajowej 

wynoszącej 6,2%. 

Wykres nr 1. Kształtowanie się wartości stopy bezrobocia w powiecie pleszewskim na 

tle subregionu kaliskiego, województwa wielkopolskiego i Polski (lata 2016 – 2020 wg 

stanu na 31 grudnia danego roku). 

 
Źródło: Biuletyn Informacyjny WUP Poznań 

 

Liczba osób bezrobotnych w podziale na gminy ujęta została w tabeli poniżej. 

Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkuje Miasto i Gminę Pleszew, 

najmniej natomiast gminy Chocz, Gizałki i Czermin. 

 

Tabela nr 13 Liczba osób bezrobotnych w gminach powiatu pleszewskiego w latach 

2016-2020 (stan na 31 grudnia danego roku) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Powiat Pleszewski ogółem 1332 911 895 983 1346 

Miasto i Gmina Pleszew 702 475 454 525 729 

Gmina Chocz 113 79 93 94 92 

Gmina Czermin 94 68 62 65 100 

Gmina Dobrzyca 149 96 107 108 156 

Gmina Gizałki 107 66 75 68 99 

Gmina Gołuchów 167 127 104 123 170 

Źródło: Dane PUP Pleszew 
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Wykres nr 2. Kształtowanie się liczby osób bezrobotnych w gminach powiatu 

pleszewskiego w latach 2016 – 2020 (stan na 31.12) 

Źródło: Dane PUP Pleszew. 

 

Tabela nr 14 Struktura bezrobocia w powiecie pleszewskim w latach 2016 – 2020. 

 

Bezrobotni 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ogółem 1 332 911 895 983 1 346 

Z prawem do zasiłku 256 205 169 188 231 

Zamieszkali na wsi 817 571 548 594 822 

Osoby do 12 m-cy od 

ukończenia nauki 

87 56 68 65 89 

Do 25 roku życia 260 176 181 191 273 

Długotrwale bezrobotni 499 345 202 349 521 

Powyżej 50 roku życia 291 198 176 188 251 

Bez kwalifikacji 

zawodowych 

282 212 202 232 339 

Niepełnosprawni 107 80 83 69 75 

Źródło: Dane PUP Pleszew 

 

10.2. Niezbędne dla ograniczenia zjawiska bezrobocia w powiecie pleszewskim 

odpowiada są działania związane z aktywizacją zawodowej bezrobotnych. 

Dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie posługuje się następującymi 

instrumentami, z których możliwe jest skorzystanie przez poszukującego pracy 

lub pracodawców: 

− szkolenia i bony szkoleniowe pod potrzeby rynku pracy, 

− organizacja staży, 

− studia podyplomowe, 
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− udzielanie jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 

− refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego, 

− roboty publiczne, 

− refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 

roku życia. 

 

Środki na realizację powyższych działań pochodzą z projektów realizowanych 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, co ma ogromne znaczenie dla 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz wsparcia pracodawców na 

terenie powiatu pleszewskiego.  

W latach 2016 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 75 319,9 

tys. zł na aktywizację osób bezrobotnych oraz wsparcie pracodawców. W 

latach 2016 – 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie realizował projekty 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

− „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

 w powiecie pleszewskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zrealizowano 5 edycji projektu 

o łącznej wartości 4 428,5 tys. zł. W ramach tych środków ponad 474 osoby 

bezrobotne skierowano na staże, szkolenia oraz otrzymały jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach tarczy 

antykryzysowej wsparcie otrzymało 146 pracodawców i pracowników. 

Celem projektów było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 

roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Pleszewie, należących co najmniej do jednej z poniższych 

grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby  

z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 

lat i więcej, imigranci oraz reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich 

rodziny, mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia. 

− „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

pleszewskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020. Zrealizowano 5 edycji projektu o łącznej wartości 6 996,5 tys. zł. 

W ramach tych środków ponad 735 osób bezrobotnych skierowano na 

staże, szkolenia w ramach bonów szkoleniowych oraz otrzymały 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach 

tarczy antykryzysowej wsparcie otrzymało 119 pracodawców  

i pracowników. Celem projektów było zwiększenie możliwości zatrudnienia 

osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, 

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).  

Oprócz środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano również środki  

z Rezerwy Ministra. Łącznie pozyskano z tego źródła finansowania 18 999,4 tys. zł. Ze 

środków tych skorzystało 1387 osób, które wzięły udział w następujących formach 

wsparcia: staże, szkolenia, bony szkoleniowe, roboty publiczne, refundacja kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zwroty kosztów przejazdu 
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lub zakwaterowania do pracy poza miejscem zakwaterowania, studia 

podyplomowe. 

10.3. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące 

z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się 

gospodarki. Podstawowym przeznaczeniem środków KFS jest dofinansowanie – na 

wniosek pracodawcy – kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w 

firmie, ale także dofinansowanie kształcenia ustawicznego samego pracodawcy.  

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać wszyscy 

pracodawcy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości 

prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika 

na umowę o pracę. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na następujące 

działania: 

− określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego  

w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków 

KFS, 

− kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za 

jego zgodą, 

− egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających 

nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,  

− badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub 

pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,  

− ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku  

z podjętym kształceniem.  

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

a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% 

przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.  

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności 

pomocy de minimis. 

W latach 2016 - 2020 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy 

Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 3 924,9 tys. zł. Z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego skorzystało 1 822 pracowników i pracodawców. 

 

 

Tabela nr 15 Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz liczba pracowników i 

pracodawców, którzy zostali objęci kształceniem w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (w latach 2016-2020) 

Rok 
Liczba wniosków rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba pracowników i 

pracodawców objętych 

kształceniem 

2016 87 384 

2017 91 317 

2018 55 172 

2019 141 476 
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2020 124 473 

Ogółem 498 1822 

Źródło: Dane własne PUP Pleszew. 

 

10.4. Realizacja zadań związanych z działaniami tzw. „Tarczy antykryzysowej” 

W 2020 roku w ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy  

w Pleszewie rozpatrzył łącznie 4632 wnioski, z tego pozytywnie 4385 na kwotę 

33 158,1 tys. zł, natomiast 247 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, 

(głównie z powodu złożenia wniosku do niewłaściwego urzędu, czy złożenia 

wniosku powtórnie) co stanowi 5% złożonych wniosków. Szczegóły wsparcia 

zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

Tabela nr 16 Wydatki w ramach Tarczy Antykryzysowej w 2020 roku  

Instrument wsparcia 

Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie  

Kwota (w tys. zł) 

1 2 3 

art. 15zzb Dofinansowanie przedsiębiorcy części 

kosztów wynagrodzeń pracowników  
536 13 872,0 

art. 15zzc Dofinansowanie osobie prowadzącej 

samodzielnie działalność gospodarczą części 

kosztów prowadzenia tej działalności 

647 3 493,9 

art. 15zzd Jednorazowa pożyczka na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 

3 039 15 178,0 

art. 15zzda Jednorazowa pożyczka na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności 

organizacji pozarządowej 

121 351,0 

art. 15zze Dofinansowanie organizacji 

pozarządowej części kosztów wynagrodzeń 

pracowników 

3 62,1 

art. 15zze2 Dofinansowanie kościelnej osobie 

prawnej części kosztów wynagrodzeń 

pracowników 

2 16,1 

art. 15zze4 Jednorazowa dotacja na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego 

przedsiębiorcy  

37 185,0 

SUMA 4 385 33 158,1 

Źródło: Dane  PUP Pleszew 

 

11. KULTURA, SPORT i TURYSTYKA 

Potencjał kulturalny powiatu pleszewskiego stanowią muzea, domy kultury, biblioteki 

oraz kino. Samorząd powiatowy nie posiada podległych mu instytucji kultury,  

a ustawowe obowiązki w zakresie prowadzenia bibliotek publicznych realizuje za 

pośrednictwem porozumienia zawartego z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy 

Pleszew. Wart odnotowania jest fakt bieżącej współpracy Powiatu Pleszewskiego  

z jednostkami kultury w obszarze współorganizacji wielu wydarzeń o charakterze 

edukacyjnym, rozrywkowym czy naukowym. 
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11.1. W obszarze szeroko pojętej działalności w sferze kultury na terenie Powiatu 

Pleszewskiego działają następujące podmioty: 

11.1.1. Placówki muzealne: 

− Muzeum Zamek w Gołuchowie, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 

oraz Muzeum Leśnictwa, oba zabytki położone są  w parku krajobrazowym 

w dolinie rzeczki Ciemnej na powierzchni 160 ha. Muzeum Leśnictwa 

w Goluchowie należące do Ośrodka Kultury Leśnej w skład której wchodzą 

takie obiekty jak: Powozownia ze stałą wystawą z zakresu przyrodniczych 

podstaw leśnictwa zatytułowaną „Spotkanie z lasem” oraz liczne wystawy 

czasowe organizowane przez Ośrodek; Owczarnia ze stałą wystawą 

„Technika leśna”; Oficyna z ekspozycjami: „Kulturotwórcza rola lasu”, 

„Dzieje leśnictwa w Polsce”. W obiektach Muzeum Leśnictwa mają miejsce 

również wystawy czasowe o różnorodnej tematyce. 

− Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo Parkowy. Misja 

muzeum realizowana jest przede wszystkim za pomocą wystaw czasowych 

o możliwie przekrojowym charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem 

losów warstwy ziemiańskiej i dziejów poszczególnych rodów ziemiańskich.  

− Muzeum Regionalne w Pleszewie. Siedzibą muzeum jest budynek dawnego 

zajazdu pocztowego wpisanego do rejestru zabytków. Muzeum prowadzi 

szeroko pojętą działalność ekspozycyjno – kulturalną poprzez różnego 

rodzaju wystawy rocznicowe, fotograficzne, przyrodnicze okolicznościowe 

a także wirtualne.   

− Prywatne Muzeum Piekarstwa w Pleszewie i Muzeum Pamięci Rzemiosła 

Pleszewskiego prowadzone przez Grażynę I Tomasza Vogtów.  

11.1.2. Lokalne życie kulturalne jest kreowane również poprzez działające na terenie 

powiatu domy kultury, świetlice środowiskowe oraz koła gospodyń wiejskich. 

W październiku 2019 roku w siedzibie dawnej „małej parowozowni” po 

generalnym remoncie został oddany do użytku nowy obiekt w którym 

znajduje się siedziba pleszewskiego Domu Kultury. „Zajezdnia Kultury”  

w Pleszewie posiada bardzo bogatą propozycję spędzania wolnego czasu,  

w stałej ofercie działają sekcje w tematyce muzycznej, taniec oraz sekcje 

plastyczne. Ponadto organizuje kino plenerowe, liczne koncerty a także 

przedstawienia.  

11.1.3. W Powiecie Pleszewskim, w każdej gminie usytuowana jest Biblioteka Gminna.  

W Pleszewie funkcjonuje Biblioteka Publiczna, która w listopadzie 2018 roku 

zyskała swoją nową siedzibę, w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Kultury.  

W 2020 roku biblioteki dysponowały 236 840 woluminami, w stosunku do 2013 

roku księgozbiór zmniejszył się o 30 680 egzemplarzy. Z usług bibliotek 

skorzystało 8 088 czytelników, w stosunku do roku 2013 liczba ta zmniejszyła się 

o 4 001 osób.  

11.1.4. Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonuje kino – KINO „HEL”. Cyfrowe 

Kino 3D w Pleszewie dysponuje 153 miejscami na widowni. W ostatnich latach 

kino zakończyło realizacje projektu polegającą na zakupie i montażu 

projektora z możliwością wyświetlania filmów 3D. 

11.1.5. Powiat Pleszewski na podstawie Uchwały Nr XLII/223/10 z dnia 29 czerwca 

2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Pleszewskiego oraz 

sposobu rozliczania i kontroli zleconych zadań, realizuje zadania w zakresie 

ochrony zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Pleszewskiego. Tym 

samym każdego roku udzielana jest dotacja w kwocie 10.000 zł na zabytek 

położony w powiecie pleszewskim. Wnioski o wyżej złożona dotację 

rozpatrywane są przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu  

w Pleszewie. 

11.2. Sport i turystyka 

Obszar terenu Powiatu Pleszewskiego daje możliwości aktywnego spędzania czasu 

zarówno w formie uprawiania sportu jak i turystyki w zakresie poznawania zarówno 

dziedzictwa kulturowego jak i walorów krajobrazowych. 

11.2.1. Samorząd powiatowy prowadzi działania w zakresie działalności 

propagującej aktywność sportową. Obszary nimi objęte dotyczą zarówno 

sfery infrastruktury sportowej, wyposażenia sportowego oraz realizacji zadań 

mających na celu propagowanie sportowego trybu życia wśród 

mieszkańców powiatu. Spośród infrastruktury sportowej na terenie powiatu, 

która znacząco poprawia warunki do uprawiania sportu, na leży wskazać 

takie obiekty jak: 

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

bowlingową oraz klubem fitness, z którego w roku szkolnym korzystają dzieci 

i młodzież Powiatu Pleszewskiego w ramach Projektu „Umiem Pływać”, 

− Stadion Sportowy w Pleszewie z czterotorową bieżnią tartanową, 

− Hale sportowo – widowiskowe w Pleszewie, Gołuchowie i Dobrzycy, 

− Strzelnica sportowa Bractwa Kurkowego w Pleszewie, 

− Sieć boisk sportowych, w tym boiska wielofunkcyjne wybudowane  

w ramach rządowego programu ORLIK 2012, które oprócz infrastruktury 

oferują bogaty wachlarz zorganizowanych zajęć sportowych, 

− basen kąpielowy odkryty o wymiarach 50m x 20m i głębokości od 1,20m do 

1,80m; 

− „Skate Park” mieszczący się na terenie stadionu miejskiego – oddany do 

użytku w czerwcu 2021. 

W przypadku działań związanych z promocją oraz wspieraniem aktywności 

sportowej, oprócz zapewnienia przez administrację publiczną infrastruktury, 

ważne jest propagowanie różnego rodzaju działań, wydarzeń czy zawodów 

sportowych w celu zaangażowania jak największej grupy ludzi. Dlatego też 

organizowane są imprezy sportowe, zarówno o charakterze 

powiatowym, jak i regionalnym. W imprezach tych bierze udział 

młodzież szkolna z terenu całej Wielkopolski oraz mieszkańcy powiatu. 

Powiat Pleszewski wspólnie z Powiatowym Zrzeszeniem LZS w Pleszewie (PZ LZS) 

opracowuje corocznie kilka wniosków o wsparcie zadań z zakresu sportu 

i wypoczynku. Wnioski składane są w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, 

Ministerstwie Sportu i Turystyki RP, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, 

Wielkopolskim Zrzeszeniu LZS w Poznaniu. 
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Efektem działań Powiatu Pleszewskiego i PZ LZS w Pleszewie i wsparciu 

Ministerstwa Sportu udaję się co roku objąć całą populację uczniów klas I-III  

w Powiecie programem nauki pływania dla uczniów – „Umiem Pływać”.  

Tym samym Powiat pleszewski jest jedynym powiatem w Wielkopolsce,  

w którym prowadzi się naukę pływania dla dzieci na tak szeroką skalę. 

W ramach programu dzieci mają zapewnione 20 lekcji na basenie pod okiem 

instruktora, a także transport na basen. W okresie od września do grudnia 2019 

roku w zajęciach tych uczestniczyło 600 uczniów, a w okresie od stycznia do 

marca 2020 roku w zajęciach brało udział 536 uczniów z gmin powiatu 

pleszewskiego Zajęcia są dla wszystkich uczniów bezpłatne, są finansowane  

w 50% przez Samorządy Gminne i w 50% przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP. 

W roku 2020 na terenie powiatu zarejestrowanych było 28 klubów sportowych 

zrzeszających 1 583 członków. 

11.2.2. Turystyka w powiecie pleszewskim  

Powiat Pleszewski położony jest w pasie nizin środkowopolskich, głównie na 

obszarze Niziny Wielkopolskiej, a zatem poza strefą intensywnego rozwoju 

turystyki, utożsamianą z głównymi regionami turystycznymi w kraju. Mimo to 

obszar powiatu należy do obszarów o dużej różnorodności, w którym możliwe 

jest uprawianie rozmaitych form turystyki. Przede wszystkim jest to obszar  

o dużym potencjale dla rozwoju agroturystyki i innych form turystyki wiejskiej 

(dominują gminy o funkcji rolniczej), a także turystyki wypoczynkowej, 

wykorzystującej walory obszarów leśnych. Możliwe jest również uprawianie 

turystyki wodnej, związanej z obecnością dolin rzecznych rzeki Prosny. 

Wśród obiektów dziedzictwa kulturowego najcenniejszym zabytkiem jest 

zamek w Gołuchowie, odbudowany w latach 1872-1885 z inicjatywy Izabeli  

z Czartoryskich Działyńskiej w stylu zamków francuskich nad Loarą. Wewnątrz 

zamku mieści się Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu z cennymi 

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

historycznych. Zamek otacza największy w Wielkopolsce park krajobrazowy 

(156 ha), z kolekcją około 600 gatunków i odmian drzew i krzewów. Na terenie 

parku znajdują się liczne ekspozycje Muzeum Leśnictwa, wchodzącego  

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

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

artystyczne. 

Drugim równie ważnym obiektem tego typu na terenie powiatu pleszewskiego 

jest Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy. Znajdują się 

tutaj XVIII – wieczny pałac o klasycystycznej formie oraz pawilony ogrodowe 

położone na ponad 10 ha obszarze. Fundatorem pałacu był Augustyn 

Gorzeński – adiutant króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku obiekt poddano gruntownej restauracji. 

Obecnie podlega on Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i jest dostępny 

dla zwiedzających, którzy mogą podziwiać w jego wnętrzach, m.in. 

malowidła ścienne i interesująco skomponowane sztukaterie. Pałac otoczony 

jest parkiem krajobrazowym urządzonym w stylu angielskim, w którym znajdują 
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się aż 32 drzewa posiadające status pomników przyrody. Miejsce to często 

nazywane jest „Wielkopolskimi Łazienkami”. Zespoły pałacowo-parkowe 

zachowały się także w kilku innych miejscowościach, m.in. w Taczanowie, 

Grabiu, Korzkwach i Skrzypni. 

Inne ciekawe i równie cenne zabytki można zobaczyć między innymi  

w Pleszewie (kościół p.w. Św. Floriana z 1745 r., dawny zajazd pocztowy –

obecnie budynek Muzeum Regionalnego, Ratusz), Choczu (Pałac Infułatów, 

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

będące śladami dziedzictwa olenderskiego oraz stare chaty chłopskie)  

i Taczanowie (pałac, park, zespół zabudowań folwarcznych). We wsiach 

skupionych na prawym brzegu rzeki Prosny zachowało się sporo starych 

zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, pochodzących często z XIX 

wieku, gdzie spotkać można zespoły budynków drewnianych lub nawet 

glinianych. 

Na terenie powiatu znajduje się sporo wartych zobaczenia, ciekawych 

architektonicznie obiektów sakralnych: drewnianych i murowanych. Turystom 

zainteresowanym wypoczynkiem w otoczeniu przyrody bogatą ofertę 

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

nad 52 hektarowym jeziorem zaporowym. W swojej ofercie dysponuje: 

strzeżonym kąpieliskiem, piaszczystą plażą, wypożyczalnią sprzętu 

pływającego oraz rowerowego, polem namiotowym, stanowiskami dla 

przyczep campingowych, boiskami piłkarskimi oraz piłki siatkowej. Na terenie 

Ośrodka znajduje się także plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, park 

linowy oraz świetlica, bary szybkiej obsługi i punkty handlowo-gastronomiczne. 

 Niewątpliwą atrakcją na mapie powiatu pleszewskiego jest znajdujący 

się na terenie gminy Chocz w miejscowości Józefów prywatny kompleks 

rekreacyjny „WESTERNLAND” z największą wioską indiańską w Europie. W jej 

skład wchodzi 20 tipi, na których umieszczone są malowidła przedstawiające 

sceny z życia Indian. Część tipi przygotowana jest pod nocleg (do 70 osób),  

w innych znajdują się rekwizyty i ozdoby indiańskie, takie jak fotele wodzów, 

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

kompleksu znajdują się również miejsca biesiadne, place, ścieżki, miejsca na 

ognisko oraz plac zabaw dla dzieci. 

 Przez powiat przebiega kilka szlaków pieszych: Pleszew-Lutynia-

Dobrzyca, Pleszew-Lenartowice-Tursko, Gołuchów – Kuchary, Gołuchów - 

Kucharki – Sobótka, Gołuchów –Tursko - Grodzisko oraz Grodzisko – Żegocin 

oraz szlak Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej (odcinek północ-południe) 

wraz z odcinkami łączącymi kilka gminnych tras rowerowych. Dla miłośników 

nordic – walking przy udziale samorządu powiatowego wytyczono i opisano 

sześć przebiegających wśród cennych przyrodniczo terenów tras od długości 

od 5 do 15 km, po jednej w każdej z gmin powiatu:  

− „Trasa jagodowa” w Gminie Pleszew, 

− „Podgrzybek” w Gminie Czermin,  

− „Pagórkowa kraina” w Gminie Chocz,  

−  „Leśne zacisze w Gminie Gizałki,  
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−  „Szlak św. Jadwigi” w Gminie Gołuchów,  

−  „Dolina Lutyni – wśród pól” w gminie Dobrzyca. 

Na rzece Prośnie organizowane są spływy kajakowe rzeką Prosną. Trasa 

spływu liczy na terenie powiatu blisko 25 km i zaczyna się przy moście w 

Bogusławiu niedaleko Gołuchowa, a kończy w Nowej Wsi (gmina Gizałki). 

Wzdłuż trasy przybywa przystani i miejsc namiotowych dla kajakarzy, 

wpływających bardzo korzystnie na turystyczne ożywienie rzeki. 

Na koniec roku 2020 na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowało 18 

turystycznych obiektów noclegowych, w tym 14 całorocznych, które 

dysponowały 1 121 miejscami noclegowymi (w tym 536 w ofercie 

całorocznej). W roku 2020 z oferowanych w powiecie pleszewskim miejsc 

noclegowych skorzystało łącznie 14 598 osób (źródło: 

http://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica). 

Powiat Pleszewski współpracuje z oddziałem PTTK w Pleszewie, Zarządem 

Rejonowym LOK w Pleszewie oraz ZHP w sprawach zabezpieczenia 

reprezentacji powiatu na imprezach o charakterze turystycznym, takich jak: 

rajdy piesze, przyrodnicze, kolarskie, olimpiady wiedzy turystyczno - 

krajoznawczej.  

 

12. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W POWIECIE PLESZEWSKIM 

12.1. Na terenie powiatu pleszewskiego siedziby oraz oddziały mają liczne 

organizacje pozarządowe, który ilość w latach 2016 – 2020 została 

przedstawiona poniżej.  

Tabela nr 17 Ilość organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Powiecie 

Pleszewskim na przestrzeni lat 2016-2020 

 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Stowarzyszenia zarejestrowane  

w KRS 
119 124 124 130 130 

Stowarzyszenia sportowe 

zarejestrowane w Ewidencji 

Starosty Pleszewskiego 

13 15 15 16 16 

Stowarzyszenia zwykłe 

zarejestrowane w Ewidencji 

Starosty Pleszewskiego 

24 25 9 14 17 

Stowarzyszenia OSP 

zarejestrowane w KRS 
49 49 49 49 49 

Oddziały terenowe 

stowarzyszeń 
6 8 9 9 9 

 

12.2. Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi 

Powiat Pleszewski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w formie Otwartego 

Konkursu Ofert w trzech obszarach Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek oraz 

kultura. 

http://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica
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W celu sprawnego i rzetelnego sposobu realizacji zadań własnych Powiatu 

powierzonych organizacjom pozarządowym przyjęto następujące priorytetowe cele 

w obrębie poszczególnych obszarów współpracy: 

12.2.1. kultury fizycznej: 

− wspieranie działań sportowych o znaczeniu ponadgminnym, w tym  

w środowisku osób niepełnosprawnych oraz środowisku wiejskim, 

− pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży, 

− wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, 

− organizację na szczeblu Powiatu współzawodnictwa sportowego wśród 

dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie wojewódzkim, 

12.2.2. turystyki i wypoczynku: 

− wspieranie krajoznawstwa poprzez organizowanie imprez turystycznych,  

− wspieranie organizacji wypoczynku i integracyjnych imprez sportowo - 

rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych; 

12.2.3. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 

− organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji na 

terenie Powiatu, 

− udział w festiwalach, przeglądach i konkursach oraz w innych 

przedsięwzięciach kulturalnych, 

− organizowanie warsztatów twórczych, 

− organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic w celu 

upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar 

wojny i okresu powojennego, 

− wydawanie publikacji i opracowań związanych z wybitnymi postaciami  

i historią regionu. 

Każde Stowarzyszenie, które zgłosi się do Wydziału Oświaty może liczyć na pomoc 

i wsparcie merytoryczne. Najczęściej zdarza się, że pomoc Stowarzyszenia otrzymują 

w zakładaniu organizacji pozarządowych zarówno w rejestracji sądowej jak  

i ewidencji Starosty Pleszewskiego. Wsparcie otrzymują również te organizację, które 

planują zakończyć działalność i rozwiązać Stowarzyszenia.  

 

 

13. BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE PLESZEWSKIM 

Zadania samorządu powiatowego z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa 

wynikają z szeregu ustaw i przepisów wykonawczych. Do zadań publicznych  

o charakterze ponadgminnym należą m. in. porządek publiczny, bezpieczeństwo 

obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa, zapobieganie innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia ludzi oraz środowiska, a także 

obronność. 

Na szczeblu powiatu zadania te realizuje: 

− powiatowa administracja zespolona: Starostwo Powiatowe (w tym Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego), Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
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− administracja niezespolona: Komenda Powiatowa Policji, Państwowy 

Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu, 

− jednostki organizacyjne powiatu i inne instytucje: Pleszewskie Centrum 

Medyczne, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, 

− inne podmioty i organizacje m. in. OSP, WOPR oraz komisje i zespoły doradcze 

(Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowy Zespół Zarządzania 

Kryzysowego). 

Za bezpieczeństwo na obszarze powiatu odpowiedzialność ponosi Starosta,  

a którego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, 

bezpieczeństwa publicznego oraz obronności realizuje Biuro Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa, w strukturze którego funkcjonuje Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, które współdziała z innymi podmiotami publicznymi  

i prywatnymi w zakresie zarządzania kryzysowego oraz zapewnia całodobowy 

przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego wykonuje Starosta przy pomocy Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego. 

Na terenie powiatu pleszewskiego działa zintegrowany system wykrywania  

i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania - System Ostrzegania i Alarmowania 

(SOA). 

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 

służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu działa Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku.  

Na czas pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych 

szczególnych zdarzeń, a także na czas wojny w Starostwie Powiatowym w Pleszewie 

zostało utworzone Główne Stanowisko Kierowania Starosty Pleszewskiego, na rzecz 

którego funkcjonuje Stały Dyżur. W skład Głównego Stanowiska Kierowania wchodzą 

następujące elementy organizacyjne: 

− Stały Dyżur, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłości 

przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji 

zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu; 

− Grupa Operacyjna, która realizuje zadania operacyjne, organizuje 

współdziałanie komórek organizacyjnych Starostwa, służb, inspekcji i straży 

oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę; 

− Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, który jest jednostką 

organizacyjną systemu wykrywania i alarmowania stworzoną jako formacja 

obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości do działania, której 

podstawowym zadaniem jest zbieranie i opracowywanie danych  

o skażeniach, napromienieniu, zakażeniach, uderzeniach bronią masowego 

rażenia i innych nadzwyczajnych zagrożeniach; 

− Gabinet Obronny Starosty, który pełni rolę doradczą; 

− Grupa Logistyczna; 
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− Punkt kontaktowy Host Nation Suport (HNS)1. 

Szeroko pojętym ratownictwem zajmują się podmioty wchodzące w skład 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wśród służb ratownictwa i ochrony 

ludności pierwszoplanową rolę pełni Państwowa Straż Pożarna (PSP), będąca 

zawodową formacją powołaną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi 

miejscowymi zagrożeniami. Jest ona wspierana przez inne służby, straże i instytucje 

państwowe oraz przez sieć organizacji pozarządowych. „Zakres zadań PSP od czasu 

jej utworzenia został znacznie rozszerzony. Nie ogranicza się już, jak pierwotnie, do 

gaszenia pożarów, ale także obejmuje organizowanie i prowadzenie akcji 

ratowniczych w sytuacjach kryzysowych, w tym podczas katastrof i wypadków 

komunikacyjnych, budowlanych czy chemicznych. Ponadto formacja ta sprawuje 

nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, prowadzi prace 

naukowo-badawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności”.2 

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na poziomie powiatu koordynuje 

Komendant Powiatowy PSP. Komenda Powiatowa PSP jest jednostką przeznaczoną 

do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

Odgrywa kluczową rolę w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń 

miejscowych oraz w organizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie 

pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. Komenda 

Powiatowa PSP posiada bardzo dobrą bazę techniczną. 

W sytuacjach kryzysowych ważną rolę w zakresie pomocy medycznej odgrywa 

system Państwowego Ratownictwa Medycznego. System ten jest organizowany  

w województwie przez Wojewodę Wielkopolskiego. Na organizację systemu nie ma 

wpływu Starosta Pleszewski. Obecnie w powiecie stacjonują trzy zespoły 

ratownictwa medycznego: jeden specjalistyczny i dwa podstawowe. Od  

1 października 2021 roku zespoły te są dysponowane przez dyspozytora  

z Dyspozytorni w Poznaniu. Jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

na terenie powiatu, poza zespołami ratownictwa medycznego, jest Szpitalny 

Oddział Ratunkowy Pleszewskiego Centrum Medycznego. Jest on wyposażony w 

pojazdy oraz sprzęt specjalistyczny, m. in. defibrylatory, respiratory, pulsoksymetry, 

EKG, pompy infuzyjne. 

Umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony obywateli oraz do 

utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego jest Policja. „Do głównych 

zadań Policji należy: ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi 

zamachami naruszającymi te dobra; ochrona bezpieczeństwa i porządku 

publicznego; inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie 

przestępstwom i wykroczeniom. Strukturę organizacyjną Policji tworzą funkcjonariusze 

zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej w zakresie 

organizacyjnym, logistycznym i technicznym.”3 

Jednostką organizacyjną Policji na terenie powiatu jest Komenda Powiatowa Policji.  

Powiat Pleszewski widząc potrzebę dalszego umacniania i rozwoju systemu 

bezpieczeństwa systematycznie wspomaga funkcjonujące na terenie powiatu 

 
1 Dokumentacja Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Pleszewskiego, Pleszew, 2007 r. 
2 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013 r. 
3 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2013 
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służby, inspekcje, straże oraz inne podmioty i organizacje, tm.in. związek ochotniczej 

straży pożarnej oraz jednostki terenowe wodnego ochotniczego pogotowia 

ratunkowego, w rozwijaniu swojej bazy oraz realizacji przedsięwzięć propagujących 

bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Na przestrzeni lat 2016-2020 

przeznaczono na ten cel kolejne środki finansowe.  Komenda Powiatowa PSP została 

dofinansowana kwotą blisko 143 500 zł, Komenda Powiatowa Policji kwotą blisko 59 

500 zł, Pleszewskie Centrum Medyczne (jednostka systemu PRM) kwotą 140 000 zł, 

natomiast organizacje (w tym: Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, 

jednostki WOPR w Pleszewie oraz Gołuchowie) łączną kwotą blisko 47 500 zł. 
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14. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest złożoną, kompleksową metodą służącą do jednoczesnego 

badania otoczenia i wnętrza organizacji. W ramach badania dokonuje się podziału 

czynników kształtujących zmiany w organizacji na sprzyjające i niesprzyjające, przy 

uwzględnienie ich pochodzenia zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji. 

Istotę analizy SWOT oddaje sama jej nazwa, która pochodzi od pierwszych liter 

analizowanych czynników w języku angielskim:  

 

S Strenghts Silne strony, atuty Zasoby powiatu 

W Weaknesses Wady, słabe strony Zasoby powiatu 

O Opportunities Okazje, szanse 
Otoczenie 

powiatu 

T Threats 
Trudności, 

zagrożenia 

Otoczenie 

powiatu 

 

Metoda ocenia wewnętrzne i jak i zewnętrzne czynniki mogące wpływać na 

powodzenia strategii, stanowiąc zarazem pomoc prowadzącą do dokonania 

analizy posiadanych zasobów oraz otoczenia powiatu oraz określenia jego kierunku 

rozwoju. 

W celu uzyskania jasnej koncepcji traktuje się silne i słabe strony powiatu jako 

czynniki wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które posiadamy 

bezpośredni wpływ. Natomiast szanse i zagrożenia traktowane są, jako czynniki 

zewnętrzne, znajdujące w otoczeniu powiatu. 

Analiza SWOT składa się z 5 etapów: 

1. Wyłonienie czynników otoczenia istotnie wpływających na organizację 

2. Określenie kierunku i siły wpływu tych czynników na organizację. 

3. Określenie potencjału strategicznego organizacji, z wyodrębnieniem silnych oraz 

słabych stron, 

4. Oszacowanie siły i kierunku wpływu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. 

5. Określenie bieżącej sytuacji organizacji oraz prognoz na przyszłość –  

w kontekście możliwości i kierunków dalszego rozwoju, przy maksymalnym 

wykorzystaniu czynników stwarzających potencjał, a także przy 

najskuteczniejszym neutralizowaniu czynników niesprzyjających rozwojowi. 

Najbardziej ogólnym zaleceniem wynikającym z analizy SWOT jest zestaw dwóch 

działań, które powinny być podejmowane bez względu, w jakiej pozycji strategicznej 

znajduje się organizacja: 

Redukcja zagrożeń i wykorzystywanie szans – zagrożenia mają szybki i bezpośredni 

wpływ na efektywność działania, dlatego też należy stworzyć ochronę przed ich 

negatywnymi działaniami. Szanse natomiast z reguły wymagają podjęcia 

określonych działań, by ich pozytywny wpływ był odczuwalny. Niezbędny do tego 

jest ciągły monitoring otoczenia oraz elastyczność organizacji pozwalająca 

wykorzystać pojawiające się szanse 

Eliminacja słabych strony i wzmacnianie mocnych strony – powinno się 

identyfikować i eliminować te słabe strony, które w największym stopniu negatywnie 

wpływając na efektywność działania organizacji. Słaba strona, której nie było, może 
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z różnych powodów się pojawić np. w wyniku zagrożeń i wymagać elastycznej 

reakcji w organizacji4. 

 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• Stosunkowo niska stopa bezrobocia  

• Szeroki wachlarz aktywnych form 

ograniczania bezrobocia 

• niewielkie odległości między siedzibą stolicy 

powiatu i jego innymi miejscowościami 

• duża ilość małych i średnich przedsiębiorstw 

• działalność grup producenckich, izb 

przemysłowych, klastrów, stowarzyszeń  

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

• dobry poziom gospodarstw rolnych  

i ogrodniczych 

• brak terenów zdegradowanych przyrodniczo 

i gospodarczo 

• wysoki poziom świadczenia usług 

medycznych, także o charakterze ponad 

powiatowym,  w szpitalu powiatowym  

i jego stabilna sytuacja finansowa 

• dobra sieć placówek opieki społecznej 

instytucjonalnej 

• szeroka współpraca samorządów  

z  zagranicznymi jednostkami 

samorządowymi 

• Przyjazne miejsce do życia i rozwoju 

• Aktywne społeczeństwo 

• Współpraca z gminami z terenu powiatu 

pleszewskiego 

• Bogata infrastruktura sportowa na terenie 

powiatu 

• peryferyjne położenie względem głównych 

ciągów komunikacyjnych o znaczeniu 

międzynarodowym i krajowym, centrów 

gospodarczych i kulturalnych regionu 

• zadłużenie samorządu powiatowego  

• niewystarczająca ilość terenów 

inwestycyjnych wyposażonych  

w odpowiednią infrastrukturę 

• brak wykwalifikowanej siły roboczej – 

zawodowej 

• ograniczona dostępność komunikacją 

publiczną do dużych miast 

• brak rozwiniętego transportu publicznego na 

terenie powiatu 

• brak programu zagospodarowania 

nieruchomości powiatowych 

• relatywnie niski poziom przedsiębiorczości  

i mobilności mieszkańców 

• ograniczone możliwości korzystania  

ze środków zewnętrznych z uwagi na brak 

środków na tzw. wkład własny 

• niski poziom pieczy zastępczej 

• niski poziom lesistości powiatu 

• małe zasoby wodne, brak małej retencji 

• niska atrakcyjność turystyczna 

• Nieatrakcyjność rynku pracy dla młodych 

osób 

• ograniczona możliwość załatwienia spraw 

urzędowych drogą elektroniczną 

• Stan infrastruktury drogowej 

• Infrastruktura jednostek oświatowych 

• Ograniczone dochody samorządu 

powiatowego 

• niedostateczne dopasowanie kształcenia do 

potrzeb rynku pracy 

• Odpływ młodzieży do szkół w innych 

powiatach 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• Dostępność zewnętrznych środków 

finansowych na realizację przedsięwzięć 

służących rozwojowi powiatu 

• budowa drogi ekspresowej S11  

• przebudowa drogi nr 12 do parametrów 

drogi ekspresowej 

• zorganizowanie transportu publicznego dla 

terenu całego powiatu 

• Nawiązanie współpracy szkół z 

przedsiębiorcami 

• pojawienie się inwestorów zewnętrznych 

• rozwój przedsiębiorstw z terenu powiatu 

• starzenie się społeczeństwa 

• odpływ  siły roboczej do dużych centrów 

gospodarczych i za granicę 

• zmiany w prawie stanowionym na szczeblu 

krajowym 

• Ekonomiczne oraz społeczne skutki pandemii 

COVID-19 

• Wzrost kosztów funkcjonowania samorządu 

oraz jednostek mu podległych 

• problem uchodźców 

• problem z brakiem lekarzy - specjalistów oraz 

średniej kadry medycznej 

 
4 www.kz.ath.bielsko.pl,20.04.2016 r. 

http://www.kz.ath.bielsko.pl,20.04.2016/
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• brak zagrożenia upadłością dużych firm, od 

których zależy funkcjonowanie gmin  

i powiatu 

• rozwój odnawialnych źródeł energii 

• wzrost aktywności organizacji 

pozarządowych 

• rozwój centrów wystawienniczych   

w Marszewie i Gołuchowie 

• poprawa dostępu do szerokopasmowych 

sieci internetowych 

• kształtowanie się nawyków prozdrowotnych 

• pozyskiwanie środków zewnętrznych 

• rozwój bazy turystyczno – hotelowej, w tym w 

zakresie agroturystyki 

• rozwój funkcjonowania organizacji 

pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia, 

pomocy społecznej, oświaty 

• poprawa świadomości prawnej 

społeczeństwa m.in. poprzez dostęp do 

bezpłatnej pomocy prawnej 

• rozwój turystyki na terenie powiatu 

• degradacja części dróg powiatowych, 

konieczność ponoszenia wysokich nakładów 

na ich remonty 

• konieczność poniesienia dużych nakładów 

na dostosowanie pomieszczeń i wyposażenia 

szpitala do wymogów określonych przez 

Ministra Zdrowia, w tym w zakresie 

informatyzacji 

• patologie społeczne (alkoholizm, 

narkomania, dopalacze) 

• pogorszenie się warunków klimatycznych 

(susze, powodzie, niskie temperatury) – niski 

poziom ubezpieczenia upraw rolnych 

• niska opłacalność produkcji rolnej 

• ciągła zmiana warunków pozyskiwania 

środków zewnętrznych na rozwój sieci 

drogowej 

• mniejszy stopnień dofinansowania oraz mała 

ilość środków przeznaczonych dla 

Wielkopolski w nowej perspektywie unijnej 
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15. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Mając na względzie powyższe wyznaczono cztery cele strategiczne rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego na najbliższe lata. 

 

Cele strategiczne będą realizowane przy pomocy celów operacyjnych, którym  

z kolei przypisano konkretne działania służące ich osiągnięciu. 

 

Ocena stopnia realizacji danego celu zostanie zapewniona poprzez pomiar 

odpowiednio dobranych wskaźników. 

 

Cel Strategiczny 1: Poprawa standardów transportu i komunikacji 

na terenie powiatu Pleszewskiego 

 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu powiatowej infrastruktury drogowej 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- wdrażanie programu rozwoju dróg powiatowych w powiecie pleszewskim, 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na budowę/przebudowę i remonty dróg 

powiatowych. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 1.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 

 

Długość wybudowanych /przebudowanych 

dróg powiatowych 
km 

Zarząd Dróg 

Powiatowych  

w Pleszewie 

2. 
Liczba wyremontowanych obiektów 

inżynierskich na drogach 
szt. 

Zarząd Dróg 

Powiatowych  

w Pleszewie 

3. 
Długość wyremontowanych dróg 

powiatowych 
km 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 1.2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrona 

posiadanej infrastruktury przed dewastacją 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- rozwijanie sieci ciągów pieszo – rowerowych, 

- działania edukacyjne, 

- weryfikację oznakowania drogowego. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 1.2. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Długość wybudowanych/przebudowanych 

ciągów pieszo- rowerowych 

km Zarząd Dróg 

Powiatowych  

w  Pleszewie 
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Cel operacyjny 1.3. Podejmowanie działań zmierzających do realizacji planu 

rozwoju sieci dróg krajowych i autostrad w zakresie drogi S11 i S12 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− czynne uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie 

S11, 

− lobbing na rzecz przyspieszenia przebudowy DK 11 do parametrów drogi 

ekspresowej, 

− lobbing na rzecz budowy obwodnicy Pleszewa, 

− podejmowanie działań na rzecz remontu dróg wojewódzkich 

przebiegających przez teren powiatu pleszewskiego. 

 

Cel operacyjny 1.4. Podejmowanie działań w zakresie modernizacji 

warunków wykonywania transportu kolejowego 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− podejmowanie działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom regularnych 

połączeń kolejowych, zapewniających swobodny dostęp do stolicy 

województwa, 

− podejmowanie działań na rzecz rewitalizacji dworca kolejowego  

w Kowalewie oraz jego otoczenia. 

 

Cel operacyjny 1.4. Zapewnienie mieszkańcom powiatu racjonalnego 

zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy na terenie powiatu 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− przyjęcie i wdrożenie we współpracy z gminami powiatu planu 

transportowego dla Powiatu, 

− Poprawienie oferty połączeń autobusowych przy uwzględnieniu potrzeb 

mieszkańców z obszarów, które cechują się słabą komunikacją z miastem 

będącym siedzibą powiatu. 

 

Cel Strategiczny 2: Rozwój jednostek oświatowych oraz ich 

współpracy z przedsiębiorcami  

 

Cel operacyjny 2.1. Dostosowanie kierunków kształcenia 

ponadpodstawowego do oczekiwań rynku pracy i preferowanych kierunków 

studiów 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− promowanie kształcenia zawodowego, 

− aktywną współpracę z pracodawcami,  

− dostosowywanie programów nauczania do potrzeb pracodawców, 
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− współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. 

− uruchamianie kierunków kształcenia w zawodach cieszących się dużym 

popytem na lokalnym rynku pracy, 

− współpracę z uczelniami wyższymi. 

 

Cel operacyjny 2.2. Dostosowanie bazy oświatowej do kierunków 

kształcenia, wymogów lokalowych nowoczesnej szkoły, poprawa jakości 

kształcenia 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− modernizację wyposażenia szkół, przy aktywnym pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, 

− doskonalenie i dokształcanie kadry szkolnej, w tym nauczycieli zawodu z 

udziałem pracodawców, 

− rozwijanie kształcenia dualnego.  

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 2.2. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Wyniki egzaminów maturalnych 

zdawalność  

w odniesieniu do 

średniej krajowej 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

2. Wyniki egzaminów zawodowych 

zdawalność  

w odniesieniu do 

średniej krajowej 

Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 

3. 
Zdawalność egzaminów w izbach 

rzemieślniczych 
zdawalność w % Izby rzemieślnicze 

 

Cel strategiczny 3: Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej  

i zdrowia do oczekiwań mieszkańców Powiatu 

 

Cel operacyjny 3.1. Poprawa dostępności do usług zdrowotnych  

i aktywizacja zachowań prozdrowotnych 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

 

− modernizację infrastruktury szpitala (m.in. pod kątem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych) oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, 

− wprowadzenie nowych technologii medycznych i telemedycyny,  

− tworzenie nowych oddziałów szpitalnych o profilu odpowiadającym 

potrzebom zdrowotnym lokalnej społeczności, 

− poszerzenie diagnostyki, prowadzenie badań przesiewowych i 

profilaktycznych, 

− dalsze dostosowywanie działalności szpitala do długotrwałych trendów 

demograficznych uwzględniających starzenie się społeczeństwa i związanych 

z tym schorzeń, 

− uruchomienie większej ilości poradni specjalistycznych, 
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− poszerzenie zakresu usług leczniczych i rehabilitacyjnych, 

− podnoszenie kwalifikacji personelu, 

− pozyskiwanie nowych specjalistów, 

− kontynuowanie działań związanych z ochroną zdrowia matki i dziecka w 

czasie, przed i po jego urodzeniu, 

− dalszy rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa, 

− edukację służącą wzrostowi świadomości prozdrowotnej w społeczeństwie. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 
Liczba osób objętych badaniami  

w ramach programów profilaktycznych 
osoby PCM Pleszew 

2. 
Liczba osób objętych opieką 

długoterminową 
osoby PCM Pleszew 

3. 
Liczba osób korzystających z poradni 

specjalistycznych diagnostycznych 
osoby PCM Pleszew 

4. 
Liczba osób korzystających z leczenia 

szpitalnego 
osoby PCM Pleszew 

 

Cel operacyjny 3.2. Rozwój pieczy zastępczej i innych form pomocy 

społecznej 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− doskonalenie systemu opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, 

− rozwijanie współpracy z rodziną naturalną, 

− promowanie rodzicielstwa zastępczego. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.2. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 
Liczba nowoutworzonych rodzinnych form 

pieczy zastępczej 
szt. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 

2. 
Liczba szkoleń dla rodzin zastępczych i 

prowadzących rodzinne domy dziecka 
szt. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 3.3. Weryfikacja form świadczenia instytucjonalnej opieki 

społecznej 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− podnoszenie jakości usług realizowanych przez środowiskowe domy 

samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej oraz domy pomocy społecznej, 

− tworzenie centrów integracji społecznej. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.3. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 
Liczba podopiecznych korzystających z usług 

powiatowych instytucji opieki społecznej 
os. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 
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2. 
Liczba funkcjonujących centrów integracji 

społecznej 
szt. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa funkcjonowania osób starszych  

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− tworzenie dziennych domów pomocy dla osób starszych. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.4. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba dziennych domów pomocy społecznej szt. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 

2. 
Liczba osób korzystających z usług dziennych 

domu pomocy społecznej 
os. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 3.5. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− zapewnienie dostępności instytucji powiatowych dla osób niepełnosprawnych 

poprzez wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i likwidację barier 

architektonicznych, 

− wsparcie finansowe przedsiębiorców tworzących miejsca pracy dla osób 

niepełnosprawnych, 

− pozyskiwanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 

zadań pomocowych i przedsięwzięć kierowanych do osób niepełnosprawnych. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.5. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 
Liczba instytucji powiatowych dostępnych dla 

osób niepełnosprawnych 
szt. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 

2. Liczba osób uczestniczących / korzystających 

z programów / projektów 

współfinansowanych z EFS i PFRON 

os. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 

3. 
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy dla 

osób niepełnosprawnych 
os. 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 3.6. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

− realizację działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, 

− zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, 
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− zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie, 

− podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie 

kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.6. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba podjętych inicjatyw w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

szt. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 

2. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej 

Karty 

szt. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Pleszewie 

3. Liczba przeprowadzonych programów 

korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy 

szt. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Pleszewie 

4. Liczba szkoleń dla pracowników instytucji 

realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

szt. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 3.7. Wspieranie uczestników rynku pracy  

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

- wspieranie pracodawców w tworzeniu nowych i modernizacji istniejących miejsc 

pracy, 

- pomoc w przekwalifikowaniu pracowników. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.7. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba ofert pracy pozyskanych przez PUP szt. Powiatowy Urząd Pracy 

w Pleszewie 

2. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w 

wyniku dofinansowania przez PUP 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 

w Pleszewie 

3. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy na 

skutek otrzymania środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 

w Pleszewie 

4. Liczba osób, które podjęły pracę w wyniku 

przekwalifikowania przez PUP 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 

w Pleszewie 

5. Liczba osób bezrobotnych, które po 

zakończonym stażu podjęły zatrudnienie 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 

w Pleszewie 

6. Liczba osób, które po otrzymaniu wsparcia na 

założenie własnej działalności gospodarczej 

powróciła do ewidencji PUP po 2 latach od 

dofinansowania 

osoby Powiatowy Urząd Pracy 

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 3.8. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 
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- poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, m.in. dzięki wdrażaniu 

Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego, 

- zwiększenie sprawności ratownictwa,  

- wzrost sprawności systemu zarządzania kryzysowego, 

- zapewnienie ciągłości działania w warunkach wyższych stanów gotowości 

obronnej państwa, 

- intensyfikację działań profilaktycznych i informacyjnych w zakresie ratownictwa, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 3.8. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba wypadków drogowych i kolizji 

drogowych 

szt. Komenda Powiatowa 

Policji w Pleszewie 

2. Stopień wykrywalności przestępstw (stosunek 

liczby przestępstw wykrytych do liczby 

przestępstw stwierdzonych) 

% Komenda Powiatowa 

Policji w Pleszewie 

3. Stosunek liczby ćwiczeń , treningów i szkoleń 

zrealizowanych do liczby ćwiczeń , treningów i 

szkoleń zaplanowanych 

% Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

4. Liczba szkoleń obronnych zrealizowanych do 

liczby szkoleń obronnych zaplanowanych 

% Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

 

 

Cel Strategiczny 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego  

 

Cel operacyjny 4.1. Poprawa jakości powietrza  

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu, 

- opracowanie i wdrażanie przez gminy powiatu planów gospodarki niskoemisyjnej  

i programów ograniczania niskiej emisji, 

- zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 4.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 

 

Średni poziom pyłu zawieszonego  µg/m3/rok WIOŚ Poznań (stacja 

Pleszew) 

2. Moc zainstalowanych odnawialnych źródeł 

energii na terenie powiatu  

MW PINB w Pleszewie / 

Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

3.  Liczba zrealizowanych działań informacyjno - 

promocyjnych 

szt. Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych  

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- rozbudowę systemów oczyszczania ścieków w gminach, 

- budowę oczyszczalni przydomowych na terenach o rozproszonym osadnictwie. 
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Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 4.2. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. 

 

Jakość wód podziemnych (punkty pomiarowe 

na terenie powiatu) 

Klasa WIOŚ Poznań 

2. Jakość wód powierzchniowych (punkty 

pomiarowe na terenie powiatu) 

Klasa WIOŚ Poznań 

3.  Liczba gospodarstw domowych i innych 

obiektów podłączonych do systemów 

kanalizacji sanitarnej 

szt. Urzędy Gmin 

 

Cel operacyjny 4.3. Przeciwdziałanie zjawiskom suszy na terenie powiatu  

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- budowę systemów służących retencji wód opadowych, 

- podjęcie działań w celu promocji racjonalnego gospodarowania wodą. 

 

Cel operacyjny 4.4. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest na terenie powiatu 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- wdrażanie we współpracy z samorządami gminnymi „Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pleszewskiego”. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 4.4. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Masa usuniętych wyrobów zawierających 

azbest 

t/rok Wydział Ochrony 

Środowiska Starostwa 

Powiatowego  

w Pleszewie 

 

 

Cel Strategiczny 5: Wzmacnianie pozycji Powiatu Pleszewskiego 

oraz budowa wizerunku powiatu jako miejsca przyjaznego do 

życia   

 

Cel operacyjny 5.1. Wysoka jakość usług świadczonych przez powiatową 

administrację samorządową  

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do szerokiego wachlarza usług 

elektronicznych, 

- zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej 

administracji powiatowej, 

- podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych, 

- przekazywanie informacji w sposób zrozumiały dla mieszkańców, 
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- podnoszenie poziomu satysfakcji klientów. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 5.1. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba spraw możliwych do zrealizowania  

w jop za pośrednictwem usług 

elektronicznych 

szt. Starostwo Powiatowe 

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 5.2. Promocja Powiatu 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- realizację programu imprez informacyjno - promocyjnych, 

- rozpowszechnianie materiałów i publikacji informacyjnych i promocyjnych, 

- modyfikację, rozwój i utrzymanie strony internetowej oraz obecność w mediach 

społecznościowych, 

- współpracę z mediami. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 5.2. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba imprez informacyjno - promocyjnych szt. Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

2. Liczba wydanych publikacji informacyjno -

promocyjnych 

szt. Starostwo Powiatowe 

w Pleszewie 

3. Liczba uczestników imprez informacyjno – 

promocyjnych organizowanych przez 

Starostwo 

osoby Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 5.3. Rozwijanie współpracy zagranicznej 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- weryfikację dotychczasowych kierunków współpracy i poszukiwanie nowych. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 5.3. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba projektów zrealizowanych we 

współpracy z partnerami zagranicznymi 

szt. Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

2.  Liczba mieszkańców powiatu biorących 

udział w projektach realizowanych  

z udziałem partnerów zagranicznych 

osoby Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 5.4. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- rozwijanie dialogu społecznego, 

- poszerzenie zakresu zadań publicznych realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, 

- realizacja projektów partnerskich, 

- wsparcie promocyjne dla przedsięwzięć realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 
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Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 5.4. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba zadań publicznych realizowanych 

przez organizacje pozarządowe 

szt. Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

2. Liczba projektów zrealizowanych przez jop  

w partnerstwie z organizacjami 

pozarządowymi 

szt. Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

3. Liczba wspartych promocyjnie przedsięwzięć 

ngo (patronat honorowy Starosty 

Pleszewskiego itp.)  

szt. Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 5.5. Stwarzanie warunków dla nowych inwestycji i rozwoju 

biznesu 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- sprawną i rzetelną obsługę inwestorów w zakresie wydawanych decyzji 

administracyjnych, pozostających w kompetencji samorządu powiatowego, 

- współpracę samorządu powiatowego z instytucjami otoczenia biznesu, 

- promowanie lokalnej przedsiębiorczości w czasie organizowanych targów, 

konferencji. 

 

Cel operacyjny 5.6. Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców powiatu  

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- rozwój bazy sportowej powiatu,  

- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych kierowanych do mieszkańców 

powiatu w różnym wieku. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 5.6. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba imprez sportowo – rekreacyjnych   

o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym  

szt. Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

2. Liczba uczestników imprez sportowo – 

rekreacyjnych organizowanych przez powiat 

osoby Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

 

Cel operacyjny 5.7. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- wspieranie finansowe odnowy obiektów zabytkowych na terenie powiatu 

pleszewskiego. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 5.7. 

L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Liczba odnowionych obiektów zabytkowych 

przy wsparciu finansowym ze środków budżetu 

powiatu  

szt. Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 
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Cel operacyjny 5.8. Weryfikacja obciążeń budżetu Powiatu z tytułu kredytów  

i pożyczek w perspektywie do 2030 roku 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- monitoring możliwości spłat rat i odsetek. 

 

Cel operacyjny 5.9. Racjonalne gospodarowanie majątkiem Powiatu  

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- opracowanie i wdrażanie planu zagospodarowania majątku powiatu - 

wyznaczenie kierunków gospodarowania majątkiem powiatu. 

 

Cel operacyjny 5.10. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na 

realizację zadań powiatu 

 

Realizacja celu będzie się odbywała poprzez: 

- stały monitoring możliwych źródeł dofinansowania działań realizowanych przez 

powiat – m.in. w zakresie budowy/przebudowy dróg powiatowych, 

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, scaleń gruntów, szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego, kształcenia zawodowego. 

 

Wskaźniki monitoringu Celu operacyjnego 5.10. 
L.p. Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło danych 

1. Wysokość pozyskanych środków zewnętrznych 

przez jop na realizację zadań powiatu 

PLN Starostwo Powiatowe  

w Pleszewie 

 

 

Monitoring Strategii 

 Realizacja określonych w ramach Strategii celów i zadań podlegać będzie 

systematycznemu monitorowaniu. Monitoring polegał będzie na bieżącym badaniu 

procesu wdrażania zapisów strategicznych w poszczególnych obszarach jej realizacji 

poprzez weryfikację stopnia osiągnięcia wskaźników przypisanych do 

poszczególnych celów strategicznych. 

 Wprowadzenie systemu monitoringu zapobiegnie ewentualnej dezaktualizacji 

założeń Strategii wynikających ze zmieniających się warunków funkcjonowania 

samorządu, prawodawstwa i innych czynników kolidujących z zapisami dokumentu. 

 Za monitoring wdrażania Strategii odpowiedzialnym jest Wydział 

Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pleszewie, który raz 

na dwa lata przygotowuje Sprawozdanie z realizacji Strategii i przedkłada go 

Zarządowi Powiatu w terminie do dn. 31 marca. 

Monitoring prowadzony będzie w okresach rocznych. 

Do udziału w monitorowaniu Strategii zobowiązuje się jednostki organizacyjne 

Starostwa Powiatowego oraz powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne, 
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które winny corocznie w terminie do 31 stycznia opracowywać raporty cząstkowe  

z realizacji celów strategii, osiągniętych wskaźników stosownie do przedmiotu  

i zakresu ich działalności. Raporty te należy przekazywać do Wydziału NR Starostwa. 

Ww. instytucje będą również zobowiązane do czynnego uczestnictwa  

w formułowaniu wniosków odnoszących się do obszaru działania jednostki, 

szczególnie w zakresie: 

− sytuacji społeczno – gospodarczej powiatu pleszewskiego, 

− uwarunkowań zewnętrznych (makroekonomicznych, prawnych bądź 

finansowych), 

− struktury celów określonych w strategii, 

− efektów realizacji działań na rzecz strategii, 

− udostępniania niezbędnych informacji Wydziałowi NR na temat działań 

realizowanych na rzecz strategii (programowych, organizacyjnych, 

inwestycyjnych) na każde wezwanie, jak również wyznaczenia osoby do 

współpracy z Wydziałem NR w sprawach bieżących i technicznych. 
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3 Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030 

1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie stanowi diagnozę przeprowadzonych badań wśród 

mieszkańców Powiatu Pleszewskiego, w ramach których zostali zapytani o obszary 

należące do zadań własnych lub zleconych Powiatowi Pleszewskiemu. Pozyskanie 

informacji bezpośrednio od mieszkańców, będących finalnymi „odbiorcami usług 

publicznych” stanowi relatywnie najpełniejsze odzwierciedlenie potrzeb 

mieszkańców, których zaspokajanie jest celem samorządu terytorialnego.  

Diagnoza zawarta w tym dokumencie będzie stanowiła podstawę do opracowania 

Strategii Powiatu Pleszewskiego do roku 2030, która stanie się kluczowym 

dokumentem określającym kierunek rozwoju powiatu, uwzględni obszary 

wymagające szczególnego działania samorządu Powiatu Pleszewskiego. 

2. Przyjęta metodologia prowadzonych badań 

Przedmiotowa diagnoza została oparta na badaniach przeprowadzanych w formie 

ankiet, zawierających pytania zamknięte jedno, lub wielokrotnego wyboru) oraz 

pytania otwarte, umożliwiające nieograniczoną możliwość wypowiedzi w zakresie 

niektórych pytań. Należy tutaj wskazać, iż ideą pytań otwartych, było pozyskanie 

konkretnych informacji związanych m.in. z infrastrukturą drogową. 

Dystrybucja ankiet, do potencjalnych respondentów odbywała się za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (oficjalna strona internetowa 

Powiatu Pleszewskiego, social media Powiatu Pleszewskiego, bezpośrednie wysłanie 

wiadomości email), przy jednoczesnym przekazie informacji o prowadzonych 

badaniach za pośrednictwem lokalnych mediów (blog, lokalne radio Centrum). 

Ankieta została przeprowadzona z uwzględnieniem trzech grup respondentów, które 

z racji swojej charakterystyki dają prawdopodobieństwo udzielenia różnych 

odpowiedzi, co pozwoliło szerzej zbadać określone obszary. 

2.1. GRUPA 1 – Młodzież uczęszczająca do szkół 

ponadpodstawowych na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

Grupę tą stanowiły osoby w przedziale wieku 18-20 lat, a więc pełnoletni uczniowie 

ostatnich klas liceum ogólnokształcącego i szkoły branżowej (szkoły 3-letnie) oraz 

uczniowie trzecich i czwartych klas technikum (szkoły 4-letnie). Kluczowym dla 

wyboru tejże grupy społecznej był fakt, iż są to osoby młode, wchodzące  

w dorosłość, stojące przed dalszym wyborem drogi życiowej. 

Kluczem wyboru tejże grupy był wiek oraz okres w życiu respondenta, w którym 

następuje konieczność podejmowania decyzji związanych z wejściem w dorosłość 

(pełnoletność) oraz zakończenie kolejnego etapu edukacji i podejmowanie decyzji 

co do dalszego kształcenia lub też rozpoczęcia pracy zawodowej. Oprócz 

wskazanych wyżej cech tejże grupy istotny pozostaje fakt, że osoby te są pokoleniem 

otwartym na efekty globalizacji, a którego opinie powinny być brane pod uwagę 

przez rządzących chcących stwarzać warunki do rozwoju młodych osób na terenie 

powiatu. Łącznie, otrzymano odpowiedzi od 236 respondentów. 
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2.2. GRUPA 2 – Mieszkańcy Powiatu Pleszewskiego. 

Grupę tą stanowią wszyscy respondenci, którzy wypełnili ankiety udostępnione za 

pośrednictwem sieci internetowej (o prowadzonych badaniach pisały także lokalne 

media).  Grupa ta, największa z punktu widzenia potencjalnych ilości respondentów, 

w założeniach będąca markerem oczekiwań mieszkańców ogółu Powiatu 

Pleszewskiego. Ankieta, która została skierowana do tejże grupy została uzupełniona 

o pytania kontrolne, które pozwalają określić m.in. przedział wiekowy czy też poziom 

wykształcenia ankietowanych. Łącznie, otrzymano odpowiedzi od 137 

respondentów. 
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2.3. GRUPA 3 – Liderzy życia społecznego 

Trzecią oraz zarazem ostatnią grupę respondentów stanowią osoby, które na 

potrzeby niniejszej diagnozy zostały zakwalifikowane jako liderzy życia społecznego. 

Kluczem wyboru tej grupy respondentów było uzyskanie w wyborach 

samorządowych  

w 2018 roku odpowiednio mandatów: 

• radnego rady gminy (wszystkich sześciu gmin leżących na terenie Powiatu 

Pleszewskiego); 

• radnego Rady Powiatu Pleszewskiego; 

• wybrani w tychże wyborach wójtowie oraz burmistrzowie gmin. 

Do wskazanego wyżej grona osób zwrócono się elektronicznie za pośrednictwem 

urzędów gmin, a w przypadku radnych Rady Powiatu – bezpośrednio na adresy 

poczty elektronicznej radnych. Łącznie, otrzymano odpowiedzi od 12 respondentów. 
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3. Obszary objęte badaniem 

W toku prowadzonych badan w formie ankiet zostały zadane respondentom 

pytania, które zostały podzielone na dwa obszary. 

3.1. Pierwszym z nich jest zbadanie oraz finalne pozyskanie od respondentów 

odpowiedzi o sposobie postrzegania przez nich Powiatu Pleszewskiego, wobec 

czego każdej z grup respondentów zostały zadane pytania: 

• Czy Powiat Pleszewski jest Twoim zdaniem dobrym miejscem do życia i 

rozwoju? 

• Gdzie chciał(a)byś w przyszłości mieszkać? (pytanie Grupa 1); 

• Co zachęca Ciebie do mieszkania (teraz i w przyszłości) na terenie Powiatu 

Pleszewskiego, a co do jego opuszczenia? (pytanie dla Grupy 1); 

• Co Pania/Pani zdaniem jest silną (atutem), a co słabą stroną (deficytem) 

Powiatu Pleszewskiego (pytania dla Grupy 2 i 3). 
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Jak wynika z udzielonych przez respondentów odpowiedzi, w przypadku pierwszego 

pytania każda z grup respondentów w sposób pozytywny postrzega Powiat 

Pleszewski Jako miejsce do życia. W przypadku Grupy 1 respondentów należy 

jednocześnie zauważyć, iż przy zapytaniu ich o miejsce, w którym chcieliby żyć, 

największy odsetek odpowiedzi wskazuje na miejsce w którym obecnie żyją, przy 

jednocześnie dużej liczbie odpowiedzi wskazujących na inne miejsce, poza terenem 

powiatu oraz odpowiedzi „Nie zastanawiałem się”. W tożsamej grupie respondentów 

zostało zadane pytanie o zakres działań zasadnych do podjęcia w celu 

uatrakcyjnienia pozostania lub powrotu młodych osób na teren powiatu. Pierwszymi 

trzema, najbardziej popularnymi udzielonymi odpowiedziami były kolejno: „Więcej 

miejsc dobrej pracy (najemnej)”, „lepsze połączenie komunikacyjne z 

regionem/światem”; „stworzenie atrakcyjnej infrastruktury i warunków życia: chodniki, 

przystanki, ścieżki rowerowe, obiekty sportowe”. Ostatnim pytaniem skierowanym do 

wszystkich grup respondentów było poznanie opinii o wielu obszarach działalności 

samorządu, przy czym umożliwione zostało udzielenie odpowiedzi pozytywnej, 

neutralnej lub negatywnej. Rozbudowany obszar ostatniego pytania pytań wskazuje 

na możne oraz słabe strony występujące na terenie Powiatu Pleszewskiego. Wart 

odnotowania jest fakt powtarzalności odpowiedzi udzielonych w każdej z grup 

respondentów, co stanowi sygnał w zakresie istotności działań niezbędnych do 

podjęcia w celu poprawy ocenionych negatywnie obszarów w tychże grupach (np. 

najwięcej negatywnych odpowiedzi w każdej z grup padło dla pozycji „wysokość 

zarobków i płac”). Przedstawione w powyższych wykresach odpowiedzi wymagają 

indywidualnej analizy każdej z nich, w szczególności w tych kategoriach (obszarach) 

gdzie możliwe jest kształtowanie przez samorząd terytorialny warunków do poprawy 

życia mieszkańców. 

3.2. Kolejnymi obszarami objętymi badaniami były te, na których skupia się 

działalność samorządu. Działalność ta wynika z legitymacji ustawowej określonej 

jako zadnia samorządu. W przypadku samorządu powiatowego zostały 

wyodrębnione następujące obszary będące nie tylko zadaniami wskazanymi w 

ustawie ale, co wymaga zaznaczenia, dotyczą w sposób bezpośredni 

mieszkańców oraz wpływają na ich pozom życia. Tym samym pytania 

skierowane do respondentów zostały skategoryzowane w następujących 

grupach: 

3.2.1. Komunikacja i transport publiczny; 

3.2.2. Infrastruktura drogowa; 

3.2.3. Oświata i edukacja; 

3.2.4. Administracja publiczna; 

3.2.5. Opieka społeczna; 

3.2.6. Opieka zdrowotna Rynek Pracy; 

3.2.7. Sport/Kultura/Turystyka; 

3.2.8. Bezpieczeństwo. 

Pytania w zakresie wskazanych wyżej obszarów uwzględniają także specyfikę grup 

respondentów. Szczególnie będzie to widoczne w przypadku obszaru „Oświata i 

edukacja”, bowiem z oczywistych względów „Grupa 1” będąca w momencie 
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wypełniania ankiet uczniami szkół ponadpodstawowych wymagała 

zdiagnozowania w innym niż pozostałe grupy zakresie.  

 

 

3.2.1. Komunikacja i transport publiczny 

Komunikacja publiczna jest jednym z kluczowych obszarów działalności każdego 

samorządu. W obecnym jej kształcie rola Powiatu Pleszewskiego ogranicza się 

wyłącznie do udzielania zezwoleń na prowadzenie przewozu osób prywatnemu 

przewoźnikowi: Pleszewskim Liniom Autobusowym. Przewoźnik ten realizuje transport 

publiczny na podstawie umów zawartych z samorządami gminnymi, przy czym 

Miasto i Gmina Pleszew uruchomiła także własną komunikację publiczną. Pytania 

dotyczące tego obszaru zostały dopasowane do poszczególnych grup 

respondentów m.in. odrębnego podejścia do zagadnienia wymagała grupa 

pierwsza. Tym samym przekazane grupom respondentów ankiety dotyczyły zarówno 

ich oceny komunikacji publicznej oraz zbadania czy są gotowi zastąpić indywidualny 

środek transportu komunikacją publiczną. 
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Dwa powyższe pytania zostały zdane pierwszej grupie respondentów. Jak wynika z 

uzyskanych odpowiedzi najwięcej ankietowanych odpowiedziało, że do szkoły 

dociera transportem publicznym (26,8%) jednakże należy zwrócić uwagę, że 

pomijając osoby pieszo docierające do szkoły (19,7%), to łącza ilość odpowiedz 

związanych z indywidualnym środkiem transportu („Podwożą mnie rodzice”, 

„Indywidualnie samochodem”, „Jeżdżę ze znajomymi”) wynosi 50%. W kolejnym 

pytaniu zdecydowana większość odpowiedziała, że nie ma problemu z dojazdem 

do szkoły oraz z powrotem z niej 81,3%, natomiast taki problem posiada 18,7% 

respondentów. Kolejne pytania zostały zaadresowane do wszystkich grup 

respondentów: 
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Pozostałe 5 pytań zostało zadane kazdej z grup respondentów. Jak wynika z 

udzielonych odpowiedzi, można wywnioskowac dwie zasadnicze tezy, a 

mianowicie: zdecydowana większość ankietowanych negatywnie (wyłaczajac 

odpowiedzi „nie mam zdania”) ocenia sposób funkcjonowania transportu 
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publicznego na terenie powiatu przy jednoczesnych pozytywnych odpowiedziach 

dla pytania o gotowośc zastąpienia własnego środka transportu komunikacją 

publiczną w przypadku funkcjonowania takiej, spełniajacej oczekiwania 

ankietowanych. Ponadto wato zauwazyć, że udzielone odpowiedzi obrazują także 

jak często (o ile w ogóle) osoby korzystają z transportu publicznego oraz co jest 

najwazniejze dla ankietowanych w przypadku komunikacji publicznej. 

 

3.2.2. Infrastruktura drogowa 
Jednym z zadań samorządu powiatowego jest utrzymywanie należącej do niego 

infrastruktury drogowej. Przez utrzymanie należy tutaj rozumieć zarówno działania 

bieżące (łatanie dziur, utrzymywanie czystości, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie 

zieleni przy drogach). Działania w zakresie infrastruktury drogowej odbierane są 

bezpośrednio przez mieszkańców – użytkowników dróg, chodników, ścieżek 

rowerowych dlatego też standard infrastruktury drogowej jest tym co najczęściej 

„widzą” mieszkańcy. Dlatego tez zostały mieszkańcom zadane cztery pytania 

związane z infrastrukturą drogową. 
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Jak wynika z powyższych odpowiedzi, nienależnie od grup respondentów w pytaniu 

dotyczącym „Oceny stanu infrastruktury drogowej (drogi/chodniki/ścieżki rowerowe) 

w Powiecie Pleszewskim” większość stanowią odpowiedzi negatywne (źle i bardzo 

źle) co stanowi wyraźna podstawę do podjęcia działań mających na celu poprawę 

stanu infrastruktury drogowej. W przypadku pytania dotyczącego „Oceny zimowego 

utrzymania dróg w Powiecie Pleszewskim” znaczny negatywny odsetek odpowiedzi 

pojawił się także w odpowiedziach, z tym że wśród 1 i 2 grupie respondentów. 

Respondenci grupy 2 w sposób negatywny wypowiedzieli się także  

nt. bezpieczeństwa infrastruktury drogowej (więcej odpowiedzi negatywnych), gdzie 

w pozostałych grupach wystąpiło więcej odpowiedzi pozytywnych. Za pozytywną 

ocenę można uznać odpowiedź w zakresie pytania „Ocena standardu utrzymania 

oznakowania pionowego oraz poziomego w Powiecie Pleszewskim”, gdzie dla 

każdej z grup liczba odpowiedzi pozytywnych była większa niż negatywnych. Należy 

jednakże wskazać, że w przypadku dwóch ostatnich pytań, w każdej z grup ponad 

30% respondentów udzieliło odpowiedz neutralnej „ani dobrze, ani źle”.  

Oprócz pytań zamkniętych w badaniu znalazło się także pytanie otwarte mające na 

celu wskazanie przez respondentów bezpośrednio miejsc, w których ich zdaniem 

należałoby przeprowadzić inwestycje w zakresie poprawy tanu infrastruktury 

drogowej. Respondenci wskazywali zarówno drogi gminne jak i powiatowe, dlatego 

też spośród odpowiedz zostały wyfiltrowane tylko te, dla tych będących w 

posiadaniu Powiatu Pleszewskiego. Uzyskane odpowiedzi zostały naniesione na 

poniższej mapie: 
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3.2.3. Oświata i edukacja. 
Oświata i edukacja zajmuje kluczowe miejsce spośród działań samorządu 

powiatowego, dlatego też kluczowe jest dokładnie zbadanie opinii respondentów – 

zarówno tych, uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Pleszewski jak i tych, którzy do tych szkół nie uczęszczają. Dlatego tez w 

przedmiotowej diagnozie pojawił się szeroki zakres pytań, których zadaniem było 

możliwie najszersze objęcie wybranego zagadnienia. Poniżej zostały przedstawione 

pytania skierowane do uczniów szkół (grupa 1), następnie pytania dla pozostałych 

respondentów (grupa 2 i 3). 
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Uzyskane powyżej odpowiedzi udzielone przez uczniów ostatnich i ostatnich klas szkół 

ponadpodstawowych wskazują na trend, sposób postrzegania przez młode osoby 

obecnie funkcjonującego systemu edukacji na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

Pierwsze cztery pytania odnoszą się do szkół w których uczyli się uczniowie  

w momencie udzielania odpowiedzi. Wart uwzględnienia jest tutaj opinia uczniów w 

zakresie spełniania oczekiwać przez szkołę oraz ocena zaangażowania uczących 

ich nauczycieli (większość odpowiedzi pozytywnych, przy jednoczesnym dużym 

udziale odpowiedzi neutralnych). Z punktu widzenia działań powiatu mających na 

celu przyciąganie uczniów do prowadzonych przez siebie szkół jest analiza 

oddzielonych odpowiedzi w pytaniu „Co zadecydowało o wyborze szkoły do której 

obecnie chodzisz? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)”. W tym miejscu dano 

możliwość zaznaczenia respondentom kilku odpowiedzi, gdyż decyzja o wyborze 

szkoły jest procesem złożonym na który wpływ ma wiele czynników. Jak wynika z 

udzielonych odpowiedzi trzema najpopularniejszymi są: „Opinia innych osób np. 
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znajomi, rodzina”; „Lepsze perspektywy rozwoju zawodowego”; „Łatwy dojazd do 

szkoły. Odpowiedzi obrazują sposób myślenia młodych osób oraz co ważne – 

wskazują kierunek działań, które powinien podejmować samorząd. Ostatnie dwa 

pytania skierowane do „1 grupy” dotyczyły prowadzenia edukacji w formie zdalnej, 

które musiała zostać wprowadzone w związku z trwającą pandemią wirusa 

Sars_Cov_2 oraz dalszych planów na przyszłość. W przypadku dalszych planów na 

przyszłość warto odnotowania jest wynoszący 46,6% odsetek odpowiedzi 

wskazującej na chęć połączenia pracy z nauką” co świadczy o chęci młodzieży 

szybkiego wejścia na rynek zawodowy przy jednoczesnej chęci dalszego kształcenia. 

Odpowiedzi respondentów z grupy 2 i 3 
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Powyższe odpowiedzi na pytania zadane respondentom z 2 i 3 grupy dotyczą 

(oprócz ostatniego) innego stanowiska względem szkolnictwa w Powiacie 

Pleszewskim, bowiem nie sposób zadać pytań skierowanych do uczniów osobom 

nimi niebędącymi. Dlatego też w pierwszej kolejności zostały zdane pytania 

mające na celu określenie jaki kontakt z oświatą ma respondent (stopa zawodowa, 

uczęszczanie do szkoły członka rodziny). Dające najwięcej informacj i w zakresie  

oceny szkolnictwa ponadpodstawowego dają dwa ostatnie pytania: „Jak ocenia 

Pani/Pan szkolnictwo ponadpodstawowe na terenie Powiatu Pleszewskiego?” oraz 

„Co pani/pana zdaniem decyduje o wyborze szkoły ponadpodstawowej? (można 

zaznaczyć kilka odpowiedzi)”. Jak wynika z odpowiedzi udzielonych w tych 

obszarach, zarówno 2 i 3 grupa respondentów pozytywnie ocenia szkolnictwo 

ponadpodstawowe na terenie Powiatu, jednakże w przypadku grupy 3 odsetek 

odpowiedzi negatywnych wynosi 33,3%. Za interesujące należy z kolei uznać 

udzielone odpowiedzi w zakresie pytania dotyczącego przesłanek wyboru danej 

szkoły. Obie grupy respondentów jako trzy najistotniejsze uznały: „Lepsze 

perspektywy rozwoju po ukończeniu szkoły”; „Ciekawsza oferta zajęć 

dodatkowych”; „Łatwy dojazd do szkoły”. 

 

3.2.4. Administracja publiczna 
Misją samorządu powiatowego jest realizacja zadań mających na celu 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Główną jednostką powiatu jest Starostwo 

Powiatowe, w którym realizowana jest obsługa bezpośrednia klientów oraz 

znajduje się siedziba Starosty, Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu. 

Dlatego też przeprowadzona ankieta miała na celu także zbadanie postrzegania 

administracji powiatowej przez respondentów oraz poznania opinii nt. elektronizacji 

administracji czyli możliwości załatwiania wielu spraw bez konieczności wizyty w 

urzędzie. 
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Udzielone przez każdą z grup respondentów odpowiedzi, wskazują na pozytywną 

ocenę działalności administracji powiatowej. Należy tutaj zwrócić uwagę na odsetek 

negatywnych odpowiedzi w zakresie oceny możliwości załatwiania spraw tą formą 

w starostwie powiatowym, co świadczy o oczekiwaniu społeczeństwa na takie 

rozwiązania. 

 

3.2.5. Opieka społeczna 

Określony obszar w sporządzonej diagnozie został poświęcony także 

szerokorozumianej pomocy społecznej. W przypadku Powiatu Pleszewskiego, 

zadania z tego obszaru realizowane są za pośrednictwem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie PCPR).  

Pierwsze dwa pytania związane są z ogólnym określeniem, czy respondenci każdej z 

grup w ogóle mieli kiedykolwiek styczność z PCPR oraz czy otrzymują jakiekolwiek 

świadczenia z pomocy społecznej. 
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Jak wynika z wyżej udzielnych odpowiedzi w każdej z grup występuje większość osób, 

które nigdy nie miały styczność z PCPR oraz większość ankietowanych nie otrzymuje 

świadczeń z opieki społecznej co znajduje swoje uzasadnienie w występowaniu 

odpowiedzi „nie wiem” w każdej z grup respondentów. Kolejne dwa pytania 

związane już stricte z działalnością samego PCPR w zakresie „ogólnej działalności” 

oraz w zakresie możliwości załatwienia spraw za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 
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Udzielone na powyższe dwa pytania odpowiedzi wskazują, że (pomijając kwestię 

osób, które kontaktu z PCPR nie mają), przeważająca większość osób pozytywnie 

ocenia  działalność tejże instytucji (ilość odpowiedzi Zdecydowanie tak, tak). 
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W kwestii możności elektronicznego załatwiania spraw, w każdej grupie największy 

odsetek uzyskały dopowiedziały „Ani tak, ani nie”, przy zbliżonym poziomie 

udzielonych odpowiedzi pozytywnych oraz negatywnych. 

 

3.2.6. Opieka zdrowotna 
Powiat Pleszewski zadania w zakresie ochrony zdrowie realizuje za pośrednictwem 

spółki Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., (PCM) w której posiada 100% 

udziałów. Inne usługi lecznicze działające na terenie powiatu mają charakter 

prywatny (POZ-y, przychodnie specjalistyczne). Ponadto, bardzo ważnym 

zadaniem samorządu powiatowego jest uchwalanie przez Radę Powiatu 

harmonogramu pracy aptek w porze nocnej. Pytania zadane w ramach 

prowadzonych badań w formie ankiet dotyczyły wskazanych wyżej dwóch 

obszarów tj.  funkcjonowania PCM oraz oceny dostępu do aptek. 
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Mając na uwadze powyższe odpowiedzi należy stwierdzić, iż generalne postrzeganie 

opieki zdrowotnej w Powiecie Pleszewskim jest zróżnicowane w poszczególnych 

grupach respondentów, przy czym najbardziej negatywny stosunek (odwiedzi 

zdecydowanie nie, nie) reprezentuje grupa 2 – 36,1%, następnie grupa 1 - 26,2%, 

natomiast w grupie 3 odsetek takich odpowiedzi stanowi tylko 8,3%. Należy jednakże 

wskazać, iż za postrzeganie służby zdrowia na terenie powiatu odpowiedzialna jest 

nie tylko działalność PCM ale także innych podmiotów świadczących usługi 

medyczne jak np. POZ. 

Takowe postrzeganie opieki zdrowotnej znajduje swoje odzwierciedlenie także  

w ocenie usług świadczonych w PCM, co potwierdzają odpowiedzi uzyskane  

w pytaniu „Ocena poziomu usług świadczonych w Pleszewskim Centrum 

Medycznym Sp. z o.o.” 

Niezależnie od grupy respondentów odpowiedzi pozytywne (Zdecydowanie dobrze, 

dobrze) uzyskały największą wartość przy zbliżonych ilościach odpowiedzi 
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neutralnych „Ani dobrze, ani źle” oraz odpowiedz negatywnych (źle, zdecydowanie 

źle w przypadku grupy 1 i grupy drugiej. 

Ostatnie pytanie mające związek z ochroną zdrowia dotyczyło „Oceny dostępu do 

aptek w Powiecie Pleszewskim w porze nocnej i wieczornej”. Jak wynika  

z udzielonych odpowiedzi w grupie 2 i 3 większość respondentów w sposób 

negatywny ocenia prace aptek w porze wieczornej i nocnej. Wyjątkiem jest tutaj 

grupa 1 gdzie ponad połowa ankietowanych ocenia takową pracę pozytywnie. 

 

3.2.7. Rynek Pracy 
Diagnozie został także poddany obszar związany z rynkiem pracy.  

W przedmiotowej materii nie sposób było zadać tożsamych pytań dla każdej grupy 

respondentów, co wiąże się chociażby ze specyfiką pierwszej grupy wynikającą  

z wieku oraz posiadania statusu ucznia. 

Tym samym, poniżej zostały przedstawione dwa rodzaje odpowiedzi, a mianowicie: 

1) Udzielone przez Grupę 1 respondentów: 
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Jak wynika z powyższych odpowiedzi udzielnych przez uczniów szkół 

ponadpodstawowych, 75% ankietowanych miało już styczność z wykonywaniem 

pracy zarobkowej, gdzie trzema dominującymi rodzajami zajęć były: praca 

dorywcza w okresie wolnym od zajęć, praca sezonowa oraz staż/praktyka. 

W związku z wiekiem pierwszej grupy respondentów, a więc ich „wejściem  

w dorosłość” zostały także zadane pytania mające na celu określenie poziomu 

przedsiębiorczości – czyli gotowości do podjęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej lub gospodarstwa rolnego. Warto zaznaczyć, na wartości udzielonych 

odpowiedzi pozytywnych (zdecydowanie tak, tak – 35% odpowiedzi), negatywnych 

(Nie, zdecydowanie nie – 40,7%) natomiast osób niedecydowanych (I tak, i nie – 

24,3%), co wskazuje, że większość młodych ludzi ma negatywny lub obojętny 

stosunek do działalności na własny rachunek.  

Ponadto, spośród trzech dominujących odpowiedzi odnośnie czynników 

motywujących do rozpoczęcia prowadzenia działalności, ankietowanie wskazali: 

posiadanie dobrego pomysłu na biznes, posiadanie odpowiedniej wiedzy  

i doświadczenia w zawodzie oraz posiadanie odpowiednich środków „na start”. 

 

2) Odpowiedzi na pytania zadane wszystkim ankietowany 
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Zadane powyżej pytania dotyczyły rynku w pracy w kontekście działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, w każdej  

z grup respondentów występują osoby, które dotychczas nie miały kontaktu z PUP, 

jednakże największy odsetek tych osób można zaobserwować w grupie pierwszej 

(87,6%) co związane jest z młodym wiekiem oraz kontynuowaniem nauki, z kolei 

drugi wynik negatywnych odpowiedz uzyskała grupa trzecia, osiągając 58,3% 

odpowiedzi. 

Pozostałe odpowiedzi respondentów na zadane pytania odnoszące się stricte do 

postrzegania działalności PUP cechują się dużą różnorodnością odpowiedzi. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zdanie respondentów w zakresie pytania 

„Czy działania Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie mają korzystny wpływ na 

poprawę rynku pracy w powiecie?”, gdzie poza grupą 1 cechującą się słabym 

kontaktem z PUP, 39,7% ankietowanych oceniło negatywnie działania PUP, 
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natomiast w przypadku grupy 3 negatywnie wypowiedziało się tylko 8,4% 

ankietowanych. 
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Powyższe 3 pytania miały na celu poznanie zdania respondentów w zakresie oceny 

ogólnego ryku pracy na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

W odpowiedziach udzielnych na pytanie „Czy łatwo znaleźć pracę w Powiecie 

Pleszewskim?” w grupie 1 i 2  ilość odpowiedzi negatywnych (Nie, zdecydowanie nie) 

przewyższała ilość odpowiedzi pozytywnych (zdecydowanie tak, tak). Negatywne 

odpowiedzi dotyczące lokalnego ryku pracy znalazły się także w przypadku pytania: 

„Czy obecny rynek pracy w Powiecie pleszewskim spełnia oczekiwania 

ankietowanego?”, przy czym w przypadku trzeciej grupy ankietowanych nie została 

udzielona żadna pozytywna odpowiedź.  

Na koniec warto zwrócić uwagę na źródła wiedzy o ofertach pracy, a mianowicie  

o znaczącej roli Internetu oraz informacji uzyskanych od znajomych, oraz  

o marginalnym znaczeniu bezpośrednio uzyskiwanych informacji w PUP. 

 

3.2.8. Sport /Turystyka 

Samorząd powiatowy w ramach swoich ustawowych obowiązków prowadzi także 

działalność w zakresie sportu i turystyki. 

Są to obszary spójne z działaniami samorządów gminnych leżących na terenie 

Powiatu Pleszewskiego, dlatego też należy zauważyć, że dla mieszkańców trudne 

mogą pozostawać do rozróżnienia obiekty sportowe lub działania samorządu 

powiatowego od gminnego. Mając to na uwadze w skierowanych pytaniach 

celowo nie odnoszono się do działań powiatowych, mając na celu poznanie 

generalnej opinii mieszkańców w omawianych obszarach. 
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Jak wynika z powyższych odpowiedzi mieszkańcy, mimo dużego odsetka osób 

nieuprawiających sportu, pozytywnie oceniają infrastrukturę sportową istniejącą na 

terenie powiatu. Wart podkreślenia jest fakt, ogólnego postrzegania Powiatu 

Pleszewskiego jako miejsca przychylnego do uprawiania sportu (odpowiedź na „tak” 

odpowiednio: 59,9% w grupie 1; 64,4% w grupie 2; 81,8% w grupie 3). 

 

Dalsza część pytań dotyczyła szerokorozumianej lokalnej turystyki oraz jej 

postrzegania przez mieszkańców. 
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Powyższe trzy pytania odnosiły się do postrzegania przez respondentów powiatu  

w kontekście miejsca w kontekście turystyki. 

Jak wynika z odpowiedzi we wszystkich grupach respondentów istnieje generalnie 

pozytywne postrzeganie walorów turystycznych powiatu, jednakże w pytaniu 

dotyczącym dostępu do informacji o atrakcjach Powiatu Pleszewskiego, w każdej  

z grup dominująca lub jedną z najbardziej popularnych pozostaje odpowiedź  

„I tak, i nie”, ponadto w każdej z grup odpowiedzi negatywne (łącznie udzielone 

odpowiedzi: „nie”, „zdecydowanie nie”), osiągają odpowiednio: grupa 1 – 23,1%; 

grupa 2 - 35,4%; grupa 3 – 25%. 

W ostatnim pytaniu dotyczącym obszaru turystyki respondenci mieli możliwość 

wskazania obszaru turystyki i rekreacji, który powinien rozwijać się na terenie 

Powiatu Pleszewskiego. Oprócz wskazanych trzech propozycji w ankiecie (turystyka 

rowerowa, turystyka piesza oraz turystyka kajakowa), respondenci mieli możliwość 

zaproponowania innych form rekreacji. Wiodącą odpowiedzią udzieloną  

w ankiecie  jest turystyka rowerowa (ponad 50% udzielonych odpowiedzi w każdej  

z grup) 

 

3.2.9. Bezpieczeństwo 
Zakresem badań prowadzonych wśród mieszkańców powiatu znalazły się także 

pytania dot. szerokorozumianego bezpieczeństwa. Tym samym pytania  

w omawianym obszarze zostały podzielne na dwie grupy. 

Pierwszą, są pytania dotyczące ogólnego, subiektywnego poczucia 

bezpieczeństwa ankietowanych: 
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Jak wynika z odpowiedzi udzielnych na trzy powyższe pytania należy wskazać, że 

we wszystkich grupach respondentów Powiat Pleszewski, postrzegany jest jako 

miejsce bezpieczne do życia oraz co istotne, zdecydowana większość 

ankietowanych czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania, a więc w 

swoim najbliższym otoczeniu. 

Zwrócenia uwagi wymaga fakt, iż w zakresie pytania „Czy ankietowani dostrzegają 

na terenie Powiatu Pleszewskiego zagrożenia?”, w odróżnieniu do dwóch 

pierwszych grup respondentów, gdzie zdecydowana większość nie dostrzega 

takowych zagrożeń, w przypadku trzeciej grupy ankietowanych 66,7% takowe 

zagrożenia dostrzega. 

 

Ponadto w ankietach respondenci mieli także możliwość wyrażenia się co do 

oceny działalności służb (policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne) na terenie 

Powiatu Pleszewskiego: 
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W przypadku straży pożarnej, w każdej z grup ankietowanych pozytywną ocenę 

(odpowiedzi: decydowanie dobrze, dobrze) udzieliło ponad 80% respondentów  

z każdej z grup, natomiast w przypadku pogotowia ratunkowego zauważalny jest 

spadek pozytywnych odpowiedzi w 1 i 2 grupie respondentów na rzecz „nie mam 

zdania” (odpowiednio 36,3% i 24,2%,) oraz pojawienie się odpowiedzi negatywnych 

„źle” i „bardzo źle” na poziomie 11,1% oraz 9,6 dla tychże grup). 
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4. Podsumowanie 

W związku z szerokim zakresem objętym diagnozą poniżej zostały przedstawione 

główne wnioski powstałe z analizy udzielonych przez respondentów odpowiedzi. 

Ponadto, w niniejszym dokumencie się także istotne odpowiedzi respondentów 

odnoszące się do poszczególnych gałęzi działalności powiatu. Wnioski te mają 

charakter zarówno pozytywny jak i negatywny, co pozwoli na przeprowadzenie 

dalszego etapu prac związanych z tworzeniem dokumentu strategii rozwoju powiatu, 

a mianowicie analizy SWOT. 

 

4.1. Główne wnioski 

4.1.1. Pozytywna ocena powiatu jako dobrego miejsca do życia i rozwoju. 

4.1.2. Konieczność działań w zakresie rynku pracy w celu uatrakcyjnienia go dla 

pracowników, pracodawców oraz przyszłych przedsiębiorców. 

4.1.3. Konieczność działań w celu poprawy funkcjonowania transportu publicznego. 

4.1.4. Konieczność rozwinięcia oferty edukacyjnej na terenie powiatu Pleszewskiego 

oraz promocja szkół ponadpodstawowych. 

4.1.5. Konieczność poprawy stanu infrastruktury drogowej oraz jej bieżącego 

utrzymania. 

4.1.6. Negatywna ocena jakości środowiska naturalnego w powiecie. 

4.1.7. W zakresie sportu i rekreacji najbardziej rozwojowymi obszarami jest: turystyka 

rowerowa, piesza oraz kajakowa. 

4.1.8. Słabą stroną jest poziom budownictwa mieszkalnego – dostępność i ceny 

mieszkań. 

4.1.9. Pozytywna ocena opieki zdrowotnej na terenie powiatu za wyjątkiem 

działalności aptek. 

4.1.10. Pozytywna ocena funkcjonowania administracji samorządu powiatowego. 

 

4.2. Rozwinięcie zagadnień dotyczących poszczególnych obszarów poddanych 

diagnozie: 

4.2.1. Powiat Pleszewski został pozytywnie oceniony przez wszystkie grupy 

respondentów jako dobre miejsce do życia i rozwoju. 

4.2.2. Komunikacja i Transport publiczny: 

− Grupa 1 respondentów – młodzież ucząca się w szkołach 

ponadpodstawowych powiatu najczęściej do szkoły dojeżdża 

transportem publicznym, indywidualnie samochodem oraz pieszo. 

− Większość ankietowanych uważa, że nie ma problemów z dotarciem „do” 

i „ze” szkoły. 

− Respondenci we wszystkich grupach twierdzą, że transport publiczny  

w powiecie działa źle lub nie ma na ten temat zdania. 

− Najważniejszymi aspektami komunikacji publicznej (pierwsze trzy) są: 

częstotliwość połączeń, ceny biletów oraz stan techniczny jeżdżących 

pojazdów. 
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− Zdecydowana większość respondentów nie korzysta z transportu 

publicznego na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

− Za wyjątkiem grupy 2 respondentów, pozostałe grupy twierdzą, ze ich 

miejscowość posiada dobra połączenie z siedzibą powiatu. 

− Większość respondentów jest gotowa zrezygnować z własnego środka 

transportu jeżeli komunikacja publiczna spełniłaby ich oczekiwania. 

4.2.3. Infrastruktura drogowa: 

− Większość respondentów (za wyjątkiem grupy 3) negatywnie ocenia stan 

infrastruktury drogowej (drogi/chodniki/ścieżki rowerowe) w powiecie 

(łączna ilość odpowiedzi negatywnych). 

− Większość respondentów (za wyjątkiem grupy 3) negatywnie ocenia stan 

zimowe utrzymanie dróg w powiecie (łączna ilość odpowiedzi 

negatywnych). 

− Za wyjątkiem grupy 3 respondentów, większość ankietowanych 

pozytywnie ocenia bezpieczeństwo infrastruktury drogowej w powiecie. 

− W każdej z grup ankietowanych większość pozytywnie oceniła standard 

utrzymania oznakowania pionowego oraz poziomego w powiecie. 

4.2.4. Oświata i edukacja 

− Odpowiedzi 1 grupy respondentów: 

• Wśród respondentów grupy 1, większość uważa, że wybrana przez nich 

szkoła spełnia ich oczekiwania. 

• Wśród respondentów grupy 1, większość pozytywnie ocenia 

zaangażowanie nauczycieli, którzy ich uczą 

• Wśród trzech najważniejszych, decydujących czynników o wyborze 

szkoły do których uczęszczają, ankietowani wskazali: Opinię innych 

osób np. znajomych, bliskość miejsca zamieszkania, łatwy dojazd do 

szkoły. 

• Wśród trzech najważniejszych, decydujących czynników o wyborze 

szkoły do których uczęszczają, ankietowani uczniowie wskazali: Opinię 

innych osób np. znajomych, bliskość miejsca zamieszkania, łatwy 

dojazd do szkoły. 

• Wśród trzech najważniejszych, decydujących czynników o wyborze 

szkoły, ankietowani uczniowie wskazali: Opinię innych osób np. 

znajomych, bliskość miejsca zamieszkania, łatwy dojazd do szkoły. 

• Większość ankietowanych uczniów pozytywnie oceniło zdalną formę 

nauki. 

• Zdecydowana większość ankietowanych po skończeniu szkoły 

ponadpodstawowej chce kontynuować naukę i pracować. 

− Odpowiedzi 2 i 3 grupy respondentów 

• W 2 i 3 grupie ankietowanych większość respondentów pozytywnie 

oceniła szkolnictwo ponadpodstawowe. 

• 2 i 3 grupa respondentów za trzy najważniejsze czynniki wpływające o 

wyborze szkoły, wskazała: Łatwy dojazd do szkoły, ciekawsza oferta 

zajęć dodatkowych, lepsze perspektywy rozwoju po ukończeniu szkoły.  

4.2.5. Administracja publiczna 
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− Większość ankietowanych w każdej grup pozytywnie oceniło 

funkcjonowanie administracji Powiatu Pleszewskiego. 

− Większość ankietowanych w każdej grup pozytywnie oceniło możliwość 

załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Pleszewie drogą 

elektroniczną. 

− Większość ankietowanych w każdej grup pozytywnie stwierdziło, że 

administracja powinna umożliwić załatwianie wszystkich spraw drogą 

elektroniczną. 

4.2.6. Opieka społeczna 

− Większość ankietowanych w każdej z grup nie miała styczności z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

− Większość ankietowanych w każdej z grup nie otrzymuje jakichkolwiek 

świadczeń z pomocy społecznej. 

4.2.7. Opieka zdrowotna 

− Większość ankietowanych w każdej grup pozytywnie oceniło opiekę 

zdrowotną na terenie Powiatu Pleszewskiego 

− Zdecydowana większość ankietowanych w 1 i 2 grupie, oraz wszyscy 

ankietowani z grupy 3 mieli kontakt z Pleszewskim Centrum Medycznym 

Sp. z o.o. 

− Większość ankietowanych w każdej grup pozytywnie oceniło poziom 

usług świadczonych w Pleszewskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. 

− Większość ankietowanych w grupie 1 pozytywnie oceniło dostęp do 

aptek w porze nocnej. W grupie 2 i 3 większość ankietowanych 

negatywnie oceniło dostęp do aptek w porze nocnej. 

4.2.8. Rynek pracy: 

− Odpowiedzi 1 grupy respondentów 

• Ankietowani z 1 grupy respondentów wskazali potrzeby uzupełnienia 

lub pogłębienia wiedzy/kompetencji, w celu znalezienia i podjęcia 

wymarzonej pracy. Trzy najistotniejsze ich zdaniem to: „Praktyczne 

umiejętności związane  

z zawodem”, „znajomość języków obcych”, „wiedza jak efektywnie 

szukać pracy”. 

• Duży procent odpowiedzi ankietowanych wskazuje że chciałby podjąć 

prace poza terenem powiatu lub nie zastanawiali się nad tym. 

• 75% ankietowanej młodzieży miała już styczność w wykonywaniu pracy, 

za którą otrzymywali wynagrodzenie. Głównymi tego typu zajęciami 

były prace dorywcze, sezonowe, staże i praktyki. 

• Ankietowana młodzież wskazała że do założenia działalności 

gospodarczej lub prowadzenia gospodarstwa rolnego najbardziej 

zmotywowałby ich dobry pomysł na biznes, posiadanie odpowiedniej 

wiedzy i doświadczenia, posiadanie odpowiednich środków na 

rozpoczęcie działalności. 

− Wszystkie grupy respondentów. 

• Pomijając ankietowanych, którzy nigdy nie byli klientami Powiatowego 

Urzędu Pracy w grupie 1 i 3 respondentów większość pozytywnie ocenia 
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działalność PUP, w przypadku grupy 2 większość dokonała oceny 

negatywnej. 

• Większość respondentów (za wyjątkiem tych z grupy 3) uważa, że w 

Powiecie Pleszewskim nie jest łatwo znaleźć pracę. 

• Większość respondentów w każdej z grup uważa, że rynek pracy w 

Powiecie Pleszewskim nie spełnia ich oczekiwań. 

• Głównym źródłem informacji o ofertach pracy w powiecie są 

informacje od znajomych oraz media społecznościowe, strona 

internetowa PUP. 

4.2.9. Sport i Turystyka 

− Większość respondentów ze wszystkich z ankietowanych grup pozytywnie 

ocenia infrastrukturę sportową na terenie powiatu. 

− Większość respondentów w każdej z grup twierdzi, że powiat jest miejscem 

przyjaznym do uprawiania sportu. 

− Powiat Pleszewski posiada pozytywną ocenę wśród większości 

ankietowanych w zakresie walorów turystycznych. 

− Zdaniem większości respondentów na terenie powiatu powinna rozwijać 

się turystyka rowerowa. Kolejno turystyka kajakowa oraz turystyka piesza. 

 

 

 


