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WPROWADZENIE 
Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 511 ze zmianami (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja 

przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie 

działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i  strategii, uchwał rady powiatu. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada 

powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Rada 

Powiatu w Pleszewie nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym 

raport, podobnie jak Raport za 2018 r.,  został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 

wskazane w ustawie. 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 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 89 

osób/km2 .  

Powiat Pleszewski ma 62 010 mieszkańców (zgodnie z informacjami pozyskanymi z ewidencji 

ludności gmin Powiatu Pleszewskiego), z czego 50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni.  

Kształtowanie się ilości ludności w latach 2017-2019 przestawia niniejsza tabela, wskazująca 

na trend migracyjny, będący zjawiskiem występującym wielu małych i średnich powiatów na 

terenie Polski. 

Liczba osób zameldowanych w Powiecie Pleszewskim 

  2017 2018 2019 

Gmina Chocz 4 827 4 798 4 814 

Gmina Czermin 4 975 4 981 5 003 

Gmina Dobrzyca 8 325 8 259 8 206 

Gmina Gizałki 4 729 4 733 4 679 

Gmina Gołuchów 10 738 10 803 10 852 

Gmina Pleszew 28 877 28 622 28 456 

Powiat Pleszewski 62 471 62 196 62 010 
 

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 2019 roku wyniosła 4 814 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 
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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, co czyni gminę atrakcyjną turystycznie.  

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

na 14 sołectw. Zajmuje obszar 98 km² zamieszkały przez 5 001 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. 

Gmina Dobrzyca - obejmuje obszar 116,71 km² i położona jest około 95 km od Poznania, 40 

od Kalisza i około 33 km od Ostrowa Wlkp. Podzielona jest na 17 sołectw, obejmujących 18 

wsi i jedno miasto. Liczba ludności w 2019 roku wyniosła 8 206 osoby. Gmina sąsiaduje z 5 

gminami: Pleszew, Raszków, Krotoszyn, Rozdrażew, Jarocin, Koźmin Wielkopolski i Kotlin. Brak 

na terenie gminy dużych obszarów leśnych i akwenów wodnych ale gmina posiada dobrze 

rozwiniętą infrastrukturę turystyczną, np. szlaki rowerowe. Obszar gminy jest bogaty w 

zabytki. Najbardziej okazałym z nich jest XVIII – wieczny pałac o klasycystycznej formie wraz z 

przyległym parkiem krajobrazowym. W pałacu mieści się Muzeum Ziemiaństwa Zespół 

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

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

indywidualne gospodarstwa rolne.  

Gmina Gizałki położona jest w północnej części Powiatu Pleszewskiego. Podzielona na 17 

sołectw, zajmuje obszar 108 km², zamieszkały na koniec 2019 roku przez 4 675 osób. Gmina 

ma charakter rolniczy - użytki rolne stanowią blisko połowę powierzchni gminy, co wpływa 

również na strukturę zatrudnienia. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie 

gminy stale wzrasta. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: Nr 442 relacji 

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

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

Wrześni gminę dzieli 37 km. Gmina jest położona w zlewni rzeki Prosny, której dolina wg 

Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET) stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. 

Gmina 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 2019 roku 10 848 mieszkańców. Podzielona na 22 sołectwa, graniczy 

z Miastem Kalisz, gminami Blizanów, Nowe Skalmierzyce, Pleszew, Ostrów Wielkopolski. 

Gmina Gołuchów ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią tu blisko 80% powierzchni. 

Przez gminę przebiegają drogi krajowe nr 11 i 12. Droga krajowa nr 12 jest głównym szlakiem 

komunikacyjnym, stanowiącym połączenie gminy z Kaliszem, Poznaniem i Łodzią. Dominującą 

rolę w gospodarce gminy odgrywa branża handlowo-usługowa. Obszary leśne zajmują blisko 

10% powierzchni gminy. Atrakcją turystyczną gminy jest Zamek Czartoryskich, który został 
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wzniesiony w latach 1550–1560. Mieści się w nim oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

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

(ponad 600 gatunków). Na terenie parku można spotkać liczne ekspozycje Muzeum Leśnictwa, 

które jest prowadzone przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Miłośnicy kąpieli 

słonecznych skorzystać mogą z oferty Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu nad 

Zalewem Gołuchowskim. Na terenie gminy znajdują się także trasy rowerowe, kajakowe oraz 

piesze, dzięki którym można podziwiać walory przyrodnicze oraz kulturowe gminy. Miasto i 

Gmina Pleszew - to największa powierzchniowo oraz najludniejsza gmina Powiatu 

Pleszewskiego. Podzielona na 28 sołectw, z 28 456 mieszkańcami (stan na koniec 2019 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: przetwórstwo przemysłowe, produkcja maszyn, kotlarstwo, 

usługi medyczne, handel i mechanika pojazdowa. Zdecydowana większość podmiotów 

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

Poziom zatrudnienia: liczba zarejestrowanych bezrobotnych 983 - według stanu na 31 grudnia 

2019 r., w tym: kobiety 632, - osoby z prawem do zasiłku: 188, zamieszkali na wsi 594, do 30 

roku życia 334, powyżej 50 roku życia 188, niepełnosprawni 69. Rozkład bezrobocia wg gmin: 

Chocz 94, Czermin 65, Dobrzyca 108, Gizałki 68, Gołuchów 123, Pleszew 525. Stopa bezrobocia 

3,9%. 
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Powiat pleszewski w statystyce GUS 
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Na samorządzie powiatowym spoczywa wiele zadań, których katalog można znaleźć w art. 4 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. Zadania te są realizowane przez 

szereg podmiotów, np. starostwo powiatowe oraz powiatowy urząd pracy stanowiące zgodnie 

z zapisami przedmiotowej ustawy powiatową administrację zespoloną. Oprócz starostwa i 

urzędu pracy zadania realizują jednostki organizacyjne powiatu działające w oparciu o przepisy 

szczególne, m. in. ustawę o pomocy społecznej, ustawę o systemie oświaty, ustawę o drogach 

itd. Katalog zadań nałożonych przez ustawodawcę na samorząd powiatowy jest bardzo szeroki 

i dotyka prawie wszystkich dziedzin życia wspólnoty lokalnej. Samorząd powiatowy przy 

pomocy jednostek organizacyjnych realizuje zadania z zakresu :  

1. edukacji publicznej – Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych, I Liceum Ogólnokształcące 

im. St. Staszica, Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespół 

Placówek Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,  

2. promocji i ochrony zdrowia – Starostwo Powiatowe,  

3. szeroko rozumianej pomocy społecznej (wspieranie rodziny, piecza zastępcza, polityka 

prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych) – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

Domy Pomocy Społecznej oraz w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych również Zespół 

Placówek Specjalnych,  

4. dróg publicznych – Zarząd Dróg Powiatowych,  

5. kultury, ochrony zabytków, opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki, geodezji, 

kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno – 

budowlanej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, ochrony praw konsumenta, 

utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obronności, promocji 

powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi – Starostwo Powiatowe.  

W katalogu zadań powiatowych są również takie, które powiat realizuje przy pomocy 

działających na jego terenie służb inspekcji i straży, np. policji i straży. Są to zadania z zakresu 

porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie 

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INFORMACJE FINANSOWE 

1. Stan finansów Powiatu Pleszewskiego 

Budżety w latach 1999 - 2019 przedstawiają się następująco: 

Rok Dochody Wydatki 

1999 30 430 091 zł 30 296 646 zł 

2000 38 455 031 zł 38 693 676 zł 

2001 43 899 220 zł 44 122 886 zł 

2002 40 301 027 zł 41 960 670 zł 

2003 38 957 754 zł 42 219 339 zł 

2004 42 922 908 zł 48 085 220 zł 

2005 46 406 809 zł 50 534 899 zł 

2006 46 552 854 zł 50 494 476 zł 

2007 48 068 021 zł 47 930 235 zł 

2008 55 062 071 zł 54 518 032 zł 

2009 59 132 183 zł 58 728 104 zł 

2010 66 511 897 zł 77 841 672 zł 

2011 75 162 421 zł 90 717 618 zł 

2012 76 437 659 zł 72 828 573 zł 

2013 84 828 128 zł 86 497 922 zł 

2014 90 715 145 zł 91 830 724 zł 

2015 80 751 180 zł 82 560 813 zł 

2016 78 836 322 zł 76 538 677 zł 

2017 82 886 956 zł 81 159 121 zł 

2018 83 296 008 zł 83 328 866 zł 

2019 91 647 488 zł 85 187 118 zł 

 

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999-2019 wskazuje, iż globalne wielkości 

budżetu (zarówno po stronie dochodów, jaki i wydatków) mają generalną tendencję 

wzrostową.  Istotnym przy tym jest fakt, że w Powiat Pleszewski utrzymuje wysokie nakłady 

na inwestycje. W samych tylko ostatnich trzech latach wydatki majątkowe wyniosły 

40.123.961 zł, z tego: 12.411.008 zł – w 2017 r., 14.683.538 zł – w 2018 r., zaś 13.029.415 zł – 

w 2019 r. Na realizację inwestycji samorząd powiatowy pozyskał znaczne środki zewnętrzne, 

przede wszystkim z Funduszy Europejskich (Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 

2020), dotacji z rezerw budżetu państwa, funduszy celowych (Funduszu Dróg Samorządowych, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu). Powiat 

Pleszewski realizował swoje zadania ponosząc znaczące wydatki bieżące, jak i nakłady 

inwestycyjne, a jednocześnie sukcesywnie obniżał zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów. W konsekwencji zadłużenie Powiatu w okresie 2015 - 2019 zmalało z 47.257.533 

zł do 42.039.410 zł, tj. o 5.218.123 zł. 
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2. Wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego 

Najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie 2019 
Wykonanie 

(w %) 

I Dochody ogółem  90 609 690 91 647 488 101,10 

1 Dochody bieżące 80 805 793 76 776 127 95,01 

2 Dochody majątkowe  9 804 227 10 329 485 105,40 

  

II Wydatki ogółem 90 895 347 85 187 118 93,70 

1 Wydatki bieżące 74 303 925 72 157 703 97,10 

2 Wydatki majątkowe  16 591 423 13 029 415 78,53 

    

A Nadwyżka/deficyt (I-II) -285 657 6 460 370  
  

III Przychody 4 369 349 5 161 367 118,10 

  Nadwyżka z roku ubiegłego 285 657 1 077 675 377,30 

  Kredyty i pożyczki 4 083 692 4 083 692 100,00 

IV Rozchody 4 083 692 4 083 692 100,00 

  

B Różnica (III-IV) 285 657 1 077 675 377,30 

  

      
C 

Nadwyżka środków na koniec 
roku (A+B) 

0 
 

7 538 045 
  

 

Planowane dochody budżetu w wysokości 90 609 690 zł zrealizowano w 101 %,   tj. w kwocie                    

91 647 488 zł (czyli wyższej o 1 037 798 zł od planu). Wydatki zaplanowano w wysokości  

90 895 347 zł. Wykonanie wyniosło 94 %, co stanowi kwotę 85 187 118 zł (czyli było niższe  

o 5 708 229 zł od planu). W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano: 

a) przychody w łącznej wysokości 4 369 349 zł; Realizacja wyniosła 5 161 367 zł, tj. 118  %.  

     Przychody obejmowały: 

– przychody z tytułu kredytów i pożyczek; 

Z planowanej kwoty 4 083 692 zł zaciągnięto zobowiązania w łącznej wysokości 4 083 

692 zł, tj. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i 

pożyczek. 

– przychody z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków  pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu z 2018 roku. W budżecie plan przychodów z w/w tytułu wynosił 285 

657 zł, zaś faktycznie zrealizowany przychód to 1 077 675 zł. 

b) rozchody w łącznej wysokości – 4 083 692 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem 

i wyniosła    4 083 692 zł.  Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2019 rok raty 

zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

c) deficyt budżetu w wysokości 285 657 zł. 

Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości   

mailto:W@ydatki%20ogółem
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6 460 370 zł. 

 

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2019 roku (tzw. wolne 

środki) wyniósł 7 538 045 zł. 

 

Wydatki budżetu Powiatu w 2019 roku wyniosły 85 187 118 zł, z czego: 

– wydatki bieżące  72 157 703 zł, co stanowi 85 % wydatków ogółem, 

– wydatki majątkowe  13 029 415 zł, co stanowi 15 % wydatków ogółem. 

Szczegółowe dane o realizacji budżetu w roku ubiegłym zawiera sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok. 

 

3. Wieloletnia prognoza finansowa 

Powiat Pleszewski, podobnie jak inne samorządy, zobligowany jest do przyjęcia uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek 

opracowania tego dokumentu przynajmniej na okres, na który zaciągnięto lub planuje się 

zaciągnąć zobowiązanie. Stąd też wieloletnią prognozę finansową Powiatu Pleszewskiego 

sporządzono do 2032 roku, gdyż wówczas nastąpi spłata ostatnich rat z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. W 2019 roku obowiązywała uchwała nr IV/21/2019 Rady Powiatu w 

Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego, zmieniana kolejnymi uchwałami Rady Powiatu w Pleszewie oraz 

Zarządu Powiatu w Pleszewie. Najistotniejsze elementy wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego (wg stanu na koniec roku 2019) przedstawia poniższa tabela: 
Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Dochody 90 609 690 83 312 631 85 709 942 86 537 041 87 372 411 88 216 136 89 068 297 89 928 980 

Wydatki 90 895 347 82 928 844 80 952 640 81 650 429 82 225 799 83 506 524 84 938 123 87 510 266 

Nadwyżka/Deficyt 285 657 383 787 4 757 302 4 886 612 5 146 612 4 709 612 4 130 174 2 418 754 

Przychody 4 369 349 3 854 498 - - - - - - 

Rozchody 4 083 692 4 238 285 4 757 302 4 886 612 5 146 612 4 709 612 4 130 174 2 418 754 

Zadłużenie 42 039 410 37 801 077 33 043 775 28 157 163 23 010 551 18 300 939 14 170 765 11 752 012 

 

Wyszczególnienie 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Dochody 90 798 270 91 676 252 92 563 015 93 458 645 94 363 231 95 276 864 

Wydatki 88 508 964 89 782 913 90 669 676 91 346 073 92 619 893 93 456 747 

Nadwyżka/Deficyt 2 289 306 1 893 339 1 893 339 2 112 572 1 743 338 1 820 117 

Przychody  - - - - - - 

Rozchody 2 289 306 1 893 339 1 893 339 2 112 572 1 743 339 1 820 117 

Zadłużenie  9 462 706 7 569 367 5 676 028 3 563 456 1 820 117 - 
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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat. Podstawowym 

prawem majątkowym Powiatu Pleszewskiego jest własność nieruchomości, ruchomości i 

innych urządzeń oraz udziałów. Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień  

31 grudnia 2019 roku wynosił 484 ha. Wartość księgowa netto majątku Powiatu Pleszewskiego 

obejmująca majątek jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Starostwa Powiatowego, 

ustalona według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła ogółem 235.179.724 zł, w tym: 

a) grunty – 34.961.287 zł, 

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 113.580.418 zł, 

c) pozostałe środki trwałe – 1.616.722 zł, z czego: 

– urządzenia techniczne i maszyny – 909.551 zł, 

– środki transportu – 669.091 zł, 

– inne środki trwałe – 38.080 zł, 

d) środki trwałe w budowie – 7.733.790 zł, 

e) wartości niematerialne i prawne – 58.614 zł, 

f) należności długoterminowe – 15.247.893 zł, 

g) długoterminowe aktywa finansowe (udziały) – 61.981.000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szczegółowa informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego według stanu na dzień  

31 grudnia 2019 roku została przekazana Radzie Powiatu w Pleszewie w miesiącu marcu 2020 

roku i umieszczona na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

 
 
 

Struktura majątku trwałego jednostek budżetowych

Grunty

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

Urządzenia techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Inne
środki trwałe

Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich
poczet

Wartości niematerialne i prawne
(powyżej 10.000 zł)

Należności długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe
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INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 
1. Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ 
Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ została uchwalona uchwałą nr X/86/15  Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia  30.12.2015r. W roku 2019 kontynuowano realizację Strategii na 

bieżąco w ramach realizacji zadań własnych Powiatu Pleszewskiego w obrębie trzech celów 

strategicznych: 

 

1) Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego, 

2) Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej do oczekiwań mieszkańców Powiatu, 

3) Poprawa sytuacji finansowej Powiatu i wykorzystanie zewnętrznych źródeł 

finansowych. 

 

W zakresie poprawy stanu  infrastruktury technicznej skupiono się na infrastrukturze 

drogowej i poprawie jej jakości. W roku 2019  przebudowano 4,07 km dróg powiatowych oraz 

wybudowano 5,27 km ciągów pieszo – rowerowych. Na inwestycje z zakresu infrastruktury 

drogowej wydatkowano 14 mln złotych.  Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku 

2019 należy zaliczyć: 

➢ dofinansowaną ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przebudowę drogi 

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

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

➢ współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

WRPO 2014+ budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów 

- Kuchary na odcinkach: w miejscowości Kucharki i Krzywosądów - Karsy; koszt inwestycji 

2 640 599,56  zł. 

 

W zakresie poprawy jakości środowiska jako niepokojący odnotowuje się fakt złej jakości 

powietrza – dotyczy to w szczególności przekroczeń w zakresie ilości dni z przekroczeniem 

dopuszczalnego średniego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Według normy 

dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami PM10 nie powinna przekraczać 35 w ciągu roku. W 

przypadku stacji Pleszew w roku 2019 liczba takich dni wyniosła 51.  

 

Realizacja Celu strategicznego nr 2 Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej do 

oczekiwań mieszkańców Powiatu skupiła się przede wszystkim na dalszym dążeniu do 

poprawy dostępności mieszkańców powiatu do usług zdrowotnych, opieki społecznej, 

poprawie jakości kształcenia, likwidacji bezrobocia, podnoszeniu bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu. 

 

Systematycznie doposażano pleszewski szpital. W czerwcu 2019 r. oddano do użytkowania 

nowopowstałą pracownię elektrofizjologii. Koszt całkowity rozbudowy i doposażenie 

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

Pleszewski w ramach dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu Państwa pozyskał 1 250 000 
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zł. Realizacja inwestycji zapewniła „kardiologicznym pacjentom” szpitala pełną i kompleksową 

opiekę poczynając od oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, poprzez oddział kardiologii 

i rehabilitację kardiologiczną, aż po poradnię kardiologiczną i kardiochirurgiczną. Dzięki 

wsparciu z Ministerstwa Zdrowia w postaci dotacji celowej w wysokości 400 000 zł zakupiono 

nowoczesny ambulans drogowy z zabudową medyczną oraz noszami samojezdnymi. Z 

leczenia szpitalnego w pleszewskim szpitalu w roku 2019 skorzystało 26 215 osób. Z usług 

poradni specjalistycznych i zakładów diagnostycznych skorzystało 129 509 osób. Opieką 

długoterminową objęto 13 osób. 1 201 osób objęto badaniami w ramach programów 

profilaktycznych realizowanych przez pleszewski szpital. 

 

Mając na względzie zaoferowanie uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada 

Powiatu w Pleszewie, kierunków  kształcenia dostosowanych do oczekiwań rynku pracy i 

stymulujących rozwój ucznia kontynuowano dotychczasową współpracę z pracodawcami i 

pozyskiwano do współpracy nowych. W lutym 2019 r. Starosta Pleszewski oraz dyrektorzy 

ZSUG i ZSST podpisali ze Stowarzyszeniem Klaster Kotlarski w Pleszewie list intencyjny o 

wzajemnej współpracy w zakresie edukacji zawodowej oraz przygotowania absolwentów do 

podjęcia zatrudnienia w firmach z branży kotlarskiej. Realizowano projekty i programy majce 

na celu popularyzację kształcenia zawodowego. Dzięki ich realizacji nasi uczniowie mogli m.in. 

wziąć udział w zagranicznych stażach i praktykach zawodowych. Utrzymywano wysoki poziom 

nauczania w placówkach nadzorowanych przez Radę Powiatu, co potwierdzają wyniki 

egzaminów maturalnych oraz gimnazjalnych. 

 

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

osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Powiecie Pleszewskim wyniosła 3,9% i była wyższa od 

średniej dla Województwa Wielkopolskiego wynoszącej 2,8%. W ramach aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy 

pozyskał 2 353 ofert pracy. Organizowano szkolenia dla osób bezrobotnych oraz 

dofinansowywano udział w studiach podyplomowych. Wspierano również pracodawców 

poprzez dofinansowania i refundacje kosztów utworzenia nowych miejsc pracy. Finansowano 

kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. W ramach dofinasowań oferowanych 

przez PUP w Pleszewie utworzono 39 nowych miejsc pracy. 57 osobom przekazano środki na 

podjęcie działalności gospodarczej. W wyniku przekwalifikowań przeprowadzonych przez PUP 

94 osoby podjęły pracę. Po zakończeniu staży finansowanych przez urząd pracy 165 osób 

podjęło dalsze zatrudnienie. 

 

Cele strategii w zakresie pomocy społecznej realizowano poprzez wypełnianie zadań 

zawartych w aktach normatywnych, przyczyniając się tym samym do poprawy sytuacji osób 

szczególnie potrzebujących wsparcia, a więc osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci i 

rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Łącznie z usług powiatowych 

instytucji opieki skorzystało w 2019 roku 3 432 osób. 
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W ramach podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wdrażano „Powiatowy 

program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego”. W roku 2019 w Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie wskaźnik 

wykrywalności przestępstw wyniósł 78,98%. Kontynuowano realizację sprawdzonych 

programów prewencji kryminalnej. Rozwijano współpracę pomiędzy instytucjami i 

jednostkami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, szczególnie w 

czasie prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i 

Porządku, a także realizowanych ćwiczeń i gier decyzyjnych. Podnoszono sprawność systemu 

zarządzania kryzysowego. Doskonalono współdziałanie podmiotów ustawowo powołanych 

doniesienia pomocy  

i reagowania kryzysowego m.in. poprzez organizację skoordynowanych z udziałem różnego 

rodzaju służb ćwiczeń. W maju 2019 roku zorganizowano na terenie  Nadleśnictwa Grodziec 

ćwiczenia „Las 2019”, w miesiącu wrześniu odbyły się ćwiczenia praktyczne na obiekcie 

Muzeum Narodowego w Poznaniu – Zamek w Gołuchowie, a w październiku przećwiczono 

ewakuację osób z Oddziału Rehabilitacji Pleszewskiego Centrum Medycznego. Kontynuowano 

działania profilaktyczne i informacyjne w zakresie ratownictwa, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

 

W ramach realizacji  Celu strategicznego nr 3 Poprawa sytuacji finansowej Powiatu i 

wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowych jednostki organizacyjne powiatu 

pleszewskiego zgłosiły do różnego rodzaju instytucji 49 projektów o wartości 45 146 037 zł. 

Łącznie ubiegano się dofinansowanie tychże projektów kwotą 31 930 782 zł. Na dzień 31 

stycznia 2019 r. 28 projektów uzyskało dofinansowanie o łącznej kwocie  4 603 203 zł. 

 

2. Program  rozwoju dróg powiatowych w Powiecie Pleszewskim w latach 2013-2020. 

Program został uchwalony uchwałą nr XXVII/173/13 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 

czerwca 2013r. Zadania wykonane w 2019 roku w ramach programu przedstawiają poniższe 

tabele. 

Zadania inwestycyjne realizowane  na drogach powiatowych w 2019r 

Lp. Zadanie 
inwestycyjne 

Wykonanie 
ogółem 

Wykonanie 

Powiat Gmina Inne 
1. Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4311P w 
m.Broniszewice (dł. 
610mb; chodnik – 212 
mb) 

748 668,14 663 668,14 85 000,00 - 

2. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4329P 
Pleszew – Kowalew 
(dł.droga – 2,255km; 
chodnik – 0,173 km; ciąg 
pieszo – rowerowy – 
2,255 km) 

5 162 859,86 1 796 189,86 900 000,00 
2 466 670,00 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
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3. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4311P w 
m.Czermin (dok.) 

15 424,02 15 424,02 - - 

4. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4315P w 
m.Żegocin. Etap II  (dok.) 
 

20 910,00 20 910,00 - - 

5. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4325P w 
m.Marianin  (dok.) 

11 934,72 11 934,72 - - 

6. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 5143P 
Galew – Dobrzyca (dok.) 

79 960,00 39 980,00 39 980,00 - 

7. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4310P 
Chocz – Białobłoty (dok.) 
 

48 665,22 20 332,61 

20 332,61 
Gm.Chocz 
8 000,00 

Gm.Gizałki 

- 

8. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4348P 
Krzywosądów – Kucharki 

390 926,55 149 399,29 64 028,26 
177 499,00 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

9. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4338P w 
m.Lenartowice (dok.) 
 

20 187,90 10 187,90 10 000,00 - 

10. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4336P w 
m.Suchorzew  (dok.) 

18 515,22 9 257,61 9 257,61 - 

11. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4343P na 
odcinku Pleszew – 
Zielona Łąka (dok.) 

14 885,00 7 442,50 7 442,50 - 

12. Przebudowa ulicy 
Bogusza w Pleszewie  
(dok.) 

19 680,00 9 840,00 9 840,00 - 

13. Wykonanie nowej 
nawierzchni na drodze 
powiatowej nr 4338P w 
m.Grodzisko (dok.) 

11 793,70 5 896,85 5 896,85 - 

14. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 5149P w 
m.Karminiec (dł. 999m) 

391 744,08 274 220,86 117 523,22 - 

15. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4344P w 
m.Dobra Nadzieja (dok.) 

11 685,00 11 685,00 - - 

16. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4309P w 
zakresie budowy 
chodnika. Etap II. (dł. 270 
mb) 

136 333,90 68 166,95 68 166,95  

17. Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4320P w 
m.Chocz  (dł.215,82m) 

129 572,57 90 700,80 38 871,77 - 
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18. Przebudowa chodników 
wzdłuż ulicy Al.Wojska 
Polskiego na drodze 
powiatowej nr 4367P w 
miejscowości Pleszew po 
obu stronach ulicy na 
ciągi pieszo rowerowe. 
Etap IV (dł. odcinka 130 
m) 

77 038,69 38 519,35 38 519,34  

19. Rozbudowa sieci 
kanalizacji deszczowej 
ul.Grodziecka i Plac  
1-go Maja w Choczu (dł. 
odcinka 517,1m) 

801 521,53 561 065,07 240 456,46 - 

20. Przebudowa istniejącego 
chodnika wraz z 
remontem kanalizacji 
deszczowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 4173P. 
Etao III  (dł. 335m) 

252 278,20 150 000,00 102 278,20 - 

21. Przebudowa chodnika 
wzdłuż drogi powiatowej 
nr 4331P na 
ul.Krotoszyńskiej w 
Dobrzycy  (dł. odcinka 
86m) 

47 876,15 23 938,07 23 938,08 - 

22. Poprawa bezpieczeństwa 
w obrębie przejścia dla 
pieszych w miejscowości 
Karmin 83 000,00 

Opracowanie 
projektu stałej 

organizacji 
ruchu 

62 250,00 

20 750,00 
Program 

ograniczania 
przestępczości i 

aspołecznych 
zachowań razem 

bezpieczniej 

23. Rozbudowa ciągu ulic 
Ogrodowej i Kolejowej w 
Pleszewie (dł. 210 mb; 
chodnik na całej 
długości) 
 

779 142,18 367 000,00 412 142,18 - 

24. Budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi 
powiatowej nr 4348P 
Krzywosądów – Kuchary 
w ramach projektu 
“Aglomeracja kalisko – 
ostrowska przyjazna 
rowerzystom. Budowa 
ścieżek rowerowych”  
(dł. odcinka 2 887 mb) – 
zadanie realizowane 
przez Powiat 

4 735 773,89 868 062,27 868 062,00 

2 999 649,62 
Wielkopolski 
Regionalny 

Program 
Operacyjny 

 Razem: 
 

14 010 376,52 5 213 821,87 3 131 986,03 5 664 568,62 
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Zbiorcze zestawienie nakładów na inwestycje realizowane w 2019r.  z podziałem na Gminy. 

 

Zestawienie efektów rzeczowych  inwestycji realizowanych  w 2019r. – ogółem 

Gmina Długość dróg  
(mb) 

Długość 
chodników (mb) 

Długość ścieżek rowerowych/ciągów 
pieszo - rowerowych (mb) 

Chocz 
 

0 0 0 

Czermin 
 

610,00 212,00 0 

Dobrzyca 
 

999,00 421,00 0 

Gizałki 
 

0 0 0 

Gołuchów 
 

0 0 2 887,00 

Pleszew 
 

2 465,00 633,00 2 385,00 

Razem: 4 074,00 1 266,00 5 272,00 

 
 
3. Projekt pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek 

rowerowych”. 
Projekt został przyjęty uchwałą nr XXII/187/17 Rady Powiatu Pleszewskiego z  dnia 16.03.2017 

r. Jest w takcie realizacji. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. Powiat Pleszewski w ramach ww. projektu realizuje inwestycję pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów –Kuchary”. W 2019 r. 

kontynuowano budowę pozostałych dwóch odcinków ścieżki – w miejscowości Kucharki oraz 

na odcinku Krzywosądów – Karsy. W dniu 15.01.2019 r. ogłoszono przetarg na realizację 

zadania na ww. odcinkach. W przetargu wzięło udział sześciu wykonawców. Wygrała oferta na 

kwotę 2 653 634,04 zł. W dn.   25.02.2019 r. podpisano z DROMEX Firmą Handlowo – Usługową 

Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz umowę na realizację robót budowlanych, 

które zakończono z dniem 26 września 2019 r. W wyniku zrealizowanych robót wybudowano 

Lp
. 

Gmina Wykonanie 
ogółem (zł) 

Środki Powiatu 
(zł) 

Środki Gmin 
(zł) 

Środki inne 
(zł) 

1. Chocz 
 

967 759,32 668 098,48 
(+129 695,00  

dr.gminna) 

299 660,84 0 

2. Czermin 
 

796 936,88 711 936,88 85 000,00 0 

3. Dobrzyca 
 

854 858,43 488 138,93 345 969,50 20 750,00 
„Razem 

bezpieczniej” 

4. Gizałki 
 

12 000,00 4 000,00 8 000,00 0 

5. Gołuchów 
 

5 126 700,44 1 017 461,56 932 090,26 3 177 148,62 
FDS, WRPO 

6. Pleszew 
 

6 252 121,45 2 324 186,02 1 461 265,43 2 466 670,00 
FDS 

 Razem: 14 010 376,52 5 213 821,87 3 131 986,03 5 664 568,62 
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odcinek ścieżki rowerowej o dł. 2 887 m. Koszt całkowity zrealizowanych w roku 2019 robót 

budowlanych w ramach projektu  wyniósł 2 640 599,56 zł. Łącznie w ramach projektu 

wybudowano 6 km ścieżki rowerowej. Rozpoczęto prace związane z wykupem gruntów. W 

pierwszej kolejności wykonano podziały geodezyjne działek zajętych pod budowę ścieżki. 

Wystąpiono do Wójta Gminy Gołuchów z wnioskami o wydanie decyzji o podziale 

nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej. Projekt wpisuje się w Strategię 

Zintegrowanych Inwestycji dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Realizuje bowiem 

założenia Priorytetu 2. Strategii Promocja strategii niskoemisyjnych, Działanie 2.1. 

Niskoemisyjny system transportu publicznego. Projekt realizuje również złożenia Strategii 

Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+, w szczególności Celu strategicznego 1 Poprawa 

infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego, Cel operacyjny nr 1.8. Poprawa 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrona posiadanej infrastruktury przed dewastacją. 

 

4. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

Powiat Pleszewski od 2002 r. przy współpracy z kołami łowieckimi gospodarującymi w 

obwodach łowieckich na terenie powiatu pleszewskiego  prowadzi intensywne działania w 

zakresie zwalczania drapieżników, które są jedną z przyczyn obniżania populacji zwierzyny 

drobnej. Działania te polegały m.in. na wspieraniu i nagradzaniu myśliwych, którzy w sposób 

szczególny angażowali się w odstrzał lisów. Dzięki tak przyjętej filozofii liczebność zwierzyny 

drobnej systematycznie wzrastała. Prowadzone regularnie statystyki na podstawie rocznych 

planów łowieckich pozwoliły jednak zaobserwować utrzymujący się w kolejnych latach spadek 

liczebności kuropatw. W związku z tym w roku 2018                  w Starostwie Powiatowym w 

Pleszewie opracowano ,,Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu 

Pleszewskiego” i dzięki temu pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu” na zakup kuropatw, które wsiedlono na terenie 

całego powiatu. Było to 1156 szt. za kwotę 34.552,84 zł. 

W roku 2019 planowano kontynuować działania związane z wypuszczeniem na wolność 

kolejnej partii kuropatw, jednak nie udało się uzyskać wsparcia na ten cel z WFOŚiGW w 

Poznaniu. W związku z tym oraz mając na względzie ograniczone środki budżetowe Powiatu 

Pleszewskiego postanowiono odstąpić od tego zadania w roku ubiegłym. Nie oznacza to 

całkowitej rezygnacji z podejmowanych dotychczas działań. Powiatowy Wydział Ochrony 

Środowiska nadal prowadzi monitoring danych w zakresie zmian stanów wiosennych zarówno 

zwierzyny drobnej jak i drapieżników. Na początku roku 2020 Powiat Pleszewski złożył kolejny 

wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o wsparcie zakupu kuropatw. Wg stanu na dzień 

16.04.2020 r. wniosek przeszedł ocenę formalną co pozwala sądzić, że wsparcie finansowe na 

to działanie zostanie udzielone.   

Na wykresie przedstawiono trendy zmian liczebności zwierzyny drobnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dwóch ostatnich lat.      
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5. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2021 r. 

W 2018 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której pracom przewodniczy Starosta 

Pleszewski, po analizie zagrożeń i dotychczasowego programu podjęła decyzję o opracowaniu 

nowego dokumentu. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2021 r. został uchwalony 

uchwałą nr XXXVIII/294/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 listopada 2018 r. Program 

powstał dzięki współpracy Członków Komisji z wykonawcami poszczególnych zadań 

wymienionych w programie. Jego opracowanie koordynowało Biuro Zarządzania Kryzysowego 

i Bezpieczeństwa jako komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego  

w Pleszewie wykonująca zadania Starosty Pleszewskiego z zakresu m. in. bezpieczeństwa 

publicznego. Swoim zasięgiem program obejmuje obszar całego powiatu pleszewskiego i 

będzie realizowany na rzecz mieszkańców powiatu w latach 2019 – 2021. Jest adresowany do 

wszystkich mieszkańców powiatu pleszewskiego oraz osób przebywających na jego terenie, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. Założeniem programu jest 

usystematyzowanie i ukierunkowanie wysiłków i przedsięwzięć podejmowanych przez służby, 

inspekcje i straże, a także instytucje publiczne na osiągnięcie celu nadrzędnego jakim jest 

poprawa bezpieczeństwa publicznego w powiecie pleszewskim. Osiągnięcie celu nadrzędnego 

programu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego w 

powiecie pleszewskim jest możliwe dzięki realizacji zadań podzielonych na następujące 

obszary: 

I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

I.A. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

II. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych 
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III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

IV. Bezpieczeństwo w sieci 

W ramach poszczególnych obszarów określono zagrożenia i problemy, cel główny, cele 

szczegółowe oraz  wskazano zadania do realizacji. Realizacja zadań przez poszczególnych 

wykonawców programu ma doprowadzić do zminimalizowania wskazanych zagrożeń i 

problemów oraz zapewnić osiągnięcie wymienionych celów. 

 

I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

W 2 z 7 (rozbój, uszczerbek na zdrowiu)  kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych 

wskaźnik wykrywalności w 2019 roku kształtował się na stałym, maksymalnym poziomie 

(100%), w 2 (kradzież, kradzież samochodu) wykrywalność wzrosła w stosunku do roku 

ubiegłego, w 2 (kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy) spadła, w  1 (bójka i pobicie) nie 

odnotowano. Komenda Powiatowa Policji w  Pleszewie oraz Komenda Powiatowa PSP w 

Pleszewie prowadziły szereg działań profilaktycznych, debat społecznych, szkoleń, spotkań z 

mieszkańcami, w tym z dziećmi, młodzieżą i seniorami nt. bezpieczeństwa. Liczba tych działań 

rosła w badanym okresie. Na terenie powiatu realizowane były programy profilaktyczne: 

„Bezpiecznie to wiedzieć i znać”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczne życie seniorów”, 

„Bezpieczne miasto” i „Bezpieczna Wieś”, „Zgaś ryzyko”. Zorganizowane zostały Przegląd 

twórczości dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej, a także  Powiatowy Młodzieżowy Turniej 

Ratowniczy pod patronatem Starosty Pleszewskiego. 

 

WNIOSKI: 

− ograniczono zjawiska patologiczne i niepożądane wśród społeczności lokalnej, 

− częściowo ograniczono liczbę przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscach 

publicznych  

i miejscu zamieszkania, 

− przeprowadzono działania mające na celu pogłębienie wiedzy mieszkańców z zakresu 

bezpieczeństwa oraz wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan 

bezpieczeństwa, w tym w szczególności dzieci, młodzieży i seniorów, 

− współdziałano na rzecz bezpieczeństwa lokalnego: samorządy, służby, inspekcje i straże, 

mieszkańcy, media lokalne i inne podmioty. 

 

I.A. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W latach 2019 roku na terenie powiatu pleszewskiego w ramach procedury Niebieskie karty 

objęto pomocą 144 rodziny.  W ramach tych działań udzielono pomocy psychologicznej, 

prawnej i rodzinnej.  Zorganizowano szereg spotkań nt. przemocy w rodzinie oraz udzielono 

210 porad. Przez cały okres prowadzony był całodobowy telefon interwencyjny.  

 

WNIOSKI: 

− przeciwdziałano występowaniu przemocy w rodzinie, 

− otoczono opieką osoby i rodziny, które padły ofiarą przemocy, 
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− przeciwdziałano alkoholizmowi i narkomanii jako przyczynom, a niekiedy skutkom 

przemocy  

w rodzinie, 

− podnoszono poziom wiedzy mieszkańców na temat przysługujących im praw oraz 

możliwości uzyskania pomocy. 

 

II. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych 

W szkołach powiatu pleszewskiego zorganizowano szereg spotkań dla uczniów, rodziców  

i nauczycieli, m. in. w ramach programu „Bezpieczna szkoła”. Przeprowadzone zostały także 

szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym nt. dopalaczy. W szkołach odbyły się 

spektakle profilaktyczne oraz pokazy filmów. W czerwcu odbył się finał Wielkopolskich Dni 

Stop Uzależnieniom.  

 

WNIOSKI: 

− ograniczano zjawiska patologiczne i niepożądane wśród dzieci i młodzieży w szkołach  

i placówkach oświatowo - wychowawczych, 

− zapobiegano w środowisku szkolnym: narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi oraz 

zażywaniu dopalaczy, 

− pogłębiano wiedzę młodzieży z zakresu bezpieczeństwa oraz kształcono w społeczeństwie 

współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa.  

 

III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

W 2019 roku na terenie powiatu pleszewskiego w ruchu drogowym doszło do 594 zdarzeń 

ogółem, w tym 79 wypadków oraz 515 kolizji. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 11 osób,  

a rannych zostało 86 osób. Dla poprawy bezpieczeństwa realizowano działania m. in. w ramach 

akcji: „Prędkość”, „Truck and bus”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny 

weekend”, „Pasy”, „Telefon”, „Smog”. W Zespole Szkól Usługowo - Gospodarczych w 

Pleszewie zorganizowano Konkurs wiedzy o ruchu drogowym dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 46 uczniów.  

 

WNIOSKI: 

− spadek liczby wypadków przy jednoczesnym wzroście liczby osób śmiertelnych, 

− wzrost świadomości pieszych objawiający się ograniczeniem liczby wykroczeń 

popełnianych przez pieszych, 

− odnotowanie mniejszej liczby kierujących pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

− pogłębianie wiedzy mieszkańców  nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

IV. Bezpieczeństwo w sieci 

W 2019 roku na temat bezpieczeństwa w sieci zorganizowano szereg spotkań  

z uczniami szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.  Zostały przeprowadzone  lekcje 
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wychowawcze nt. cyberprzemocy oraz spotkania z rodzicami i nauczycielami na temat 

bezpiecznego korzystania z Internetu.  

WNIOSKI: 

- prowadzono działania na rzecz przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy /niemierzalne/, 

- pogłębiano wiedzę młodzieży i seniorów w zakresie zachowania bezpieczeństwa w sieci. 

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w programie w 2019 roku zostanie 

przedłożone  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2016-
2020 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2016-2020 

została uchwalona Uchwałą nr XI/91/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  22 stycznia 2016 r. 

Cel strategiczny I Wsparcie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 

Cel 
operacyj

ny 
Zadania Wskaźniki  

W
yr

ó
w

n
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ie
 s
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n

s 
ed

u
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yc
h

 d
zi

e
ci

 i 
m
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d
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A. Rozwijanie / wspieranie zróżnicowanych form 
edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, z 
preferencją dla kształcenia integracyjnego – 
przygotowanie dziecka niepełnosprawnego do 
wejścia w system przedszkolny i szkolny 

B. Lobbowanie na rzecz zwiększenia oferty zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, 
szczególnie dla dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

C. Zapewnienie dostępu do informacji 
o możliwościach kształcenia ogólnego 
i zawodowego 

D. Inicjowanie / wspieranie w placówkach 
środowiskowych korepetycji w formie 
Wolontariatu studenckiego, uczniowskiego 

A. 1. Liczba zajęć edukacyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych w zakresie kształcenia 
integracyjnego 

A. 2. Liczba nowoutworzonych przedszkoli 
integracyjnych 

B. 1. Liczba zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

C. 1. Liczba akcji informacyjnych poświęconych 
możliwościom kształcenia ogólnego i 
zawodowego 

D. 1. Liczba godzin przeprowadzonych korepetycji 
w placówkach środowiskowych w formie 
wolontariatu studenckiego, uczniowskiego 
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A. Inspirowanie / współorganizacja / wspieranie 
terapii i zajęć indywidualnych dla rodzin, 
szczególnie dla rodzin doświadczających 
problemów opiekuńczo – wychowawczych 

B. Organizowanie wsparcia dla rodzin 
naturalnych w celu przeciwdziałania powrotom 
dzieci do placówek 

C. Wsparcie prawne w trybie porad, konsultacji i 
instruktażu dla mieszkańców, rodzin powiatu 
pleszewskiego 

D. Inspirowanie / współorganizacja / wspieranie 
grup wsparcia dla rodzin doświadczających 
problemów opiekuńczo - wychowawczych 

A. 1. Liczba przeprowadzonych terapii lub zajęć 
indywidualnych dla rodzin, szczególnie dla 
rodzin doświadczających problemów 
opiekuńczo – wychowawczych 

B. 1. Liczba spotkań dla rodzin naturalnych, 
szczególnie dla rodzin doświadczających 
problemów opiekuńczo – wychowawczych 

C. 1. Liczba porad prawnych udzielonych 
mieszkańcom, rodzinom powiatu 
pleszewskiego 

D. 1. Liczba istniejących grup wsparcia dla rodzin 
doświadczających problemów opiekuńczo - 
wychowawczych 

1 
 
 
 

6 
 
 

184 
 
 

0 
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A. Realizacja programów z zakresu profilaktyki 

uzależnień w świetlicach środowiskowych i 
ośrodku interwencji kryzysowej 

B. Wspieranie / inicjowanie akcji połączonych z 
warsztatami i treningami na temat uzależnień, 
przemocy i agresji 

C. Kształtowanie umiejętności nauczycieli oraz 
wychowawców w wykrywaniu dysfunkcji w 
rodzinach uczniów, np. ofiar przemocy 

D. Zwiększenie świadomości zagrożenia 
narkomanią, przestępczością oraz przemocą w 
rodzinie w środowiskach lokalnych przez 
prowadzenie kampanii informacyjnych 

E. Podejmowanie działań w zakresie monitoringu 
zjawiska narkomanii i przemocy w powiecie 

A. 1. Liczba zrealizowanych programów z zakresu 
profilaktyki uzależnień w świetlicach 
środowiskowych i szkołach 

B. 1. Liczba przeprowadzonych akcji na temat 
uzależnień, przemocy i agresji 

C. 1. Liczba przeprowadzonych szkoleń 
kierowanych do nauczycieli oraz 
wychowawców w wykrywaniu dysfunkcji w 
rodzinach uczniów np. ofiar przemocy 

D. 1. Liczba przeprowadzonych kampanii 
informacyjnych w zakresie świadomości 
zagrożenia narkomanią i przestępczością w 
środowiskach lokalnych 

E. 1. Liczba działań nakierowanych na monitoring 
zjawiska narkomanii i przemocy w powiecie 
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A. Informowanie o przysługujących prawach i 
uprawnieniach 

B. Inicjowanie / organizowanie inicjatyw 
aktywizujących i rehabilitacyjnych na rzecz 
dzieci z niepełnosprawnościami (np. turnusy 
rehabilitacyjne, imprezy integracyjne) 

A. 1. Liczba udzielonych informacji 
B. 1. Liczba zrealizowanych działań 

aktywizujących i rehabilitacyjnych na rzecz 
dzieci z niepełnosprawnościami 
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A. Rozwój poradnictwa i upowszechnienie 
informacji w zakresie praw ofiar przemocy 
domowej 

B. Opracowanie / inicjowanie programów 
wsparcia psychologicznego dla sprawców 
przemocy 

C. Rozwój / wspieranie działań edukacyjnych w 
zakresie problematyki przemocy w rodzinie 

D. Monitorowanie i pilotowanie 
międzysektorowej współpracy i wymiany 
doświadczeń między instytucjami działającymi 
na rzecz przeciwdziałania przemocy 

E. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla 
interdyscyplinarnych zespołów powołanych na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

A. 1. Liczba udzielonych porad (osobiście, 
telefonicznie lub mailowo) ofiarom 
przemocy domowej 

A. 2. Liczba przeprowadzonych kampanii 
informacyjnych dedykowanych problemowi 
przemocy domowej 

B. 1. Liczba zrealizowanych programów wsparcia 
psychologicznego dla sprawców przemocy 

C. 1. Liczba przeprowadzonych działań 
edukacyjnych w zakresie problematyki 
przemocy w rodzinie 

D. 1. Liczba przeprowadzonych spotkań / 
warsztatów / seminariów dla 
zróżnicowanych podmiotów działających na 
rzecz przeciwdziałania przemocy 

E. 1. Liczba zorganizowanych spotkań dla 
interdyscyplinarnych zespołów powołanych 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 
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A. Zwiększenie liczby rodzin zastępczych 
B. Tworzenie zawodowych rodzin zastępczych 

 

 
A. 1. Liczba utworzonych rodzin zastępczych 
B. 1. Liczba utworzonych rodzin zastępczych 

zawodowych 
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A. Promowanie w środowisku lokalnym 
zastępczych form opieki rodzinnej. 

B. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka. 

C. Organizowanie szkoleń dla istniejących rodzin 
zastępczych, w zakresie pogłębiania wiedzy i 
umiejętności bądź zdobywania nowych, w celu 
polepszenia relacji dziecka z rodziną zastępczą 

D. Wspieranie rodziców zastępczych                          w  
wypełnianiu funkcji wychowawczych, 
opiekuńczych poprzez udział w grupach 
wsparcia  

E. Udzielanie świadczeń finansowych rodzinom 
zastępczym i prowadzącym rodzinne domy 
dziecka. 

A. 1. Liczba pozyskanych kandydatów                    do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej  

B. 1. Liczba przeprowadzonych szkoleń                 do 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej  

B. 2. Liczba rodzin, które otrzymały kwalifikacje 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

C. 1. Liczba rodzin zastępczych niezawodowych, 
zawodowych, prowadzących rodzinne 
domy dziecka oraz    spokrewnionych 
uczestniczących w szkoleniach, 
spotkaniach, konferencjach.  

D. 1. Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych, 
niezawodowych, zawodowych i 
prowadzących rodzinny dom dziecka 
uczestniczących w grupach wsparcia.                

E. 1. Kwota wypłaconych świadczeń rodzinom 
zastępczym i prowadzącym rodzinny dom 
dziecka.  

E. 2. Liczba wypłaconych świadczeń rodzinom 
zastępczych. 
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A. Wsparcie finansowe 

A. 1. Liczba wydanych decyzji 
A. 2. Liczba wypłaconych świadczeń 
A. 3. Kwota wypłaconej  pomocy pieniężnej 
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Cel strategiczny II Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki  
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 A. Inicjowanie, upowszechnianie, 
współorganizowanie szkoleń i staży 
podwyższających umiejętności zawodowe i 
społeczne osób zagrożonych wykluczeniem  
społecznym 

B. Prowadzenie działań z zakresu doradztwa 
zawodowego 

C. Realizacja reintegracji społecznej 
i zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

A. 1. Liczba zrealizowanych szkoleń i staży 
podwyższających umiejętności zawodowe i 
społeczne osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

B. 1. Liczba spotkań / porad udzielonych 
w ramach doradztwa zawodowego 

A. 2. Liczba utworzonych jednostek 
organizacyjnych realizujących reintegrację 
społeczną i zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
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A. Wsparcie dla osób gotowych rozpocząć 
działalność gospodarczą 

B. Refundacja stanowisk pracy 
C. Wypracowanie narzędzi systemowej 

współpracy między PCPR a PUP w zakresie 
działań skierowanych do osób w trudnej 
sytuacji socjalnej 

A. 1. Liczba złożonych wniosków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

B. 1. Łączna kwota refundacji stanowisk pracy 
C. 1. Liczba zawartych porozumień 

0 
 

 25000 
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Cel strategiczny III Integracja osób z niepełnosprawnościami 

 

Cel 
operac

yjny 
Zadania 

Wskaźniki  
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A. Wsparcie działań mających na celu 
zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży w 
dostępie do studiów wyższych 

B. Wsparcie / inicjowanie działań 
umożliwiających dostęp do komputera dla 
osób niepełnosprawnych 

C. Wsparcie rozwoju warsztatów terapii 
zajęciowej, środowiskowych domów 
samopomocy, domów pomocy społecznej 

D. Koordynowanie / inicjowanie działań 
współpracujących ze sobą instytucji, 
organizacji pozarządowych i osób działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

A. 1. Liczba działań mających na celu zwiększenie szans 
edukacyjnych młodzieży w dostępie do studiów 
wyższych 

B. 1. Liczba działań mających na celu umożliwienie 
dostępu do komputera dla osób 
niepełnosprawnych 

C. 1. Liczba szkoleń zrealizowanych dla warsztatów 
terapii zajęciowej, środowiskowych domów 
samopomocy, domów pomocy społecznej 

C. 2. Kwota przeznaczona na wsparcie finansowe 
warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych 
domów samopomocy, domów pomocy społecznej 

D. 1. Liczba działań współpracujących ze sobą instytucji, 
organizacji pozarządowych  na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
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A. Pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych, w tym również zwiększenie 
środków na rehabilitację 

B. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie do 
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

C. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej 
D. Świadczenie pomocy finansowej osobom 

niepełnosprawnym w celu likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych 

E. Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych, 
turnusów 

F. Dostosowanie budynków użyteczności 
publicznej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

G. Likwidacja barier transportowych 

A. 1. Kwota środków przekazanych na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych 

B. 1. Kwota środków przekazanych na dofinansowanie 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz 
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych 

C. 1. Kwota środków przyznanych na dofinansowanie 
warsztatów terapii zajęciowej 

D. 1. Kwota środków przekazanych w ramach 
świadczenia pomocy finansowej osobom 
niepełnosprawnym w celu likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych 

E. 1. Liczba zorganizowanych wyjazdów 
rehabilitacyjnych 

F. 1. Liczba dostosowanych budynków użyteczności 
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych 

G.1. Liczba zakupionych środków transportu 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 
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A. Stałe poradnictwo z zakresu rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i prawnej 

B. Pomoc psychologiczna rodzinom osób 
niepełnosprawnych 

A. 1. Liczba udzielonych porad z zakresu rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i prawnej 

B. 1. Liczba porad / spotkań zrealizowanych w ramach 
podmiotów zapewniających pomoc 
psychologiczną rodzinom osób 
niepełnosprawnych 
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A. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej 
B. Podejmowanie działań w zakresie ułatwienia 

dostępu do środowiskowych domów 
samopomocy dla osób niepełnosprawnych z 
gmin 

 

A. 1. Liczba wydanych decyzji umieszczających w domu 
pomocy społecznej oraz kierujących do ośrodka 
wsparcia 

B. 1. Stosunek procentowy wykorzystanych miejsc do 
liczby ogólnej w środowiskowym domu 
samopomocy 

130 
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Cel strategiczny IV Wzrost zakresu pomocy dla osób starszych i schorowanych – profilaktyka 

 

Cel 
operacyjny 

Zadania Wskaźniki 
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A. Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, chorób 
nowotworowych (m. in. rak 
piersi, rak płuc, rak prostaty, 
rak jelita grubego) 

A. 1. Liczba ukazanych informacji / podjętych 
działań na temat zdrowego stylu życia 

A. 2. Liczba utworzonych nowych form wsparcia, 
np. teleopieka 
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A. Kontynuacja współpracy 
miedzy domami pomocy 
społecznej a dziećmi z terenu 
powiatu pleszewskiego – 
uczestnictwo i pomoc dzieci w 
życiu mieszkańca (festyny, 
spacery, spędzanie wspólnie 
czasu wolnego), nawiązywanie 
więzi, kompensacja potrzeb 
emocjonalnych 

B. Umożliwienie uczestnictwa 
ludzi starszych w życiu 
społecznym: wycieczki, 
spotkania z ludźmi nauki, 
kultury czy sportu, kluby 
seniora, organizacja imprez 
rozrywkowo – 
wypoczynkowych, udział 
w imprezach na terenie 
powiatu 

C. Wspieranie różnorodnych 
form twórczości i ruchu 
artystycznego najstarszego 
pokolenia 

A. 1. Liczba wydarzeń w domach pomocy 
społecznej, w których brały udział dzieci z 
terenu powiatu pleszewskiego 

B. 1. Liczba przedsięwzięć społeczno – 
kulturalnych, w których brały udział osoby 
starsze, takich jak wycieczki, spotkania z 
ludźmi nauki, kultury czy sportu, kluby 
seniora, organizacja imprez rozrywkowo – 
wypoczynkowych, udział w imprezach na 
terenie powiatu 

C. 1. Liczba działań mających na celu wsparcie 
różnorodnych form twórczości i ruchu 
artystycznego najstarszego pokolenia 
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A. Tworzenie domów dziennego 
pobytu, obiektów 
rehabilitacyjnych 

B. Organizowanie spotkań, 
wystaw, festynów rodzinnych 

C. Podnoszenie standardu opieki 
w domach pomocy społecznej 
poprzez: podnoszenie 
kwalifikacji kadry i 
rozszerzenie oferty terapii 
zajęciowej, rehabilitacyjnej 

D. Działania domów pomocy 
społecznej na rzecz integracji 
ze środowiskiem lokalnym 

E. Stały kontakt z instytucjami 
i organizacjami 
pozarządowymi 

A. 1. Liczba utworzonych domów dziennego 
pobytu, obiektów rehabilitacji 

B. 1. Liczba zorganizowanych spotkań, wystaw 
i festynów rodzinnych 

C. 1. Liczba działań mających na celu 
podnoszenie standardu opieki w domach 
pomocy społecznej poprzez: podnoszenie 
kwalifikacji kadry i rozszerzenie oferty 
terapii zajęciowej i rehabilitacyjnej 

D. 1.  Liczba działań podjętych przez domy 
pomocy społecznej na rzecz integracji ze 
środowiskiem lokalnym 

E. 1. Liczba spotkań / seminariów / warsztatów 
między instytucjami i organizacjami 
społecznymi 
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Cel strategiczny V Rozwój i aktywizacja potencjału społecznego na rzecz rozwoju powiatu 

pleszewskiego 

 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki  
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A. Inspirowanie / współorganizacja / 
wspieranie imprez adresowanych do 
szerokiego grona odbiorców 

B. Premiowanie / wspieranie placówek 
środowiskowych prowadzących 
działalność służącą rozwojowi 
zróżnicowanych form twórczości 

A. 1. Liczba zorganizowanych lub współorganizowanych 
imprez  

B. 1. Liczba działań mających na celu wspieranie 
placówek środowiskowych prowadzących 
działalność służącą rozwojowi zróżnicowanych form 
twórczości 
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A. Wspieranie działań edukacyjnych 
integrujących dzieci i młodzież 
z powiatu pleszewskiego (np. 
konkursy, programy edukacyjne, 
cykle zajęć edukacyjnych) 

A. 1. Liczba działań mających na celu wspieranie działań 
edukacyjnych integrujących dzieci i młodzież 
z powiatu pleszewskiego (np. konkursy, programy 
edukacyjne, cykle zajęć edukacyjnych) 

26 

 

Cel strategiczny VI Rozwój i aktywizacja potencjału kadry służb pomocy społecznej na rzecz 

rozwoju powiatu pleszewskiego 

 

Cel operacyjny Zadania Wskaźniki  
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7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2016-2020 został uchwalony Uchwałą nr XI/92/16 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia  22  stycznia 2016 r. 

 
Cel strategiczny 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu pleszewskiego poprzez stworzenie 
jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

  

Cel operacyjny- Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

L.p. Wskaźnik Jednostka 
pomiaru 

Ilość 

1.1. 

 

Liczba podjętych inicjatyw w obszarze przeciwdziałania 
przemocy 

szt. 15 

Liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących 

przeciwdziałania przemocy  w rodzinie 

os. 406 

Liczba umieszczonych artykułów w prasie lokalnej szt. 1 

1.2. Liczba osób uczestnicząca w treningach/warsztatach os. 0 

Liczba przeprowadzonych zajęć szt. 0 

1.3. Liczba przeprowadzonych warsztatów/ treningów szt. 0 

Liczba uczestników os. 0 

Cel operacyjny- Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie 

2.1 Liczba rodzin objętych procedurą Niebieska Karta  szt. 144 

Liczba wspólnych interwencji służb szt. 31 

Liczba rodzin w których doszło do izolacji sprawcy od ofiary os. 0 

2.2. Liczba osób dotkniętych przemocą, które zostały umieszczone 
w specjalistycznych ośrodkach wsparcia oraz całodobowych 
ośrodkach interwencji kryzysowej 

os. 0 

2.3. Liczba wydanych ulotek szt. 581 

 Liczba umieszczonych informacji w prasie lokalnej szt. 3 

2.4. Liczba dyżurów prowadzonych przez specjalistów psychologa  
i prawnika  

godz. 96 psycholog 

48h prawnik 

 Liczba osób objętych  pomocą w formie poradnictwa  w tym 
psychologicznego, prawnego, medycznego, socjalnego, 
zawodowego i rodzinnego  

os.  55 osób w tym 

udzielono : 16 

porad 

psychologicznych,

3 prawnych, 117  

rodzinnych 

2.5. Czas dostępności telefonu godz. Całodobowo przez 

cały rok (60 
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rozmów 

telefonicznych) 

2.6. Liczba przyjaznych pokoi szt. 0 

2.7. Liczba dzieci, które zostały odebrane z rodziny w razie 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku 
z przemocą  

os. 0 

2.8. Liczba Grup Wsparcia  1 

Cel operacyjny- Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

3.1. Przekazanie aktualnej oferty oddziaływań dla sprawców 
przemocy w rodzinie 

szt. 9 

3.2. Liczba przeprowadzonych programów  szt. 1 

 Liczba osób uczestnicząca  w programie korekcyjno-
edukacyjnym 

os. 8 

 Liczba sprawców, którzy ukończyli program os. 5 

3.3. Liczba sprawców monitorowanych po zakończeniu programu os. 5 

 Czas prowadzonego monitoringu  3 lata 

 Liczba grup dla sprawców przemocy  szt. 0 

Cel operacyjny - Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji 

przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania 

 z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

4.1. Liczba osób poddana różnym formom wsparcia os. 0 

4.2. Liczba osób uczestnicząca w szkoleniach  os. 0 

Ilość przeprowadzonych szkoleń, warsztatów szt. 0 

4.3. Liczba pracowników uczestnicząca w szkoleniach z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

os. 2 

4.4. Przeprowadzenie spotkania Powiatowego Zespołu 

Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania przemocy w  rodzinie  

szt. 1 

Liczba uczestników spotkania os. 11 

 

 
 

8. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2018-2020 
Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2018-2020 został przyjęty 

uchwałą nr XXXII/249/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  9 lutego 2018 r. Celem głównym 

programu jest: „Wieloaspektowa praca z rodzinami zastępczymi oraz organizowanie 

efektywnego  i zintegrowanego systemu pieczy zastępczej”. 

Cel ten rozwinięty został o cele szczegółowe.  

 



34 
 

CEL I :  PROMOWANIE IDEI RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ  W POWIECIE PLESZEWSKIM 

Kierunki działań Termin  realizacji  Realizatorzy 
/Partnerzy  

− promowanie 

i propagowanie idei 

rodzicielstwa zastępczego 

poprzez udział w 

okolicznych rodzinnych 

festynach i imprezach 

organizowanych na 

terenie powiatu 

pleszewskiego, 

− pozyskiwanie kandydatów 

do rodzinnej pieczy 

zastępczej, 

− zamieszczanie publikacji w 

lokalnej prasie i stronie 

internetowej, 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Pleszewie, 

− nabór kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej, 

zawodowej i do 

prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka, 

− przeprowadzenie 

kwalifikacji dotyczącej 

udziału w szkoleniu  

zgodnie z obowiązującą 

procedurą Dyrektora 

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Pleszewie,  

− zorganizowanie szkoleń 

dla kandydatów na 

rodziny zastępcze, 

− opracowanie i dystrybucja materiałów 
promocyjnych ( plakaty, kalendarze na rok 
2020) 

− materiały promocyjne zostały przekazane 

urzędom, placówkom oświatowym, 

instytucjom funkcjonującym na terenie całego 

powiatu pleszewskiego. 

− w roku 2019 w prasie lokalnej, na stronie 

PCPR, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR, 

Facebook oraz portalu Nasze Miasto Pleszew 

ukazały się artykuły zachęcające społeczność 

powiatu do zostanie rodziną zastępcza  

− PCPR prowadzi działalność diagnostyczno–

konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, 

szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających 

gotowość do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej niezawodowej, zawodowej, 

rodzinnego domu dziecka  

− W 2019 roku na szkolenie dla rodzin 

zastępczych niezawodowych zgłosiło się 4 

kandydatów (szkolenie z powodu zbyt małej 

liczby kandydatów nie odbyło się ) Natomiast 

w 2019 roku przeprowadzono 1 szkolenie dla 

rodzin zastępczych spokrewnionych, w którym 

udział wzięło 4 kandydatów.  

 

PCPR, 
Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju 
w Pleszewie, lokalne 

media  
 

 

Promowanie idei rodzinnych form pieczy zastępczej, jest bardzo ważnym elementem 

programu rozwoju pieczy zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego. Wraz 

z propagowaniem idei rodzicielstwa zastępczego zwiększa się bowiem świadomość społeczna 

na temat funkcjonowania rodzinnych form pieczy zastępczej. Ponadto podejmowane w tym 

celu działania niosą ze sobą szansę wzrostu liczby osób zainteresowanych pełnieniem funkcji 

rodziny zastępczej. Etapem podejmowanych działań była kampania promująca rodzicielstwo 

zastępcze, która była   sprawdzoną formą działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego.  

Efektem tego działania  były  bezpośrednie kontakty i rozmowy z potencjalnymi kandydatami 

na rodziców zastępczych. 
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CEL II : WSPRACIE ISTNIEJĄCYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH W PEŁNIONYCH PRZEZ NICH FUNKCJACH 
 

Kierunki działań Termin  realizacji Realizatorzy 
/Partnerzy 

− zatrudnienie odpowiedniej 

liczby wykwalifikowanych 

koordynatorów rodzinnej 

pieczy zastępczej, 

− zapewnienie dostępu do  

specjalistycznej pomocy 

(prawnej, psychologicznej, 

rodzinnej)  

− organizowanie grup wsparcia 

dla rodzin zastępczych, 

− organizowanie szkoleń 

podnoszących kwalifikacje 

rodziców zastępczych, 

− integracja środowiska rodzin 

zastępczych,  

− zatrudnienie osób do pomocy 

przy opiece nad dziećmi oraz 

przy pracach gospodarskich na 

wniosek rodziny zastępczej i 

prowadzących rodzinny dom 

dziecka, 

− współpraca z Centrum 

Wolontariatu w organizowaniu 

dla rodzin zastępczych oraz 

prowadzących rodzinny dom 

dziecka pomocy wolontariuszy, 

− udzielanie świadczeń 

finansowych, obligatoryjnych 

i fakultatywnych rodzinom 

zastępczym i prowadzącym 

rodzinny dom dziecka, 

− aplikowanie w ramach 

ogłaszanych konkursów ofert 

na realizację zadań 

poszerzających i 

uzupełniających realizację 

zadań ustawowych, 

W PCPR zatrudnionych jest 4 koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej, którzy w ciągu 
roku 2019 obejmowali swoją opieką 53 
rodziny zastępcze i 1 rodzinny dom dziecka 
(łącznie 54 rodziny)  funkcjonujące na terenie 
powiatu pleszewskiego.  
Poradnictwo psychologiczna/rodzinne  
Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne 
domu dziecka oraz osoby zgłaszające 
gotowość do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka miały możliwość na bieżąco 
skorzystania z poradnictwa rodzinnego w 
siedzibie PCPR, 

− w 2019 r. w PCPR na potrzeby rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinny dom 
dziecka zatrudniony był psycholog 
w wymiarze 2 godz. tygodniowo (8 godz. 
miesięcznie), 

− w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 
Centrum Rozwoju w Pleszewie i 
pozyskanym środkom finansowym z 
Fundacji EY od lipca do październiku 2019 
rodziny miały możliwość korzystania z 
indywidulanych konsultacji 
psychologicznych i pedagogicznych. W 
ramach konsultacji udzielono 32 porady, z 
których skorzystało 16 rodzin, 

− ponadto podczas Obchodów Rodzicielstwa 
Zastępczego zorganizowanych w 
Gołuchowie zatrudniono psychologa, który 
świadczył usługi w formie indywidulanych 
konsultacji z rodzinami. 

Pomoc Prawna 
Rodziny zastępcze i rodziny biologiczne mają 
również zapewnioną bezpłatną pomoc 
prawną w szczególności w zakresie prawa 
rodzinnego. Radca prawny przyjmuje 2 x 
w tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pleszewie.   
Pomoc Wolontariuszy 
Dla rodzin zastępczych organizowana jest 
również pomoc wolontariuszy poprzez 
współpracę z Centrum Wolontariatu. Dzieci 
umieszczone w pieczy zastępczej mają 
możliwość korzystania z pomocy 
wolontariuszy, głównie pomoc  w edukacji 
szkolnej, odrabianie lekcji, ale również 
korzystanie z bezpłatnych dodatkowych zajęć 
organizowanych przez Powiatową Świetlice 
dla Młodzieży Dojeżdżającej w Pleszewie. 
Grupy wsparcia  

PCPR 
Stowarzyszenie 

Centrum Rozwoju 
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W 2019 r. zorganizowanych zostało łącznie 11 

grup wsparcia, w których udział wzięło 30 

osób w tym 27 rodzin zastępczych(2 

małżeństwa) i 1 Rodzinny Dom Dziecka.  

W 2019 r. aplikowano o środki finansowe 
z Resortowego Programu Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2019 
„Programu Asystent Rodziny i Koordynator 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2019 – 
otrzymano kwotę 70.377 zł.  

− Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
Centrum Rozwoju w Pleszewie pozyskano  
środki  finansowe na : 

− projekt pn.: „Moja Rodzina i Ja–Spełnij 
Nasze Marzenia o Rodzinie” obchody 
rodzicielstwa zastępczego w powiecie 
pleszewskim - dofinansowanie z  Fundacji 
Ernst &Young – kwota w wysokości  5.000 
zł.- (indywidualne konsultacje 
psychologiczne, warsztaty psychologiczne, 
relaksacyjne, promowanie rodzin 
zastępczych, materiały promocyjne, punkt 
konsultacyjny). 

− dla rodzin zastępczych /rodzinnych domów 
dziecka od września do grudnia 2019 
zorganizowane zostały warsztaty 
podnoszące kompetencje rodzicielskie i 
wychowawcze. W warsztatach wzięło 
udział 21 rodzin zastępczych i 2 rodzinne 
domy dziecka (w tym 1 pełniący funkcję 
placówki opiekuńczo-wychowawczej). 
Łącznie 23 osoby. 

− w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 
Centrum Rozwoju w Pleszewie 
realizującego projekt pn.: „Ratownicy 
Medyczni Dzieciom” zorganizowano  dla 
rodzin zastępczych / rodzinnego domu 
dziecka i dzieci 2 -dniowe szkolenia z 
zakresu pierwszej pomocy prowadzone 
przez ratowników medycznych. Liczba 
rodzin biorących udział 10 i 6 dzieci. 

− ponadto dla dzieci umieszczonych 
w rodzinnej pieczy zastępczej odbyły się 
warsztaty rozwijające kompetencje 
społeczne w zakresie budowania 
stabilnego obrazu siebie. Warsztaty były 
skierowane dla dzieci w wieku od 7-13 lat . 
Z warsztatów skorzystało 11 dzieci. 

− W roku 2019 została zatrudniona 1 osoba 
do pomocy przy opiece nad dziećmi oraz 
pracach gospodarskich  w rodzinnym domu 
dziecka  

− W roku 2019 udzielono 194 świadczenia 
finansowe, obligatoryjne i fakultatywne na 
łączną kwotę 1.588.032,30 zł. 
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Adresatami celu II były rodziny spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz rodzinny dom 

dziecka. W codziennym funkcjonowaniu tych rodzin bardzo istotne było bowiem wsparcie ich 

w pełnionych przez nich funkcjach. Kontynuujemy wielokierunkową pracę mającą na celu 

zapewnienie rodzinom wsparcie merytoryczne, emocjonalne, a także zapewnienie pomocy 

w dostępie do specjalistów (psychologa, radcy prawnego, pedagoga). Podejmując działania 

pracy w tym zakresie istotne było podnoszenie kwalifikacji rodzin zastępczych poprzez ich 

udział w specjalistycznych szkoleniach i grupach wsparcia, które wzorem lat ubiegłych były 

sprawdzoną formą działań skierowanych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny dom 

dziecka.  

Udział rodziców zastępczych w warsztatach i grupach wsparcia znacząco wpływa na poprawę 

funkcjonujących rodzin zastępczych. Efektem zakładanego celu był wzrost wiedzy 

i kompetencji rodziców zastępczych, podnoszenie ich dotychczasowych kwalifikacji. 

Dostrzegając potrzebę wprowadzania rozwiązań wspierających rodziny zastępcze, stawiamy 

również na zorganizowanie efektywnego wsparcia rodzin poprzez integrację tych rodzin 

w miejscach mniej formalnych. Te działania pozwalają na budowanie pozytywnych relacji 

w grupie i lepszej komunikacji, organizacji czasu wolnego dla siebie i dzieci. Ponadto działając 

na rzecz rodzin zastępczych staramy się aby nasze działania miały zasięg ponadlokalny, dlatego 

też do wspólnych obchodów rodzicielstwa zastępczego, wymiany doświadczeń i integracji 

zaproszone zostały rodziny zastępcze z powiatu jarocińskiego. 

  
CELIII : ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ NATURALNĄ 

Kierunki działań Termin  realizacji Realizatorzy 
/Partnerzy 

− współpraca z rodzicami 

naturalnymi dziecka 

umieszczonego w pieczy 

zastępczej na rzecz powrotu 

dziecka do domu rodzinnego, 

(w zakresie  poradnictwa, 

mediacji) 

− tworzenie warunków dla 

prowadzenia grup  wsparcia 

mających na celu podnoszenie 

kompetencji  rodzicielskich, 

opiekuńczo- wychowawczych. 

− udział asystenta rodziny 

w posiedzeniu zespołu ds. 

okresowej oceny sytuacji 

dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej i oceny rodziny 

zastępczej i prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, 

− dochodzenie na rzecz dziecka 

przebywającego w pieczy 

zastępczej świadczeń 

alimentacyjnych, 

− zorganizowanie grup wsparcia dla rodziców 
biologicznych w zakresie doskonalenia 
funkcji wychowawczych oraz pracy na rzecz 
powrotu dziecka do środowiska 
rodzinnego. W 2019 przeprowadzono 3 
grupy wsparcia, w których udział wzięło 6 
rodziców biologicznych. 

− asystent rodziny bierze udział 
w posiedzeniach zespołu ds. okresowej 
oceny sytuacji dziecka umieszczonego 
w pieczy zastępczej. Ponadto koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej przy współpracy 
z asystentem rodziny przygotowuje plan 
pomocy dziecku, 

− ustalono i przeanalizowano sytuację 
rodzinną, dochodową i osobistą rodziców 
biologicznych. Łącznie wydano w tym 
zakresie 69 decyzji administracyjnych, 

− na bieżąco prowadzone były dochodzenia 
świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej 

− PCPR umożliwia spotkania rodziców 
biologicznych z dziećmi umieszczonymi 
w rodzinnej pieczy zastępczej. W roku 2019 
odbyło się 11 spotkań w siedzibie PCPR. 
Pozostałe spotkania odbywały się 

PCPR 
Instytucje i inne 

instytucje 
działające na rzecz 
dziecka i rodziny 
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− ustalenie odpłatności za pobyt 

dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej, 

− umożliwienie i pomoc 

w kontaktach z dziećmi 

umieszczonych w pieczy 

zastępczej z rodzinami 

naturalnymi. 

w miejscach mniej formalnych lub za zgodą 
Sądu w miejscu zamieszkania rodziców 
biologicznych. 

 

 

Głównym celem funkcjonowania rodzin zastępczych było wzmocnienie rodziny naturalnej, tak 

aby dziecko mogło do niej powrócić. Dlatego tak ważna jest pomoc rodzicom biologicznym, 

którą tutejsze Centrum organizuje m. in. poprzez współpracę z rodzicami biologicznymi czy 

tworzenie warunków do prowadzenia grup wsparcia. Wieloaspektowa praca z rodziną 

biologiczną realizowana była poprzez współpracę z asystentami rodziny zatrudnionymi w 

poszczególnych gminach. Mając na uwadze osiągnięcie powyższego celu dzieci utrzymywały 

kontakty z rodzicami biologicznymi a Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej umożliwiał 

również te spotkania w siedzibie Centrum. W większości przypadków rodziny zastępcze 

współpracowały z rodziną biologiczną i organizowały spotkania w środowisku domowym, 

neutralnym a przede wszystkim przyjaznym dziecku.  

 

CEL IV : ZAPEWNIENIE POMOCY I WSPARCIA USAMODZIELNIAJĄCYM SIĘ WYCHOWANKOM PIECZY 
ZASTĘPCZEJ 

Kierunki działań Termin  realizacji Realizatorzy 
/Partnerzy 

− zapewnienie dostępu do 
specjalistycznego wsparcia, 

− wsparcie pracownika 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie,  opiekuna 
usamodzielnienia, 

− realizacja indywidualnych 
programów usamodzielnienia, 

− udzielanie świadczeń dla 
usamodzielnianych 
wychowanków.  

− dla wychowanków pieczy zastępczej 
zorganizowano warsztaty psychologiczne 
/ pedagogiczne / doradztwa zawodowego. 
W szkoleniu brało udział 14 
wychowanków.  

− na bieżąco osoby usamodzielnianie 
otrzymują pomoc w nabywaniu 
umiejętności samodzielnego załatwiania 
spraw związanych z procesem 
usamodzielniania min. kształcenia, 
zatrudnienia, mieszkania  

− pomoc w rozwiązywaniu bieżących 
sytuacji wspierana była przez 
pracowników Sekcji Pomocy Dziecku i 
Rodzinie i Zespołu ds. Pieczy Zastępczej 

− zapewniono pomoc prawną, 
psychologiczną  

− monitorowanie postępów w zdobywaniu 
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

PCPR 
 

 

Ważnym zadaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie było wspieranie 

młodych osób osiągających pełnoletność w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Usamodzielnieni wychowankowie u progu dorosłego życia pozostawieni są bez wsparcia 

najbliższej rodziny. Bardzo często rodziny biologiczne obciążają własne dzieci za swoje życiowe 

niepowodzenia i niewydolność wychowawczą. Efektywne przygotowanie wychowanków do 
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samodzielnego, dorosłego życia od chwili umieszczenia w pieczy zastępczej ma w przyszłości 

zapobiec ich społecznemu wykluczeniu. Wychowankowie pieczy zastępczej mogli skorzystać 

ze specjalistycznej pomocy, która miała na celu ich wsparcie emocjonalne, a także zwiększenie 

ich umiejętności radzenia sobie  ze swoimi problemami i udzielanie pomocy w rozwiązywaniu 

problemów oraz minimalizowanie ich trudnych zachowań. Ponadto efektem pracy z 

pełnoletnim wychowankiem była realizacja planu usamodzielnienia, uzyskanie założonych 

celów, którym często było zdobycie wykształcenia i kwalifikacji, a w przyszłości zdobycie 

zatrudnienia. W roku 2019 realizowaliśmy na bieżąco zadania wspierające rodziny zastępcze, 

dzieci, rodziców biologicznych i pełnoletnich wychowanków. Działania, które podejmowaliśmy 

przyczyniły się do stworzenia kompleksowego i sprawnego systemu opieki nad rodziną i 

dzieckiem w powiecie pleszewskim.  

 
9. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko 

WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

Program jest realizowany na podstawie uchwały nr XXXIV/274/18 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV 

oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej". Program 

jest w trakcie realizacji. W dniu 1 kwietnia 2019 r. Powiat Pleszewski wspólnie z 23 innymi 

jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej  zawarł Umowę o 

partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu. Liderem projektu jest Powiat Kaliski. Projekt 

wpisuje się w Strategię Zintegrowanych Inwestycji dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej. Realizuje bowiem założenia Priorytetu 1 Wspieranie przedsiębiorczości, 

zatrudnienia oraz aktywności zawodowej, Działanie 1.2. Wspieranie aktywności zawodowej 

poprzez działania prozdrowotne. Projekt realizuje również złożenia Strategii Rozwoju Powiatu 

Pleszewskiego 2014+, w szczególności Celu strategicznego 2 – Dostosowanie stanu 

infrastruktury społecznej do oczekiwań mieszkańców Powiatu, Cel operacyjny 2.1. Poprawa 

dostępności do usług zdrowotnych i aktywizacja zachowań prozdrowotnych 

 

10. Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

Program jest realizowany na podstawie uchwały nr XXXIV/275/18 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej". Program jest w trakcie realizacji. Jest realizowany w ramach Działania 

6.6. „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”, 

Poddziałanie 6.6.3 „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 

prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałą Nr 1011/ 2019 Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2019r. projekt został wybrany do dofinansowania. Całkowita 

wartość projektu – 1 261 800 zł, wysokość dofinansowania  - 1 198 710 zł. W dniu 10 września 

2019 r. Powiat Pleszewski wspólnie z 23 innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
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Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej  zawarł Umowę o partnerstwie na rzecz realizacji ww. 

projektu. Liderem projektu jest Gmina i Miasto Stawiszyn. 

 

11. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Pleszewskiego. 

Rada Powiatu w Pleszewie w Pleszewie w dniu 29.02.2016r. podjęła Uchwałę nr XII/100/16  

w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Pleszewskiego. Uchwałę podjęto w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 16 

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  w sprawie planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pleszewskiego (tożsame działania w 

celu stworzenia planu transportowego zostały podjęte w Powiecie Jarocińskim oraz Powiecie 

Kępińskim). Celem tworzonego planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Pleszewskiego (zwanego planem transportowym) było zaplanowanie 

oferty publicznego transportu zbiorowego w taki sposób, aby spełniała ona oczekiwania 

mieszkańców powiatu przy zachowaniu odpowiedniego standardu jakości oraz wydajności 

systemu transportowego. Zamierzenie to powinno zostać osiągnięte poprzez określenie w 

niniejszym planie transportowym przez organizatora publicznego transportu zbiorowego 

zestawu standardów obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich oraz 

nakreślenia sieci komunikacyjnej na której realizowane będą usługi przewozowe o charakterze 

użyteczności publicznej. Przyjęty plan transportowy uwzględnił sieć komunikacyjną składającą 

się z połączeń w trzech wariantach: 

− wariant I – połączenie podstawowe łączące siedzibę gmin z miastem Pleszew; 

− wariant II - wariant zaprojektowany w oparciu o obecnie funkcjonujące linie; 

− wariant III - połączenia, które pozwolą łączyć Pleszew z sąsiednimi powiatami; 

Ponadto, plan transportowy określa wynikające z badań zaobserwowane zjawiska, jak np. 

intensywność przewozów pasażerskich, które odnotowuje się w szczytach komunikacyjnych: 

porannym i popołudniowym, kiedy w transporcie zbiorowym przeważa funkcja dowozów do 

szkół ponadpodstawowych i miejsc pracy (głównych generatorów ruchu w przewozach 

powiatowych) oraz następnie powrotów z tychże miejsc. Najbardziej zintensyfikowany ruch 

przypada w godzinach 6:00 – 9:00 (szczyt poranny), kiedy rozpoczynają się zajęcia w szkołach 

oraz rozpoczyna się praca w zakładach pracy, natomiast godziny zakończenia nauki szkolnej 

oraz koniec pracy, zawierają się zazwyczaj w przedziale między godziną 12.00 a 16.00 (szczyt 

popołudniowy). Plan transportowy wskazuje także na mniejsze przepływy pasażerskie, a tym 

samym mniejsza liczbę kursów komunikacji publicznej w tzw. między szczycie, gdy realizowane 

są głównie podróże o charakterze incydentalnym, związane z koniecznością załatwienia 

indywidualnych spraw przez mieszkańców powiatu, a także podróże obligatoryjne o 

stosunkowo nietypowej porze występowania. Analogicznie, plan transportowy wskazał 

dostrzegalne  występowanie mniejszych niż w między szczycie potoków pasażerskich w 

okresie wieczornym. Uchwalony plan transportowy, oprócz analizy stanu funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego na ternie powiatu przedstawił także modele realizacji 

przewozów, wraz z szacunkowymi kosztami z jakimi może się wiązać uruchomienie 
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publicznych przewozów, przy założeniu kosztu jednego wozokilometra w wysokości 4,00 zł 

netto: 

− w wariancie I – szacowany koszt roczny dla całej sieci to około 0,8 mln zł. netto (kwota 

pomniejszona następnie o uzyskanie wpływu z biletów). Liczba wozokilometrów 

przewidziana dla realizacji w ciągu roku zgodna z planowanymi liniami miałaby wynosić 

– 199.392 km, 

− w wariancie II  - szacunkowy koszt dla całej sieci to około 8,017 mln. zł. netto (kwota 

zostanie pomniejszona o uzyskane wpływy z biletów). Liczba wozokilometrów 

przewidziana do realizacji w ciągu roku, zgodna z planowanymi liniami wynosi 

2.004.288 km. 

Dla wyliczeń obu wariantów założono liczbę dni w miesiącu: roboczych - 22, soboty - 4, 

niedziele i święta – 4. Jak wynika z treści Planu, w pierwszej kolejności przewidzianą do 

realizacji w planie powinna być sieć podstawowa czyli wariant I. Linie sieci uzupełniających 

wskazano do uruchomienia w miarę możliwości finansowych powiatu i faktycznego 

zapotrzebowania wśród mieszkańców. Plan zakłada, że linie wariantu II zostaną uruchomione 

po podpisaniu porozumień z gminami dotyczących partycypacji w kosztach publicznego 

transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. W tym miejscu należy wskazać, 

że Plan transportowy przyjęty w formie uchwały Rady Powiatu został ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i stanowi akt prawa miejscowego, aczkolwiek w 

obecnej chwili, linie na które zostały wydane zezwolenia nie pokrywają się z planem 

transportowym, co powoduje konieczność jego aktualizacji.  Wart zaznaczenia jest fakt, że w 

projekcie zmian ustawy o publicznym transporcie drogowym, została określona koncepcja 

innego podejścia do planów transportowych, zgodnie z którą opracowanie planu 

transportowego będzie należało do Marszałka Województwa, któremu propozycję połączeń i 

linii będą przekazywali organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, celem 

uwzględnienia w planie transportowym. Obecnie funkcjonujący transport na terenie Powiatu 

Pleszewskiego reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U z 

2019r., poz.58 ze zm.). Przewoźnik drogowy (przedsiębiorca uprawniony do wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego), zgodnie z art. 22 tejże ustawy 

występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w 

krajowym transporcie drogowym, do którego zobowiązany jest  dołączyć następujące 

dokumenty: 

− proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków 

transportowych, długość linii komunikacyjnej, podana w kilometrach i w odległości 

między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów, niezbędnych do wykonywania 

codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, 

− schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, 

− potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, 

dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi, 

− zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach 

przystankowych na przystankach, 
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− cennik, 

− wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca 

zamierza wykonywać przewozy, oraz 

− kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji. 

Ponadto w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, przewozy regularne w transporcie 

drogowym wykonywane są przez przedsiębiorcę po spełnieniu między innymi obowiązku 

podania rozkładu jazdy do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich 

wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach. Oprócz informacji na 

przystankach autobusowych Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji 

w Warszawie zamieszcza na swojej stronie internetowej zmiany dotyczące rozkładów jazdy i 

ich aktualizację. Jak wskazano wyżej, wykonywanie przewozów regularnych jest rodzajem 

działalności regulowanej, wymagającej uzyskania zgody na jej prowadzenie na drodze 

zezwolenia. Zezwolenie, wydaje w zależności od zaistnienia przesłanek ustawowych z art. 18 

ustawy o publicznym transporcie drogowym, w zależności od zasięgu, odpowiedni organ. 

Przenosząc realizowanie postanowień ustawy na grunt Powiatu Pleszewskiego należy 

wskazać, że w przypadku Powiatu Pleszewskiego oraz zezwoleń na prowadzenie przewozu 

osób na liniach wskazanych poniżej, właściwym organem jest Starosta, w uzgodnieniu z 

wójtami lub burmistrzami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii 

komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze 

powiatu. Wszelkie uzgodnienia dotyczące wydanych zezwoleń w przewozach regularnych w 

związku z wydaniem lub odmową wydania albo zmianę zezwoleń na wykonywanie przewozów 

regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wykonuje Polska Izba Gospodarcza 

Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Oddział w Poznaniu (PIGTSiS), zgodnie z 

umową zawartą z Powiatem Pleszewskim w dniu 01.03.2004r. w sprawie przygotowania 

materiałów niezbędnych do wydania albo zmiany zezwolenia. Koszt Powiatu Pleszewskiego, 

ponoszony w wyniku zawartej umowy wynosi 1 500,00 zł rocznie (kwota ujęta w budżecie 

Powiatu na rok 2019). W tym miejscu, w celu wyjaśnienia należy zaznaczyć, że w przypadku 

linii, których przebieg wykracza poza obszar jednego powiatu, organem właściwym do 

wydania zezwolenia jest Marszałek Województwa (np. linia A biegnąca na trasie Pleszew-

Kalisz), a do obowiązków Starosty Pleszewskiego należy zaopiniowanie tejże linii. Obecnie 

wydanych jest 31 zezwoleń Starosty Pleszewskiego na wykonywanie regularnych przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym, na następujących liniach: 

1. Linia 1A - Pleszew- Tursko- Gołuchów; 

2. Linia 1B - Pleszew-Wszołów- Pleszew; 

3. Linia 1C - Pleszew- Jedlec- Pleszew; 

4. Linia 1D - Pleszew – Jedlec- Pleszew; 

5. Linia 1E - Pleszew- Kuczków- Gołuchów; 

6. Linia R-1F - Pleszew- Bogusław- Tursko; 

7. Linia 20A - Pleszew- Dobrzyca- Pleszew; 

8. Linia  20C - Pleszew- Koźminiec – Dobrzyca; 

9. Linia  20D - Pleszew- Dobrzyca- Pleszew; 
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10. Linia  R 20S - Pleszew- Dobrzyca; 

11. Linia  22C - Mamoty- Pleszew- Borucin; 

12. Linia 22S - Pleszew- Krzywosądów- Sowina Błotna – Pleszew; 

13. Linia 23A - Pleszew- Broniszewice- Pleszew; 

14. Linia 23F - Grodzisko- Pleszew- Dobrzyca; 

15. Linia 25 - Pleszew- Marszew – Chocz; 

16. Linia 25A - Pleszew- Chocz- Nowolipsk; 

17. Linia 28 - Pleszew- Czermin- Nowa Wieś; 

18. Linia 28A - Pleszew- Gizałki- Dziewiń Duży; 

19. Linia 28B - Pleszew- Chocz  - Czołnochów; 

20. Linia 28C - Pleszew- Gizałki – Białobłoty; 

21. Linia 28D - Pleszew- Czermin-Gizałki; 

22. Linia R 20 - Pleszew- Kowalew- Dobrzyca; 

23. Linia R 23F - Rokutów- Grodzisko – Pleszew - Fabianów- Rokutów- Dobrzyca; 

24. Linia R 23L - Pleszew- Rokutów- Dobrzyca; 

25. Linia  28E - Pleszew- Broniszewice- Pleszew; 

26. Linia R-32 – Kowalew- Dobrzyca-Kowalew; 

27. Linia R-31 – Kowalew- Koźminiec-Pleszew; 

28. Linia R-30 - Kowalew – Lutynia- Kowalew; 

29. Linia R-33 - Kowalew - Polskie Olędry-Dobrzyca; 

30. Linia R-22A - Pleszew- Krzywosądów - Sowina Błotna -Pleszew; 

31. Linia R-22S Pleszew- Krzywosądów- Sowina Błotna-Pleszew 

Wszystkie kursy na wskazanych liniach realizowane są przez podmiot, któremu wydano 

zezwolenia  tj. Pleszewskie Linie Autobusowe Gaedig- Reisen Robert Gaedig ul. św. Ducha 

5, 63-300 Pleszew. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym wydane na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym, 

zachowują obecnie ważność  do dnia 31 grudnia 2020r.  

 
12. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie 

Pleszewskim w latach 2016-2020 

Program został uchwalony uchwałą  nr XIV/120/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 10 maja 

2016 r. W ramach Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 

Powiecie Pleszewskim w latach 2016-2020 wyodrębnione zostały następujące obszary 

wsparcia: 

1. Dostosowanie zasobów lokalnego rynku pracy do zmieniających się oczekiwań i 

wyzwań tego rynku. 

2. Wsparcie integracji społecznej i zawodowej. 

3. Wsparcie osób powyżej 50 r.ż.  

4. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. 

5. Współpraca i partnerstwo w sferze polityki zatrudnienia rynku pracy. 
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W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2019 roku  

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 2354 oferty pracy. Najwięcej ofert dotyczyło 

pracy na stanowisku: kierowca kat. CE, operator wózka widłowego, magazynier, szwaczka, 

sprzedawca, murarz, stolarz, spawacz, spedytor, operator sprzętu ciężkiego, robotnik przy 

pracach prostych. Ponadto w analizowanym okresie zorganizowano 3 giełdy pracy na  

stanowisku: operator maszyn, spawacz, doradca klienta. 

 

W zakresie doradztwa zawodowego odbywały się indywidualne i grupowe porady 

zawodowe oraz informacja zawodowa. W 2019 roku porad indywidualnych udzielono 308 

osobom, porad grupowych 596 osobom, grupowych informacji zawodowych 908 osobom,   

a indywidualnych informacji zawodowych 93 osobom. Tematyka zajęć z doradcami 

zawodowymi poświęcona była głównie zagadnieniom związanym z rynkiem pracy: 

sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, zasady skutecznej autoprezentacji, asertywność, 

zmiany w prawie pracy, metody i techniki motywacji. PUP Pleszew organizował  także dla 

osób bezrobotnych szkolenia oraz dofinansował udział w studiach podyplomowych. W 

szkoleniach grupowych i indywidualnych udział wzięły 84 osoby, w tym w ramach bonów 

szkoleniowych 58 osób. Osoby bezrobotne brały głównie udział w następujących 

szkoleniach: prawo jazdy kat. C, CE, D wraz  z kwalifikacjami wstępnymi na przewóz rzeczy 

lub osób, spawacz MAG, TIG, wózek jezdniowy z UDT. 

 

W zakresie wsparcia przedsiębiorczości wykorzystano szereg refundacji i dofinansowań  

mających wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. Skierowano na staże 185 osób, a 

pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne przyznano 23 refundacje kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Na realizację tej formy wsparcia poza 

środkami przyznanymi tzw. algorytmem PUP Pleszew pozyskał środki z programów 

Rezerwy Ministra. 

 

Wspierano również powstawanie nowych przedsiębiorstw. W 2019 r. przyznano 57 dotacji 

osobom bezrobotnym. Środki pozyskano zarówno z Rezerwy Ministra, jak i Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2019 r. wspierał pracodawców poprzez środki 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach ustalonych przez Ministra i Radę Rynku Pracy 

priorytetów. Urząd sfinansował, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenie 

ustawiczne pracowników i pracodawców na łączną kwotę 927,7 tys. zł. Z tej formy skorzystało 

476 pracowników i pracodawców biorąc udział w szkoleniach zawodowych oraz studiach 

podyplomowych. 

 

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał środki na walkę z bezrobociem w 

kwocie 3.572,5 tys. zł, w tym: 
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− w kwocie 610,414 tys. zł z Funduszu Pracy przyznane tzw. algorytmem, 

− w kwocie 1.152 000,0 tys. zł na realizację programów aktywizacji zawodowej z 

Rezerwy Ministra (program dla osób niepełnosprawnych, program dla osób 

powracających z zagranicy) 

− w kwocie 762092,39 tys. zł na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (V)”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− w kwocie 493592,13 tys. zł na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ponadto w 2019 r. kontynuowane były projekty: 

−  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim 

(IV)”, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 

346673,61 tys. zł, 

−  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (IV)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

kwocie 207727,87 tys. zł. 

 

 
13. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim 

(IV) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 256 

Program został uchwalony uchwałą  nr XXXIII/256/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 

kwietnia 2018 r. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 

29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim. Projekt realizowany był od 

01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Wartość projektu 1 502,25 tys. zł, w tym w 2018 r. 1.155,58 tys. 

zł i w 2019 r. 346,67 tys. zł. Uczestnikami projektu były osoby młode w wieku 18-29 lat bez 

pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla 

których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu 

(tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Udzielenie wsparcia w ramach projektu 

każdorazowo poprzedzone było identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem 

lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 a i art. 34 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. Grupę docelową stanowiło 196 osób. Zostali oni skierowani na staże, bony szkoleniowe 

lub jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  W 2019 roku w ramach 

projektu POWER IV staż odbyło 7 osób,  na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych 

skierowano 25 osób, 2 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 
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14. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020  

Projekt został uchwalony uchwałą  nr XXXIII/257/28 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 

kwietnia 2018 r. Celem projektu  było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 

roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Pleszew. Projekt realizowany był 

od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Wartość projektu 900,15 tys. zł, w tym w 2018 r. 692,43 tys. 

zł i w 2019 r. 207,72 tys. zł. Uczestnikami projektu były osoby powyżej 29 roku życia 

zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. 

wymagający wsparcia), należący 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. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone było 

identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego 

uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 a i 

art. 34 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Grupę docelową stanowiło 

107 osób. Zostali oni skierowani na staże, szkolenia lub jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej. W 2019 roku w ramach projektu WRPO IV na  szkolenia skierowano 

4 osoby, 10 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

15. Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (V) 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . 

Projekt został uchwalony uchwałą nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 

sierpnia 2018 r.). Celem projektu  jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 

29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim. Projekt realizowany jest od 

01.01.2019 r. i będzie kontynuowany do 31.12.2020 r. Wartość projektu 1.888 852,92 tys. zł, 

w tym w 2019 r. 762 092,32 tys. zł i w 2020 r. 1.126 760,6 tys. zł.  Grupę docelową stanowi 180 

osób. Zostaną oni skierowani na staże, bony szkoleniowe lub otrzymają jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej. W 2019 roku w ramach projektu POWER V staż odbyło 

49 osób, skierowano na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych 31 osób, 17 osób otrzymało 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

 

16. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (V)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020  

Projekt został uchwalony uchwałą nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 

2019 r. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia 

pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Pleszew. Projekt realizowany jest od 

01.01.2019 r. i będzie kontynuowany do 31.12.2020 r. Wartość projektu 1.275 622,69 tys. zł, 

w tym w 2019 r. 493 592,13 tys. zł i w 2020 r. 782 030,56 tys. zł. Grupę docelową stanowi 157 
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osób. Zostaną oni skierowani na staże, szkolenia lub otrzymają jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej. W 2019 roku w ramach projektu WRPO V na staże skierowano 46 

osób, na szkolenia 16 osób, 10 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. 

 

17. Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego. 

,,Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego” jest przedsięwzięciem 

realizowanym nieprzerwanie przez Powiat Pleszewski od 2010 r. Niestety w roku 2019  po raz 

pierwszy nastąpiła przerwa w realizacji w/w programu. Powodem takiej sytuacji był brak 

naboru wniosków na udzielenie wsparcia tego działania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej    w Poznaniu na rok 2019.  Dotychczas w naszym Powiecie 

unieszkodliwiono 2.654 tony za łączną wartość 954.991,56 zł (82,31% tej kwoty pokryła 

dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu).  Jak zatem widać znaczna część kosztów została pokryta ze 

źródeł zewnętrznych, bez udziału których usuwanie azbestu nie byłoby możliwe. Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu   w sierpniu 2019 r. ogłosił co 

prawda nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu, ale 

rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło dopiero 11.10.2019 r. W związku z powyższym podjęto 

decyzję o wykorzystaniu przyznanych środków dopiero w kolejnym 2020 roku.   Obecnie wg 

stanu na dzień 16.04.2020 r. Powiat w drodze przetargu wyłonił wykonawcę usługi usuwania 

azbestu, z którym podpisał umowę. Wykonawca usługi przystąpił do wywozu azbestu na 

składowisko odpadów. Z uwagi na przerwę w realizacji Programu i brak wystarczających 

środków finansowych już wiadomo, że nie wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców 

zostaną rozpatrzone pozytywnie  

 

18. Roczny Program Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 

Rada Powiatu w Pleszewie w uchwale Nr XXXVIII/299/18 z dn.16.11. 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019” przyjęła trzy obszary współpracy Powiatu 

Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi: kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, 

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zarząd Powiatu w Pleszewie na podstawie 

powyższych uchwał ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

Pleszewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w 

roku 2019 w dniu 30.11. 2018 r. Środki finansowe na realizację powyższych obszarów 

współpracy zostały zaplanowane w budżecie Powiatu Pleszewskiego w następujących 

działach: 

▪ Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport – 60.000,00 zł, 

▪ Dział 630 – Turystyka i Wypoczynek – 5.000,00 zł, 

▪ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17.500,00 zł. 
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W wyniku naboru ofert do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wpłynęło 20 ofert: 8 

ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 4 oferty na zadania z zakresu turystyki  i 

wypoczynku oraz 8 ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne. W dniu 04.01. 2019 r. wszystkie oferty 

zostały zaopiniowane przez komisję opiniującą. Zarząd Powiatu w Pleszewie na posiedzeniu w 

dniu 09.01. 2019 r. dokonał wnikliwej analizy wszystkich ofert i uchwałą Nr VI/9/2019 w 

sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert postanowił dofinansować 18 organizacji 

pozarządowych w następujących zadaniach na ogólną kwotę w wysokości 72.000 zł.   

1) W dziedzinie kultury fizycznej i sportu wsparto 7 zadań, na które przeznaczono kwotę w 

wysokości 49.500 zł: 

a) „ IV Powiatowe Mistrzostwa Hipolita Cegielskiego”, 

b) „Central Open Grand Prix Karate”, 

c)  „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Powiecie Pleszewskim”, 

d) „Upowszechnianie sportów obronnych i strzelectwa sportowego – szkolenie kadry 

powiatu młodzików i juniorów młodszych na zawody i mistrzostwa”, 

e) „Zawody sportowe podczas Festynu Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością 

Intelektualną”, 

f) „ Organizacja Ogólnopolskich zawodów XIX Liga Taekwondo”, 

g) „Powiatowe Mistrzostwa w hokeju na trawie z okazji Dnia Sportu na 100 lecie szkoły”; 

2) W dziedzinie turystyki i wypoczynku wsparto następujące 4 zadania na łączną kwotę  

5 000 zł: 

a) „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

pleszewskiego w formie półkolonii „Lato za grosik” , 

b)  „Rowerem nad morze”, 

c) „Poznajemy historię rolnictwa”, 

d)  „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu 

Pleszewskiego”; 

3) W dziedzinie kultury wsparto 7 zadań, na które wydatkowano kwotę 17.500 zł: 

a) ,,VI Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie” 

b) ,,XIII Przegląd Młodych Talentów” 

c) „Notatki Dobrzyckie nr 58 i 59” 

d) „ Profesjonaliści na start” 

e) „Międzynarodowo na ludowo” 

f) „I Fabianowska Biesiada z Pleszewiokami” 

g) Ogólnopolskie konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.
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REALIZACJA UCHWAŁ 

RADY POWIATU PLESZEWSKIEGO W 2019 ROKU 
 

L.p. Uchwała Nr w sprawie Realizacja 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W PLESZEWIE PODJĘTE W 2018 R.  ALE OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM  ROK 2019 
 

1. 
XXXIII/256/18 
26.04.2018 r. 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia 
pełnomocnictw do realizacji w okresie 
od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. 
projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w Powiecie 
Pleszewskim (IV)”współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 

Realizacja uchwały jest opisana w części dotyczącej informacji o realizacji polityk, 
programów i strategii (pkt. 13, str. 45 Raportu) 

2. 
XXXIII/257/18 
26.04.2018 r. 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia 
pełnomocnictw do realizacji w okresie 
od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. 
projektu „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w 
powiecie pleszewskim (IV)” 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014-2020, 

Realizacja uchwały jest opisana w części dotyczącej informacji o realizacji polityk, 
programów i strategii (pkt. 14, str. 46 Raportu) 

3. 
XXXIV/274/18 
27.06.2018 r 

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie wspólnej 
realizacji projektu  

Realizacja uchwały jest opisana w części dotyczącej informacji o realizacji polityk, 

programów i strategii (pkt. 9, str. 39 Raportu) 
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pn. „Program edukacji zdrowotnej, 
wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz 
szczepień przeciwko WZW typu B na 
terenie Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej", 

4. 
XXXIV/275/18 
27.06.2018 r 

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie wspólnej 
realizacji projektu pn. „Program 
profilaktyki nowotworów skóry w 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", 

Realizacja uchwały jest opisana w części dotyczącej informacji o realizacji polityk, 

programów i strategii (pkt. 10, str. 39 Raportu) 

5. 
XXXVI/283/18 
20.08.2018 r. 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia 
pełnomocnictw do realizacji w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie 
pleszewskim (V)” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 -2020 

Uchwała została zmieniona uchwałą nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  
25 czerwca 2019 r.  Realizacja uchwały jest opisana w części dotyczącej informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii (pkt. 15, str. 46 Raportu) 

6. 
XXXVIII/299/18 
16.11.2018 r. 

przyjęcia „Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Pleszewskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 
3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2019” 

Realizacja uchwały jest opisana w części dotyczącej informacji o realizacji polityk, 
programów i strategii (pkt. 18, str. 47 Raportu) 

7. 
II/12/2018 
07.12.2018 

ustalenia wysokości opłat i kosztów 
związanych z usunięciem i 
przechowywaniem pojazdów 

Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2019 r.  Biorąc pod uwagę konieczność sprawnej 
realizacji zadań wynikających z konieczności usunięcia z drogi pojazdów w 
sytuacjach określonych w ustawie, tj.: 

– pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch 
lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, 
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– nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli 
pojazd jest zarejestrowany w kraju, 

– przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi 
określonych w przepisach ruchu drogowego, 

– pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 
przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osobę niepełnosprawną, 

– pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że 
zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, 

– kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania 
pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości 
zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim 
i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem,  

oraz w przypadkach kierowania pojazdem przez osobę: 

– znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo 
środka działającego podobnie do alkoholu, 

– nieposiadającego przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania 
lub używania pojazdu, 

– stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, 
powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska, 

Rada Powiatu w Pleszewie ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat 
oraz kosztów usunięcia pojazdu. Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w Pleszewie 
określiła wysokość opłat oraz kosztów usunięcia pojazdu, obowiązującą w 2019 r. 
Holowanie porzuconych pojazdów powierza się firmie wyłonionej w trybie 
zapytania ofertowego. W 2019 r. zadanie to powierzono firmie Auto-Usługi Marcin 
Cholewa ul. Kopernika 20;63-322 Gołuchów. Natomiast parking dla pojazdów 
usuniętych z drogi wyznaczony został w Centrum Kształcenia Praktycznego 
(obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego) w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 4 
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na podstawie umowy użyczenia części nieruchomości dla pojazdów usuniętych z 
drogi. W 2019r. na terenie Powiatu , na podstawie art.130a ustawy prawo o ruchu 
drogowym usunięto z dróg łączenie  14  pojazdów, w tym  12 zostało odebranych 
przez właścicieli  pojazdów. W przypadku 1 pojazdu w postępowaniu sądowym 
orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Pleszewskiego oraz 1 pojazd motocykl 
został zabezpieczony przez KPP Policji w Pleszewie.  
 

8. 
II/13/2018 
07.12.2018r 

ustalenia regulaminu  określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki  
przyznawania  nauczycielom  
dodatków:  motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy oraz  
niektórych  innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku  pracy, szczegółowy sposób 
obliczania  wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny   doraźnych  
zastępstw, 

Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2019 r. Rada Powiatu w Pleszewie, działając na 
podstawie zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, określiła w 
drodze uchwały: wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Radę Powiatu w Pleszewie oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godzin zastępstw doraźnych, wysokość i warunki wypłacania innych składników 
wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy. Wszelkie dodatki zostały określone 
procentowo w odniesieniu do stawki minimalnej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty o najwyższym poziomie wykształcenia. Okres obowiązywania regulaminu: od dnia 
1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. Regulamin został uzgodniony ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie: Oddziałem Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Pleszewie, Regionalnym Związkiem Zawodowym Nauczycieli 
„Legis” w Pleszewie, Związkiem Zawodowym „Oświata” w Katowicach. 

9. 
III/17/2018 
28.12.2018 

zmiany uchwały nr XI/94/16 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 
2016 r. w sprawie przekazania Miastu i 
Gminie Pleszew zadania z zakresu 
właściwości Powiatu Pleszewskiego 
dotyczącego prowadzenia Strefy 
Płatnego Parkowania w Pleszewie. 

W trakcie realizacji.  Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2019 r. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem Powiat Pleszewski w 2019 roku przekazał Miastu i Gminie Pleszew dotację 
na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 129.915,00 zł. Natomiast Miasto 
i Gmina Pleszew przekazało przypadające powiatowi dochody z tytułu opłat pobieranych 
w Strefie w wysokości 224.889,13 zł. 

10. 
III/18/2018 
28.12.2018 

powierzenia Miastu i Gminie Pleszew 
zadań w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej 

Na mocy przedmiotowej uchwały powierzono Miastu i Gminie Pleszew zadania w zakresie 
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
Zgodnie z porozumieniem stanowiącym załącznik do ww. uchwały powiat pleszewski 
przekazał w 2019 r.  70 000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej, tj.  
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a) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących 
obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych – w 2019 r. 
Biblioteka gromadziła informacje i opracowywała dane statystyczne za 2018 rok, 
gromadziła i opracowywała książki zakupione z dotacji powiatowej, w 2019 r. 
Biblioteka prowadziła stronę internetową placówki udostępniającą katalog z 
informacjami o pozycjach książkowych znajdujących się w bibliotekach powiatu 
pleszewskiego z podaniem ich lokalizacji, aktualizowała informacje o poszczególnych 
bibliotekach gminnych oraz bieżącej działalności biblioteki powiatowej, uzupełniała 
zakładkę Regionalia, gdzie są gromadzone informacje o publikacjach wydanych na 
terenie powiatu lub tematycznie związanych z powiatem pleszewskim oraz innych 
źródłach bibliograficznych; 

b) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie 
obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii 
regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym – 
w 2019 r. Biblioteka Powiatowa zakupiła dla bibliotek gminnych 16 wydawnictw 
regionalnych oraz przekazała inne opracowania regionalne pozyskane bezpłatnie, 
zbiory biblioteki powiatowej uzupełniono o 134 woluminy, na których zamieszczono 
informację: „zrealizowano ze środków Starostwa Powiatowego w Pleszewie”, 
Biblioteka zorganizowała konkurs pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” o zasięgu 
powiatowym, Dzień Bibliotek i Bibliotekarza – imprezę o charakterze integracyjnym dla 
bibliotekarzy różnych sieci z terenu powiatu pleszewskiego, kontynuowano prace nad 
Bibliografią Regionalną Powiatu Pleszewskiego, tworzenie bazy opisów 
bibliograficznych, w których są rejestrowane książki i artykuły z czasopism dotyczące 
życia społecznego związanego z powiatem pleszewskim, w 2019 r. wprowadzono 
łącznie 1467 rekordów do elektronicznej bazy udostępnionej na stronie internetowej 
biblioteki powiatowej, koordynowano działania związanie z tworzeniem i 
prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego Systemu Bibliotecznego, 
aktualizowano informacje zamieszczane w Infokiosku dotyczące powiatu 
pleszewskiego; Infokiosk – interaktywny punkt informacyjny zakupiono m.in. ze 
środków samorządu powiatu pleszewskiego; Biblioteka koordynowała wypożyczenia 
biblioteczne dla czytelników powiatu pleszewskiego – w 2019 r. zrealizowano 12 
zamówień bibliotek z terenu całego kraju ; 
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c) udzielanie bibliotekom gminnym z terenu powiatu pleszewskiego pomocy 
instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej – Biblioteka w 2019 zorganizowała 8 szkoleń 
dla bibliotekarzy w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje-nowe możliwości”  
współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 
15 820 zł, ogólna wartość Projektu wyniosła 23 470 zł; szkolenia prowadzone przez 
zewnętrznych trenerów dotyczyły: rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych, 
wzmacniania wizerunku bibliotekarza, budowania efektywnego zespołu, strategii 
marketingowej biblioteki, animacji czytelnictwa, w tym oferty biblioteki skierowanej 
do młodzieży, nowych technologii w bibliotece, w szkoleniach uczestniczyli 
bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu pleszewskiego oraz pracownicy bibliotek 
szkolnych szkół ponadpodstawowych;    

d) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki 
publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach – w 2019 r. Biblioteka udzielała  
porad i konsultacji m.in. w zakresie prawidłowego funkcjonowania komputerowego 
systemu bibliotecznego, nowych norm i przepisów prawnych, wypełniania formularzy 
sprawozdań, przygotowywania wniosków aplikacyjnych, informowania o 
możliwościach korzystania z programów grantowych, łącznie udzielono ponad 130 
konsultacji; 

11. 
III/19/2018 
28.12.2018 

zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego BR Obowiązująca. Uchwała weszła w życie 17 stycznia 2019 r.  Została  opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 02 stycznia 2019 roku, poz. 
79. Uchwała wprowadza zmiany do Statutu Powiatu Pleszewskiego przyjętego Uchwałą Nr 
XXXVIII/297/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 listopada 2018 r., obowiązującego  od  
5 grudnia 2018 r.   

12. 
III/20/2018 
28.12.2018 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
w Pleszewie na 2019 rok 

WYKONANA 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W PLESZEWIE PODJĘTE W 2019 R.   
 

1 
IV/21/2019 
31.01.2019 

przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2019 r. 

2 
IV/22/2019 
31.01.2019 

uchwalenia budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2019 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2019 r. 
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3 
IV/23/2019 
31.01.2019 

delegowania Radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku 

Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) w skład komisji bezpieczeństwa i  
wchodzi m. in. dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu. Trwająca trzy lata 
kadencja Komisji rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2017 roku. Uchwałą nr XXI/171/2016 w 
dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Powiatu w Pleszewie delegowała do składu Komisji dwóch 
Radnych: Pana Zbigniewa Serbiaka i Pana Leopolda Lisa. W dniu 16 listopada 2018 roku 
zakończyła się V kadencja Rady Powiatu w Pleszewie. W związku z powyższym, zważywszy 
na fakt, iż kadencja Komisji Bezpieczeństwa obowiązywała do dnia 31 grudnia 2019 roku, 
Rada Powiatu w Pleszewie, uchwałą nr IV/23/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku, 
delegowała do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pana Andrzeja Biesiadę oraz ponownie 
Pana Leopolda Lisa, wykonujących mandat Radnego w VI kadencji Rady Powiatu. 
Zgodnie z przyjętą uchwałą Starosta Pleszewski Zarządzeniem Nr 2/19 z dnia  
13 lutego 2019 roku powołał obu Radnych w skład Komisji. 

4 
IV/24/2019 
31.01.2019 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2019 rok 

WYKONANA  
Komisja Rewizyjna złożyła Radzie Powiatu  półroczne i roczne  sprawozdanie z wykonania 
planu  pracy i kontroli za 2019 rok.   

5 
IV/25/2019 
31.01.2019 

powołania Komisji Rady, ich rodzaju 
oraz określenia ich stanu liczbowego 

OBOWIĄZUJĄCA 

6 
IV/26/2019 
31.01.2019 

określenia składu osobowego Komisji 
Budżetu, Finansów i Planowania oraz 
określenia zakresu jej zadań 

OBOWIĄZUJĄCA 

7 
IV/27/2019 
31.01.2019 

określenia składu osobowego Komisji 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
określenia zakresu jej zadań 

OBOWIĄZUJĄCA 

8 
IV/28/2019 
31.01.2019 

określenia składu osobowego Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa oraz określenia zakresu jej 
zadań 

OBOWIĄZUJĄCA 

9 
IV/29/2019 
31.01.2019 

określenia składu osobowego Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz 
określenia zakresu jej zadań 

OBOWIĄZUJĄCA 
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10 
IV/30/2019 
31.01.2019 

określenia składu osobowego Komisji 
Strategii, Rozwoju Regionalnego i 
Promocji oraz określenia zakresu jej 
zadań 

OBOWIĄZUJĄCA 

11 
IV/31/2019 
31.01.2019 

zamiaru likwidacji Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w 
Marszewie 

W związku z niemożliwością zapewnienia przez samorząd powiatu pleszewskiego 
wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie, placówki 
resocjalizacyjno-rewalidacyjnej prowadzonej przez Radę Powiatu w Pleszewie od 
01.08.2011 r., warunków lokalowych w budynkach pozostających w dyspozycji powiatu 
pleszewskiego (wygaśnięcie umowy użyczenia pomieszczeń dla MOW w budynku 
należącym do Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Marszewie z dn. 31.08.2019 r., nieprzedłużenie ww.umowy przez 
Dyrekcję ZSPP CKU w Marszewie, odmowa przedłużenia ww.umowy przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – organu prowadzącego ZSPP CKU w Marszewie, odmowa 
wynajęcia od 01.09.2019 r. przez dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania 
Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie pomieszczeń na potrzeby MOW w obiektach 
należących do OHP w Pleszewie ) Rada Powiatu w Pleszewie była zmuszona podjąć 
działania związane z procesem likwidacyjnym Ośrodka od roku szkolnego 2019/2020 w 
oparciu o wymagania określone w art.89 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe. Zgodnie z zapisami ww. ustawy  wystosowano do Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty dn.04.02.2019 r.( co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji) pismo 
przekazujące uchwałę o zamiarze likwidacji MOW w Marszewie wraz z wchodzącymi w jej 
skład Szkołą Podstawową Specjalną w Marszewie i Branżową Szkołą Specjalną I Stopnia Nr 
3 w Marszewie z prośbą o wydanie stosownej opinii. Wielkopolski Kurator Oświaty 
postanowieniem z dn.08.03.2019 r. wyraził pozytywną opinię w sprawie likwidacji z 
dn.31.08.2019 r. MOW w Marszewie. Działając na podstawie art.89 ustawy – Prawo 
oświatowe zawiadomiono w dn.01.02.2019 r. 39 rodziców/ prawnych opiekunów 
wychowanków  o zamiarze likwidacji placówki, z czego 35 pokwitowało odbiór pisma, a do 
4 adresatów awizowano powtórnie. Jednocześnie poinformowano rodziców/ prawnych 
opiekunów o zapewnieniu miejsca dla ich dzieci/podopiecznych w innych młodzieżowych 
ośrodkach wychowawczych wskazanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. W 
dn.01.02.2019 r. wystosowano do Ośrodka Rozwoju Edukacji pismo informujące o podjętej 
przez Radę Powiatu w Pleszewie uchwale o zamiarze likwidacji MOW w Marszewie i 
zawierające prośbę o niekierowaniu nieletnich do MOW w Marszewie.   
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12 
IV/32/2019 
31.01.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia z Wojewodą 
Wielkopolskim dotyczącego przyjęcia 
zadań publicznych z zakresu 
administracji rządowej 

Zgodnie z przyjętą uchwalą, w dniu 5 lutego 2019 roku zawarto porozumienie  
Nr ZK-VI.0031.23.2019.9 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim, 
zgodnie z którą Powiat Pleszewski zawarł i podpisał w imieniu Wojewody Wielkopolskiego 
umowy zlecenia z 4 podmiotami leczniczymi, oraz 1 lekarzem prowadzącym indywidualną 
specjalistyczną praktykę lekarską na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym 
psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych osób stawiających się do kwalifikacji 
wojskowej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pleszewie w 2019 roku. Na 
przeprowadzenie badań Wojewoda Wielkopolski  przyznał dotację celową do wysokości  
2.000,00 zł. W trakcie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu pleszewskiego, w 
okresie od 4 marca do 22 marca 2019 roku, przeprowadzono 12 specjalistycznych badań 
okulistycznych oraz 1 specjalistyczne badanie neurologiczne. Należność za 
przeprowadzone badania specjalistyczne wyniosła 980,00 zł. Niewykorzystane środki w 
kwocie  1.020,00 zł zostały zwrócone Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

13 
V/33/2019 
02.04.2019 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2019 rok. 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2019 r. 

14 
V/34/2019 
02.04.2019 

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2019 r. 

15 
V/35/2019 
02.04.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Miastu i Gminie Pleszew realizacji 
zadania pn. „Rozbudowa ciągu ulic 
Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie” 

W 2019 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z FDS. 
Zadanie przewidziano do realizacji w 2020r. 

16 
V/36/2019 
02.04.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Miastu i Gminie Pleszew realizacji 
zadania pn. „Przebudowa ulicy Bogusza 
w Pleszewie” 

W 2019 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z FDS. 
Zadanie przewidziano do realizacji w 2020r. 

17 
V/37/2019 
02.04.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Miastu i Gminie Pleszew realizacji 
zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania 
ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz 
skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą 
Targową” 

W 2019 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie z FDS. 
Zadanie przewidziano do realizacji w 2020r. 
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18 
V/38/2019 
02.04.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie  
Gminie Chocz realizacji zadania pn. 
„Rozbudowa sieci kanalizacji 
deszczowej  ul. Grodziecka  i Plac 1-go 
Maja w Choczu” 

Porozumienie w zakresie zadania objętego uchwałą podpisano z Gmina Chocz w dniu 16 
maja 2019. Wykonano kanalizację o długości 604mb. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 
801 521,53zł. Wkład Powiatu 561 065,07zł. 
 

19 
V/39/2019 
02.04.2019 

udzielenia Parafii pw. NMP 
Wniebowziętej Sanktuarium MP 
Miłościwej w Lutyni dotacji na prace 
konserwatorskie i remontowe 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Miłościwej w 
Lutyni złożyła do Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 20.02.2019 r. wniosek o udzielenie 
dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały NR XLII/223/10 Rady Powiatu 
w Pleszewie z dnia 29.06.2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Pleszewskiego oraz sposobu ich 
rozliczania i kontroli zleconych zadań. Ww. wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi 
formalne określone w powyższej uchwale. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i  Turystyki w dniu 18.03.2019 r. Wobec powyższego Rada 
Powiatu w Pleszewie podjęła uchwałę Nr V/39/2019 z dnia 02.04.2019 r., udzielając ww. 
wnioskodawcy dotacji w wysokości 10.000 zł na realizację prac remontowych pokrycia 
dachowego w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Lutyni. 
 W dniu 12.04.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Parafią 
Rzymsko-Katolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Miłościwej w Lutyni 
dotycząca dofinansowania prac polegających na realizacji prac remontowych pokrycia 
dachowego w Kościele Parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Lutyni  określająca zasady 
przeznaczenia i rozliczenia dotacji. Termin wykorzystania przyznanych środków został 
wyznaczony na 31.10. 2019 r. Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie w 
dniu 31.12. 2019 r. po odebraniu prac konserwatorskich w dniu 10.01.2020 r. stwierdziła, 
że roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. 

20 
V/40/2019 
02.04.2019 

ustalenia wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019, 
przyjęty tą uchwałą kształtował się następująco:  
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy: 35 000 zł, 
2. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej: 20 000 zł, 
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osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Pleszewskim w 2019 roku. 

3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów: 145 000 zł 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: 4 000,00 
zł 

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze (232 049 zł środki pomocnicze, pozostałe sprzęty ortopedyczne i 
rehabilitacyjne 95 000 zł ): 327 049 zł  

6. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej: 1 334 700,00 zł, 

7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: 
75 000 zł, 

Plan ten został zmieniony uchwałą nr VIII/64/2019 z dnia 23.09.2019 r. i  uchwałą nr 
X/82/2019 r. z  dnia 13.12.2020 r. 

21 
V/41/2019 
02.04.2019 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Pleszewskiego w 2019 r. 

Uchwała Rady Powiatu w Pleszewie zgodnie zart.94 ust.1 i 2 Prawa farmaceutycznego 
(t.j.Dz.U.2019r.poz.499) oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym  Nr KN.I.4131.250.2018.6 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018r.wyznaczyła  całodobowy, tygodniowy 
system dyżurowania aptek  w  2019 r. Dyżur pełni 21 aptek w Powiecie Pleszewskim             
(14   w Pleszewie i 7 w gminach powiatu). Równolegle w tym samym czasie dyżurują dwie 
apteki, jedna w mieście Pleszewie a druga w gminie powiatu wg ustalonego 
harmonogramu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 8.04.2019r.poz.3608.  Uchwała obowiązywała od 22 kwietnia do 
31 grudnia 2019r. 

22 
V/42/2019 
02.04.2019 

zatwierdzenia planów pracy stałych 
Komisji Rady Powiatu na 2019 rok. 

Wykonana.  Komisje Rady ,  podczas sesji  w dniu  21 lutego 2020 r., przedłożyły   Radzie 
Powiatu sprawozdanie z przyjętych na 2019 rok planów pracy.    

23 
V/43/2019 
02.04.2019 

wysokości diet dla radnych Rady 
Powiatu w Pleszewie oraz sposobu  
ustalania należności z tytułu zwrotu 
kosztów  podróży służbowych 

Obowiązująca. 

24 02.04.2019 

stanowisko Rady Powiatu w Pleszewie 
w sprawie bardzo trudnej sytuacji na 
rynku trzody chlewnej na terenie 
Wielkopolski 

Stanowisko przesłane zostało Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczącemu 
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłom i Senatorom  Okręgu Wyborczego Nr 
36, Wojewodzie Wielkopolskiemu, Marszałkowi Woj. Wielkopolskiego, Wielkopolskiej 
Izbie Rolniczej, grupom producenckim działającym na terenie Wielkopolski. 
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25 
VI/45/2019 
13.05.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Chocz realizacji zadania  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4310P Chocz - Białobłoty (w m. Chocz)” 

Porozumienie w zakresie zadania objętego uchwałą podpisano z gminą Chocz w dniu 16 
maja 2019. Uchwały nie zrealizowano z uwagi na brak pozyskania środków z PROW na lata 
2014-2020. 

26 
VI/46/2019 
13.05.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Czermin realizacji zadania  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4311P w m. Broniszewice” 

Nie zrealizowano uchwały z uwagi na brak pozyskania środków z PROW na lata 2014-2020. 

27 
VI/47/2019 
13.05.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
4174P w m. Fabianów” 

Porozumienie w zakresie zadania objętego uchwałą podpisano z gminą Dobrzyca w dniu 
13 maja 2019. Nie zrealizowano uchwały z uwagi na brak pozyskania środków z PROW na 
lata 2014-2020. 

28 
VI/48/2019 
13.05.2019 

likwidacji Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Marszewie 

Samorząd powiatu pleszewskiego spełnił obowiązek: 
a) powiadomienia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie,  
b) uzyskania pozytywnej opinii w sprawie likwidacji MOW w Marszewie,  
c)  powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów wychowanków o zamiarze likwidacji 

ww. placówki.  
W lutym 2019 r., zgodnie z art.19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach 
zawodowych,  przedłożono organizacjom związkowym zrzeszającym nauczycieli szkół i 
placówek, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Pleszewie, projekt 
uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie likwidacji MOW w Marszewie z prośbą o 
wydanie stosownej opinii.  Regionalny Związek Zawodowy Nauczycieli „Legis” w Pleszewie 
nie wydał opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej likwidacji MOW, Komisja 
Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie 
wystosowała negatywną opinię, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w 
Pleszewie w swym piśmie zaprezentował stanowisko obrońcy pracowników 
pedagogicznych i niepedagogicznych MOW w Marszewie. Związek Zawodowy „Oświata” w 
Katowicach odstąpił od wydania opinii do projektu przedmiotowej uchwały.  
Z likwidacją Ośrodka w Marszewie wiązały się nieuniknione zwolnienia kadry 
pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi. Wobec powyższego samorząd 
powiatu pleszewskiego podjął działania w celu zagwarantowania zatrudnienia jak 
największej liczbie zwolnionych pracowników. W wyniku tych działań większość nauczycieli 
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MOW zostało zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie 
(ZPS, ZST) czy w szkołach znajdujących się na terenie powiatu pleszewskiego. Pracownicy 
obsługi zostali zatrudnieni w ZPS. 

29 
VII/49/2019 
25.06.2019 

udzielenia Zarządowi Powiatu w 
Pleszewie wotum zaufania 

Wykonana.  Rada Powiatu,  po rozpatrzeniu raportu   o stanie  powiatu  w roku  2018, 
udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Pleszewie. 

30 
VII/50/2019 
25.06.2019 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2018 rok 

Wykonana. Uchwała stanowiła element procedury absolutoryjnej i została przekazana do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

31 
VII/51/2019 
25.06.2019 

udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Pleszewie za 2018 rok. 

Wykonana. Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu w Pleszewie absolutorium za 2018 
rok. 

32 
VII/53/2019 
25.06.2019 

dostosowania nazwy: „Szkoła 
Policealna dla Dorosłych Nr 2 w 
Pleszewie do przepisów ustawy z dnia 
22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z art.106 ustawy  z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rada Powiatu w Pleszewie była 
zobowiązana do dokonania, w formie uchwały, zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych Nr 2 w Pleszewie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w 
Pleszewie od dnia 01.09.2019 r. na nazwę: „Szkoła Policealna Nr 2 w Pleszewie”.  Szkoła 
Policealna Nr 2 w Pleszewie wchodzi w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w 
Pleszewie. 

33 
VII/54/2019 
25.06.2019 

ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych 
mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Pleszewskiego od dnia 1 września 2019 
roku. 

Zgodnie z art.39 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w związku z 
art.217 ust.5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe Rada Powiatu w Pleszewie ustaliła plan sieci szkół ponadpodstawowych i szkół 
specjalnych z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu pleszewskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby 
umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu pleszewskiego lub 
przebywającym w podmiotach leczniczych, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki na okres od dnia 1 września 2019 roku. Ustalenie poniżej 
przedstawionego planu sieci szkół wyniknęło z konieczności  dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą 
– Prawo oświatowe. Poniższy plan sieci szkół został pozytywnie zaopiniowany przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie jego zgodności z warunkami określonymi 
art.39 ust.7 ustawy – Prawo oświatowe oraz przedłożony do zaopiniowania przez 
organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Rada Powiatu w Pleszewie. Dwie organizacje: Komisja Międzyzakładowa 
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NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie i Zarząd Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego nie wniosły zastrzeżeń do projektu ww. uchwały, 
pozostałe dwie organizacje: Regionalny Związek Zawodowy Nauczycieli „Legis” w 
Pleszewie i Związek Zawodowy „Oświata” w Pleszewie nie zajęły stanowiska w stosunku 
do przedstawionego aktu prawnego. 
Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem szkół 
ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze powiatu pleszewskiego 
prowadzonych przez inne organy prowadzące: 
I. Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Pleszewski 

czteroletnie licea ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie w Zespole Szkół Technicznych przy ul. 
Zielonej 3, 63-300 Pleszew; 
branżowe szkoły I stopnia 
Branżowa Szkoła I Stopnia  Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie w Zespole 
Szkół Usługowo-Gospodarczych przy ul. Poznańskiej 36, 63-300 Pleszew; 
szkoły policealne 
Szkoła Policealna Nr 2 w Pleszewie w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych przy 
ul. Poznańskiej 36, 63-300 Pleszew. 

II. Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Pleszewski, w 
których funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum 
czteroletnie licea ogólnokształcące  

1. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 
38,           63-300 Pleszew; 

2. I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pleszewie w Zespole Szkół 
Usługowo-Gospodarczych przy ul. Poznańskiej 36, 63-300 Pleszew; 

pięcioletnie technika 
1. Technikum Nr 1 w Pleszewie w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Zielonej 

3,  63-300 Pleszew; 
2. Technikum Nr 2 w Pleszewie w Zespole Szkół Usługowo-Gospodarczych 

przy ul. Poznańskiej 36, 63-300 Pleszew. 
III. Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze powiatu 

pleszewskiego prowadzone przez inne organy prowadzące 
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branżowe szkoły I stopnia 
Branżowa Szkoła I Stopnia im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie w Zespole 
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Marszew 22, 63-300 Pleszew; 
szkoły policealne 
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Marszewie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego, Marszew 22, 63-300 Pleszew. 

IV. IV Publiczne szkoły ponadpodstawowe mające siedzibę na obszarze powiatu 
pleszewskiego prowadzone przez inne organy prowadzące, w których 
funkcjonują odpowiednio klasy dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, dotychczasowego czteroletniego technikum oraz 
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
pięcioletnie technika 
Technikum im. płk. Ludwika Bociańskiego w Marszewie w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego, Marszew 22, 63-300 Pleszew. 

Plan sieci publicznych szkół specjalnych z uwzględnieniem szkół specjalnych mających 
siedzibę na obszarze powiatu pleszewskiego prowadzonych przez inne organy 
prowadzące 
I. Publiczne szkoły specjalne prowadzone przez Powiat Pleszewski 

szkoły podstawowe specjalne  
Szkoła Podstawowa Specjalna w Pleszewie w Zespole Placówek Specjalnych przy 
ul. Osiedlowej 1, 63-300 Pleszew; 
szkoły specjalne przysposabiające do pracy   
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Pleszewie w Zespole Placówek 
Specjalnych przy ul. Osiedlowej 1, 63-300 Pleszew; 
branżowe szkoły I stopnia specjalne  
Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Pleszewie w Zespole Placówek Specjalnych 
przy ul. Osiedlowej 1, 63-300 Pleszew. 

34 
VII/55/2019 
25.06.2019 

zmiany uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 
2018 roku w sprawie zatwierdzenia 
projektu oraz udzielenia 
pełnomocnictw do realizacji w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Realizacja uchwały jest opisana w części dotyczącej informacji o realizacji polityk, 
programów i strategii (pkt. 15, str. 46 Raportu) 
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projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w Powiecie 
Pleszewskim (V)” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 - 2020. 

35 
VII/56/2019 
25.06.2019 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia 
pełnomocnictw do realizacji w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
projektu „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w 
powiecie pleszewskim (V)” 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014 – 2020. 

Realizacja uchwały jest opisana w części dotyczącej informacji o realizacji polityk, 
programów i strategii (pkt. 16, str. 46 Raportu) 

36 
VII/57/2019 
25.06.2019 

wyrażenia zgody na ustanowienie 
nieodpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 10/12, obręb Kowalew, gmina 
Pleszew. 

Zrealizowano. W dniu 12.07.2019 r. zawarta została umowa nieodpłatnego przekazania 
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz ustanowienie służebności (akt notarialny z 
dnia 12.07.2019 r., repert. A nr 1553/2019). Na podstawie tej umowy Powiat Pleszewski 
nabył nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. nieruchomość położoną w 
Kowalewie obejmującą działki nr 10/2 i 34/10 o łącznej pow. 549 m2. Na działce nr 10/12 
ustanowiona została na rzecz PP S.A. służebność przesyłu do przewodu kanalizacyjnego, 
polegająca na całodobowym, nieodpłatnym dostępie do urządzeń w celu konserwacji i 
ewentualnych napraw wraz z nieograniczonym wstępem pracowników PKP S.A. 
Ustanowienie służebności było jednym z warunków nieodpłatnego przekazania gruntów 
przez PKP S.A. 

37 
VII/58/2019 
25.06.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa istniejącego chodnika 
wraz z remontem kanalizacji 

Porozumienie z w zakresie zadania objętego uchwałą podpisano z Gminą Dobrzyca w dniu 
26 czerwca 2019. Przebudowano chodnik z kanalizacją na długości 335mb. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia 252 278,20zł. Wkład Powiatu 150 000,00 zł 
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deszczowej w ciągu drogi powiatowej 
nr 4173P. Etap III”. 

38 
VII/59/2019 
25.06.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej nr 4331P na ul. 
Krotoszyńskiej w Dobrzycy” 

Porozumienie w zakresie zadania objętego uchwałą podpisano z Gminą Dobrzyca w dniu 
26 czerwca 2019. Przebudowano chodnik na długości 86mb. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia 47 875,15zł. Wkład Powiatu 23 938,07zł 

39 
VII/60/2019 
25.06.2019 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: 
„Poprawa bezpieczeństwa w obrębie 
przejścia dla pieszych w miejscowości 
Karmin” 

Porozumienie w zakresie zadania objętego uchwałą podpisano z Gminą Dobrzyca w dniu 
26 czerwca 2019. Całkowita wartość przedsięwzięcia 83 000,00zł. Wkład Powiatu – 
opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. 

40 
VII/61/2019 
25.06.2019 

podjęcia czynności w związku z 
wystąpieniem pokontrolnym 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 
maja 2019 r., znak: PS-
III.431.1.8.2019.11 

Rada Powiatu zobowiązała Zarząd Powiatu w Pleszewie do: monitorowania obszaru 
objętego   wystąpieniem Wojewody Wielkopolskiego,  okresowej kontroli prawidłowości 
stosowania obowiązujących przepisów prawa w jednostce oraz okresowej kontroli 
nadzoru  dyrektora jednostki nad pracownikami. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesłano  
Wojewodzie Wielkopolskiemu. W celu wykonania tej uchwały Zarząd Powiatu w Pleszewie 
uchwałą nr XXXI/59/2019  z dnia 23 października 2019r. określił procedury i zasady 
stosowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 
Pleszewskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz nad 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. W tym samym dniu, tj. 23.10.2019 r., uchwałą 
nr XXXI/60/2019,  zarządził przeprowadzenie kontroli doraźnej w Pogotowiu Opiekuńczym 
w Pleszewie  w zakresie : 
✓ realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wystąpienia pokontrolnego 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2019r., znak PS-III.431.1.8.2019.11, 
✓ prawidłowości stosowania przez Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie przepisów 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów wykonawczych 
oraz zapisów regulaminu organizacyjnego, w tym rzetelnego prowadzenia 
dokumentacji, 

✓ prawidłowości stosowania nadzoru nad pracownikami przez Dyrektora Pogotowia 
Opiekuńczego w Pleszewie. 

Kontrola doraźna została przeprowadzona w dniu 10 grudnia 2019 roku. W jej wyniku 
Zespół Kontrolny, powołany przez Zarząd Powiatu: 
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✓ stwierdził, że wszystkie punkty zaleceń pokontrolnych zostały przez Dyrektora i 
pracowników Placówki zrealizowane; 

✓ zalecił dalsze respektowanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz podjęcie wszelkich starań, by podobna sytuacja konfliktowa już się nie 
powtórzyła; 

✓ zobowiązał Dyrektora Placówki do wzmożonej kontroli nad prawidłowością zadań 
wykonywanych przez placówkę i jej pracowników. 

41 
VIII/62/2019 
23.09.2019 

zmiany budżetu Powiatu  
Pleszewskiego na 2019 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 

2019 r. 

42 
VIII/63/2019 
23.09.2019 

zmiany uchwały  w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu  
Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2019 r. 

43 
VIII/64/2019 
23.09.2019 

zmiany Uchwały Nr V/40/2019 z dnia 2 
kwietnia 2019 roku w sprawie 
ustalenia wysokości  środków 
finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Pleszewskim w 2019 roku. 

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019, po 
zmianach wprowadzonych tą uchwałą kształtował się następująco:.  
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy: 25 000,00 zł 
2. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej: 0,00 zł 
3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów: 145 000 zł, 
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: 4 000,00 

zł 
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze (232 049, 00 zł środki pomocnicze, pozostałe sprzęty ortopedyczne 
i rehabilitacyjne 120 000 zł): 352 049,00 zł, 

6. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej: 1 334 700 zł, 

7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: 
80 000 zł, 

Kolejną zmianę do planu finansowego PFRON Rada Powiatu  w Pleszewie wprowadziła 
uchwałą nr X/82/2019 z dnia 13.12.2019 r. 
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44 
VIII/65/2019 
23.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Pleszewie 
w Centrum Kształcenia Zawodowego w 
Pleszewie 

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego                    
w Pleszewie z dniem 01.09.2019 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie jest 
wykonaniem dyspozycji wynikającej z ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza 
uchwała jest aktem założycielskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. 

45 
VIII/66/2019 
23.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia Liceum i 
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w 
Pleszewie w czteroletnie I Liceum 
Ogólnokształcące im. St. Staszica w 
Pleszewie. 

Stwierdzenie przekształcenia  Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, 
składającego się z Gimnazjum Dwujęzycznego im. Stanisława Staszica w Pleszewie i 
trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie z dniem 01.09. 2019 
r. w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie jest wykonaniem 
dyspozycji wynikającej z art.193 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę – prawo oświatowe. Niniejsza uchwała jest aktem założycielskim czteroletniego I 
Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica  w Pleszewie. 

46 
VIII/67/2019 
23.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego II 
Liceum Ogólnokształcącego w 
Pleszewie w czteroletnie II Liceum 
Ogólnokształcące w Pleszewie 

Stwierdzenie przekształcenia  II dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
w Pleszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie z dniem 
01.09.2019 r. w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie  jest wykonaniem dyspozycji wynikającej z art.146 
ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe. 
Niniejsza uchwała jest aktem założycielskim czteroletniego II Liceum Ogólnokształcącego  
w Pleszewie. 

47 
VIII/68/2019 
23.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Nr 1 w Pleszewie w 
pięcioletnie Technikum  Nr 1 w 
Pleszewie 

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1w Pleszewie 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie z dniem 01.09.2019 r. 
w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Pleszewie  wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Technicznych w Pleszewie jest wykonaniem dyspozycji wynikającej z  art.152 ustawy – 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Niniejsza 
uchwała jest aktem założycielskim pięcioletniego Technikum Nr 1 w Pleszewie. 

48 
VIII/69/2019 
23.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego 
Technikum Nr 2 w Pleszewie w 
pięcioletnie Technikum Nr 2 w 
Pleszewie 

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1w Pleszewie 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie z dniem 01.09.2019 r. 
w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Pleszewie  wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Technicznych w Pleszewie jest wykonaniem dyspozycji wynikającej z  art.152 ustawy – 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Niniejsza 
uchwała jest aktem założycielskim pięcioletniego Technikum Nr 2 w Pleszewie. 

49 
VIII/70/2019 
23.09.2019 

stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego  

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Pleszewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych 
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I Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Pleszewie  w czteroletnie I 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Pleszewie 

w Pleszewie z dniem 01.09.2019 r. w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Pleszewie wchodzące w skład Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie  jest 
wykonaniem dyspozycji wynikającej z art.184 ustawy – z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Niniejsza uchwała jest aktem założycielskim 
czteroletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Pleszewie 

50 
VIII/71/2019 
23.09.2019 

stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum Specjalnego w Pleszewie 

Stwierdzenie zakończenia z dniem 31.08.2019 r. działalności Gimnazjum Specjalnego w 
Pleszewie wchodzącego w skład Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie jest 
wykonaniem dyspozycji wynikającej z art.127 ustawy – z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 

51 
IX/72/2019 
23.10.2019 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2019 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2019 r. 

52 
IX/73/2019 
23.10.2019 

zmiany uchwały  w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej  Powiatu  
Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2019 r. 

53 
IX/74/2019 
23.10.2019 

zmiany Statutu Powiatu  
pleszewskiego  

Obowiązująca. Opublikowana w Dz.Urz. Woj.Wlkp. z 9.10.2019  poz. 8919. 

54 
IX/75/2019 
23.10.2019 

rozpatrzenia petycji w sprawie 
wprowadzenia w życie Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów  
skierowanej  do   radnych  Rady 
Powiatu Pleszewskiego 

Wykonana. Rada Powiatu, zgodnie z propozycją rozstrzygnięcia przedłożoną  przez  
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,  nie uwzględniła  petycji. Uchwałę wraz z uzasadnieniem 
przesłano wnoszącemu petycję. 

55 
X/76/2019 
13.12.2019 

przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej  Powiatu  Pleszewskiego 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona w Raporcie za 2020 rok. 

56 
X/77/2019 
13.12.2019 

uchwalenia budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2020 rok 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona w Raporcie za 2020 rok. 

57 
X/78/2019 
13.12.2019 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2019 rok 

Zrealizowano – informację o realizacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Pleszewskiego za 2018 rok. 

58 
X/79/2019 
13.12.2019 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu  Pleszewskiego 

Zrealizowano. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich 
stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 
rok. 

59 
X/80/2019 
13.12.2019 

sprawie  udzielenia pomocy finansowej  
Gminie Chocz na realizację  zadania pn.  

Umowa dofinansowania z Gminą Chocz została podpisana w dniu 13 grudnia 2019. 
Całkowity koszt 1 312 587,66zł. Wkład powiatu 129 695,00zł. 



69 
 

„Przebudowa ulic: Pawłowskiego, 
Wiśniowej i Kasztanowej w Choczu”. 

60 
X/81/2019 
13.12.2019 

przyjęcia „Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Pleszewskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2020” 

Informacja o realizacji zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za rok 2020 

61 
X/82/2019 
13.12.2019 

zmiany  Uchwały Nr VIII/64/2019 z dnia 
23 września 2019 roku w sprawie 
ustalenia wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu  
rehabilitacji zawodowej i  społecznej 
osób  niepełnosprawnych  w Powiecie 
Pleszewskim w 2019 roku 

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.  
1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy: 25 000,00 zł. W ramach tych środków 

utworzono 21 stanowisko pracy. 
2. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej: 0,00 zł 
3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów: 145 000 zł. Wpłynęło 286 wniosków. Z dofinansowania skorzystało  
141 osób, 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: 4 000,00 
zł. Wpłynęło 7 wniosków na kwotę 8350 zł, pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na 
kwotę 4 000,00 zł. 

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze (391 332,00 zł środki pomocnicze, pozostałe sprzęty ortopedyczne 
i rehabilitacyjne 11 572,00 zł): 402 904,00 zł. Wypłacono dofinansowanie 2283 osobom 
na łączną kwotę  402 904,00 zł, 

6. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej: 1 392 200,00 zł 1 392 220,00.  Środki zostały przekazane 3 Warsztatom 
Terapii Zajęciowej (Nowolipsk, Kuchary, Gizałki) dla 75 osób na kwotę 1 392 220,00 zł, 

7.  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: 
80 000 zł. Wpłynęło 90 wniosków na kwotę 459 113,00 zł. Zrealizowano 32 wnioski na 
kwotę     80 000 zł 
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62 
X/83/2019 
13.12.2019 

ustalenia rozkładu  godzin  pracy  aptek  
ogólnodostępnych na terenie  Powiatu  
Pleszewskiego w 2020 roku. 

Rada Powiatu w Pleszewie zgodnie z art.94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r Prawo 
farmaceutyczne oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym  Nr KN.I.4131.280.2018.6 Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018.,r ustaliła harmonogram pracy aptek , który zakłada 
całodobowy tygodniowy system dyżurowania, dyżur pełni 21 aptek(14 aptek  w mieście 
Pleszewie i 7 w gminach powiatu ),równolegle  w tym samym czasie dyżur pełni 1 apteka 
w mieście i 1 apteka w gminie. Uchwała obowiązuje  od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 
2020r. Uchwała została opublikowana w Dz.Urz.Woj.Wlkp. w dniu 17 grudnia 2019r. 
poz.10934.                                                                                                                             

63 
X/84/2019 
13.12.2019 

ustalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom dodatków: 
motywacyjnego, funkcyjnego, za 
warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia 
wynikających ze stosunku pracy, 
szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw. 

Rada Powiatu w Pleszewie, działając na podstawie zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela, określiła w drodze uchwały: wysokość dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie oraz szczegółowe warunki 
przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godzin zastępstw doraźnych, wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy. Wszelkie 
dodatki zostały określone procentowo w odniesieniu do stawki minimalnej wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty o najwyższym poziomie wykształcenia. Okres 
obowiązywania regulaminu: od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu 
w Pleszewie: Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pleszewie, Regionalnym 
Związkiem Zawodowym Nauczycieli „Legis” w Pleszewie, Komisją Międzyzakładową NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pleszewie. 

64 
X/85/2019 
13.12.2019 

zmiany uchwały nr XXXV/188/09 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 27 
listopada 2009 roku w sprawie 
wysokości stawek  opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych, których 
zarządcą jest Zarząd Powiatu 
Pleszewskiego.   

Obowiązująca. Uchwała weszła w życie 01 stycznia 2020r.  Została  opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  z dnia 17 grudnia 2019 roku, poz. 
10936. Uchwała wprowadza zmiany do Uchwały nr XXXV/188/09 Rady Powiatu w 
Pleszewie z dnia 27 listopada 2009 roku.   

65 
X/86/2019 
13.12.2019 

ustalenia wysokości opłat  i kosztów  
związanych z usunięciem  i 
przechowywaniem pojazdów 

Zgodnie z art.130 ust.6 ustawy prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu , biorąc pod 
uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań oraz obowiązek corocznego 
określania kosztów usuwania  i przechowywania pojazdów na obszarze danego 
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powiatu przedmiotową uchwałą  określiła wysokość  opłat obowiązującą w 2020 r. 
Informacja o realizacji tej uchwały zostanie przedstawiona w raporcie na 2020 r. 
 

66 
X/87/2019 
13.12.2019 

wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia w 
Pleszewie działającego przy 
Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pleszewie i utworzenia 
odrębnej jednostki organizacyjnej 
Powiatu Pleszewskiego pod nazwą 
„Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Pleszewie” i nadania 
statutu Powiatowemu 
Środowiskowemu Domowi 
Samopomocy w Pleszewie 

Ośrodek Wsparcia w Pleszewie funkcjonujący do dnia 31 grudnia 2019 roku w strukturze 
organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie z dniem 01 stycznia 
2020 roku został wyodrębniony ze struktur PCPR w Pleszewie i funkcjonuje jako 
samodzielna jednostka budżetowa pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Pleszewie. 

67 
X/88/2019 
13.12.2019 

nadania statutu Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pleszewie 

Ośrodek Wsparcia w Pleszewie funkcjonujący do dnia 31 grudnia 2019 roku w strukturze 
organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie z dniem 01 stycznia 
2020 roku został wyodrębniony ze struktur PCPR w Pleszewie i funkcjonuje jako 
samodzielna jednostka budżetowa pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Pleszewie, co wymagało wprowadzenia zmian w statucie PCPR w 
Pleszewie. 

68 
X/89/2019 
13.12.2019 

delegowania Radnych do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 

Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt. 2  Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) w skład komisji bezpieczeństwa i  

wchodzi m. in. dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu. W związku z 

rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2020 roku, kolejną, 3 - letnią kadencją Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą nr X/89/2019 z dnia 13 

grudnia 2019 roku, delegowała do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Pana Andrzeja 

Biesiadę oraz Pana Leopolda Lisa. Zgodnie z przyjętą uchwałą Starosta Pleszewski 

Zarządzeniem Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku powołał obu Radnych w skład Komisji. 

69 
X/90/2019 
13.12.2019 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie  
na 2020 rok 

Obowiązująca 
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70 
X/91/2019 
13.12.2019 

zatwierdzenia  planu pracy komisji 
Rady Powiatu na 2020 rok 

Obowiązująca 

71 
X/92/2019 
13.12.2019 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 
w Pleszewie na 2020 rok 

Obowiązująca 
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WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ I SAMORZĄDOWĄ 

 

1. Porozumienia z administracją rządową 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym określa zakres zadań publicznych 

realizowanych przez samorządy powiatowe. Postanowienia tej ustawy dają jednak możliwość 

organom administracji rządowej zawierania z samorządami niższego szczebla porozumień na 

mocy których, samorządy powiatowe wykonują zadania z zakresu administracji rządowej. 

Porozumienia te zgodnie z literaturą prawniczą służą do przesuwania kompetencji pomiędzy 

organami administracji publicznej różnych szczebli. Zawieranie takich porozumień, zgodnie z 

wolą ustawodawcy możliwe jest jedynie „w dół” tzn. na niższe szczeble administracji 

publicznej. Zasady zawierania i publikowania przedmiotowych porozumień zostały określone 

w art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Znajdują do nich odpowiednie zastosowanie 

również przepisy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z przepisami 

porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej powinno 

wskazywać m. in. przedmiot i zakres realizowanych zadań oraz istotne elementy związane z 

przekazywaniem zadań. Jest to ważne z tego powodu, że jednostki samorządu terytorialnego 

w przypadku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej otrzymują dotacje celowe od 

organów tej administracji w wysokości wynikającej z zawartego porozumienia.   W 2019r. 

Powiat Pleszewski  zawarł cztery porozumienia na mocy których zostały mu powierzone do 

wykonania zadania z zakresu administracji rządowej : 

 

1) 5 lutego 2019r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Powiatem Pleszewskim porozumienie nr 

ZK-VI.0031.23.2019.9 na mocy którego przekazał naszemu samorządowi wykonanie zadań 

określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej 

Polskiej wobec osób zameldowanych na terenie Powiatu Pleszewskiego na pobyt stały lub 

pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące. Na realizację powierzonego zadania złożyły 

się następujące działania: 

- zawarcie i podpisanie umów z podmiotami leczniczymi, lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z 

psychologami, na przeprowadzenie badań specjalistycznych , w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, 

- pokrycie kosztów badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji 

szpitalnej osób skierowanych na te badania, 

- rozliczenie z przyznanej dotacji i przesłanie sprawozdania z jej wykorzystania. 

Na realizację powierzonego zadania, czyli przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 

2019r.,  Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Pleszewskiemu kwotę 2 000,00 zł.  

Kwalifikacja została przeprowadzona w dniach 4 marca 2019r. – 22 marca 2019r, 

2) 11 czerwca 2019r. Wojewoda Wielkopolski , jako przedstawiciel administracji rządowej, 

podpisał z Powiatem Pleszewskim kolejne porozumienie na powierzenie zadań. Podstawą 

prawną podpisanego porozumienia były zapisy ustawy o pomocy społecznej oraz 

postanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020,  a jego 
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przedmiotem była realizacja zadania publicznego pod nazwą : „Moduł II  Zapewnienie 

funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. Termin realizacji zadania został wyznaczony 

na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 

Całkowity koszt realizacji powierzonego zadania został określony na kwotę 205 410,00 zł. 

Na całkowity koszt składa się kwota dotacji przekazana przez administrację rządową w 

wysokości 72 276,00 zł. oraz wkład własny ze strony Powiatu Pleszewskiego w wysokości 

131 134,00 zł. , 

3) 1 lipca 2019r. zostało zawarte porozumienie z Głównym Geodetą Kraju w ramach którego 

strony zobowiązały się do współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu wspólnych elementów 

infrastruktury technicznej przeznaczonej do publikacji danych powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego dotyczących sieci uzbrojenia terenu. Starosta Pleszewski 

zobowiązał się do cyklicznego przekazywania aktualnych danych z geodezyjnej ewidencji 

sieci uzbrojenia terenu w zakresie niezbędnym do utworzenia usług sieciowych służących 

do przeglądania podstawowych danych o sieciach uzbrojenia terenu. Dane są 

przekazywane na uzgodniony adres serwera do Głównego Geodety Kraju, który zgodnie z 

pozostałymi zapisami przedmiotowego porozumienia zobowiązał się do utrzymania 

ciągłości działania usług  sieciowych, 

4) ostatnim porozumieniem zawartym w 2019r. było porozumienie, na mocy którego powiat 

zobowiązał się do pokrycia części kosztów zakupu oznakowanego pojazdu służbowego 

typu kombivan dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. Na realizację 

przedmiotowego porozumienia powiat przeznaczył kwotę 37 500,00 zł.  

 

2. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 

Samorząd powiatowy na podstawie ust. 2 art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym może 

zawierać porozumienia w sprawie powierzenia zadań również innym jednostkom samorządu 

terytorialnego niższego szczebla. Zasady dotyczące zawierania tych porozumień są tożsame z 

tymi, które regulują powierzanie zadań samorządom powiatowym przez organy administracji 

rządowej. W 2019r. Powiat Pleszewski realizował 8 takich porozumień, na mocy których 

powierzył samorządom gminnym zlokalizowanym na terenie Powiatu Pleszewskiego realizację 

zadań z zakresu kompetencji powiatowych.  

 

Porozumienia zawarte z Miastem i Gminą Pleszew: 

1) 13 maja 2019r. na mocy porozumienia Powiat Pleszewski powierzył Miastu i Gminie 

Pleszew realizację zadania pn.:” Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w 

Pleszewie”. Dotacja celowa przekazana przez Powiat wynieść miała nie więcej niż 

367 000,00 zł. Wysokość dotacji została określona w oparciu o wyliczenie z kwoty 

szacunkowej wartości robót budowlanych, 

2)  31 grudnia 2018r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat 

Pleszewski Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej. Realizacja tego porozumienia przewidziana została na rok 2019. Porozumienie 

zostało zawarte na podstawie uchwały nr III/18/2018 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 
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grudnia 2018 r. Informacje o realizacji tego porozumienia są zawarte przy tej uchwale na 

stronach 52 i 53 niniejszego Raportu.  

 

Z Gminą Dobrzyca Powiat Pleszewski w 2019r. zawarł cztery porozumienia w sprawie 

powierzenia realizacji tzw. „zadań drogowych” na terenie Gminy. Były to: 

1) przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów  ( porozumienie zawarte w dniu 

13 maja 2019r. ). W celu realizacji powierzonego zadania Gmina Dobrzyca zobowiązała się 

podjąć działania mające na celu pozyskanie środków z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w dniu 4 kwietnia 2019r. naboru wniosków o przyznanie pomocy 

finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, 

2) realizacja zadania pn.:” Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w 

miejscowości Karmin” ( porozumienie z dnia 26 czerwca 2019r.). W ramach podpisanego 

porozumienia Powiat zobowiązał się do opracowania projektu stałej organizacji ruchu na 

potrzeby realizacji zadania oraz do użyczenia Gminie Dobrzyca na podstawie odrębnej 

umowy terenu pasa drogowego,  

3) przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 4173P. Porozumienie dotyczy realizacji III etapu przedmiotowej inwestycji. 

Zostało zawarte w dniu 26 czerwca 2019r. Szacunkowa wartość realizacji zadania 

określona została na kwotę 300 000,00 zł., 

4) przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4331P na ulicy Krotoszyńskiej w 

Dobrzycy ( porozumienie zawarte w dniu 26 czerwca 2019r. ). Szacunkowa wartość robót 

w przypadku tej przebudowy opiewała na kwotę 50 000,00 zł. Powiat Pleszewski 

zobowiązał się do pokrycia kwoty nie większej niż 25 000,00 zł. 

 

Stroną kolejnych dwóch porozumień była Gmina Chocz , której Powiat Pleszewski powierzył 

realizację dwóch zadań : 

1) rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Grodziecka i Plac 1-go Maja w Choczu. 

Szacunkową wartość tej inwestycji określono na kwotę 803 000,00 zł. Na realizację 

przedmiotowego zadania Powiat Pleszewski zobowiązał się przekazać kwotę nie 

przekraczającą 562 100,00 zł w dwóch transzach. Jedna do dnia 15.10.2019r. w wysokości 

490 000,00 zł, a druga do dnia 15.11.2019r. w wysokości 72 100,00 zł, 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz – Białobłoty ( w m. Chocz ). Gmina Chocz 

zobowiązała się podjąć działania mające na celu pozyskanie środków z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w dniu 4 kwietnia 2019r. naboru wniosków o przyznanie pomocy 

finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. 
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Ponadto w roku 2019r. były również realizowane porozumienia podpisane z innymi 

samorządami powiatowym. Wśród nich wyróżnić należy dwa rodzaje : 

1) porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka i wysokości wydatków ponoszonych na jego 

utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2019r. realizowano 19 takich 

porozumień : 

- z Miastem Gorzów Wielkopolski 2 porozumienia , każde na kwotę 36 107,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Tarnogórskim 2 porozumienia , każde na kwotę 49 608,32 zł w skali roku, 

- z Powiatem Ostrowskim 6 porozumień , w tym 5 każde na kwotę 50 174,00 zł rocznie oraz 

1 na kwotę 12 437,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Żyrardowskim 4 porozumienia , każde na kwotę 49 608,32 zł w skali roku, 

- z Powiatem Wągrowieckim 1 porozumienie na kwotę 50 174,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Szamotulskim 3 porozumienia, w tym 2 każde na kwotę 50 174,00 zł rocznie 

oraz 1 na kwotę 21 382,07 zł rocznie, 

- z Powiatem Obornickim 1 porozumienie na kwotę 50 174,00 zł rocznie. 

2) porozumienie w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę  i 

wychowanie  w rodzinie zastępczej. W 2019r. realizowano 22 takie porozumienia : 

- z Powiatem Łęczyńskim 4 porozumienia, w tym 2 na kwotę 15 156, zł rocznie, 1 na kwotę 

24 414,00 zł rocznie oraz 1 na kwotę 4 208,00 zł rocznie,  

- z Powiatem Zielonogórskim 4 porozumienia , w tym 2 na kwotę 13 634,80 zł, 1 na kwotę  

13 834,80 zł rocznie i 1 na kwotę 24 232,15 zł rocznie, 

- z Powiatem Legnickim 3 porozumienia, w tym 1 na kwotę 12 874,00 zł rocznie, 1 na kwotę 

14 716,51 zł rocznie oraz 1 na kwotę 18 670,66 zł rocznie, 

- z Powiatem Dzierżoniowskim 3 porozumienia , każde na kwotę 10 960,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Pilskiem 1 porozumienie na kwotę 12 624,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Ostrowskim 2 porozumienia, każde na kwotę 12 624,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Tureckim 1 porozumienie na kwotę 5 552,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Wrzesińskim  2 porozumienia , każde na kwotę 8 328,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Oławskim 1 porozumienie na kwotę 339,36 zł w skali roku, 

- z Powiatem Słupeckim  1 porozumienie na kwotę 15 194,49 zł rocznie. 

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że  w analizowanym roku realizowano porozumienie 

podpisane z Miastem Kalisz , które zostało zawarte wcześniej , a dotyczyło powierzenia Miastu 

Kalisz zadania publicznego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych dróg 

powiatu w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów. Porozumienie to było i jest 

realizowane w ramach projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Projekt realizowany jest przez Miasto Kalisz, 

jako Lidera, na podstawie Porozumienia o współpracy w celu przygotowania i wspólnej 

realizacji ww. projektu zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej dnia 20.12.2016 r. oraz umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez 

Miasto Kalisz z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 

na lata 2014-2020 dnia 31.08.2017 r. W zakresie rzeczowym tego projektu przewidziano m.in. 

założenie dla uczestników projektu elektronicznych baz danych zawierających dane z 
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ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją. W roku 2019 Lider projektu taką 

bazę w ramach projektu utworzył i zaktualizował – w przypadku Powiatu Pleszewskiego w 

zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych dróg powiatu w granicach administracyjnych 

Gminy Gołuchów. W listopadzie 2019 r. dwóch pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w 

Pleszewie uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania programu. Porozumienie 

obowiązuje od dnia jego podpisania przez cały okres realizacji projektu pn. „Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, tj. 

20.08.2020r. 

 

DZIAŁANIA CIAŁ KONSULTACYJNYCH W POWIECIE 

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pleszewie powołana została Zarządzeniem Nr 20/16 Starosty 

Pleszewskiego z dnia 8 września 2016   r. na kadencję 2019-2020. W skład Powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Pleszewie wchodzi 12 członków powołanych przez starostę spośród działających na terenie 

powiatu: 

− terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy 

o Radzie Dialogu Społecznego, 

− terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

− społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników 

indywidualnych i izb rolniczych, 

− organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech 

przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej 

wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pleszewie jest 

organem opiniodawczo – doradczym Starosty Pleszewskiego w sprawach polityki rynku pracy. Do 

zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy przede wszystkim: 

− inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia na 

terenie powiatu, 

− ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, 

− opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia 

środków Funduszu Pracy i sprawozdań z ich wykorzystania, 

− ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz 

przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w 

sprawach zatrudnienia, 

− opiniowanie wniosków w trybie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w sprawie umorzenia w części lub 

w całości nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy oraz 

jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

W 2019 roku Powiatowa Rada Rynku Pracy obradowała dwukrotnie. Podczas posiedzeń Rady 

poddano ocenie rynek pracy w Powiecie Pleszewskim. Analizowana była sytuacja w zakresie 

zatrudniania cudzoziemców oraz współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie                           z 
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instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość. Powiatowa Rada Rynku Pracy przyjęła ponadto 

sprawozdanie z realizacji programów zwalczania bezrobocia.  

 
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym 

odbyła 6 posiedzeń, na których m.in. opiniowała projekty uchwał przyjmowanych przez Radę 

Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych, analizowała realizację 

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016- 2020 , omawiała 

kierunki działań dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 

integracji zawodowej i społecznej, realizacji  praw osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono 

1 spotkanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania przemocy w  rodzinie. 

Efektem spotkania Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w roku 2019 było podjęcie problematyki związanej z prowadzeniem programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy „PARTNER” oraz omówienie współpracy z 

Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej powiatu pleszewskiego, Prokuraturą Rejonową w 

Pleszewie, Sądem Rejonowym w Pleszewie oraz Komendą Powiatową Policji w Pleszewie w 

zakresie rekrutacji uczestników programu. W spotkaniu wzięło udział 11 przedstawicieli 

Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu pleszewskiego i dzielnicowi KPP w 

Pleszewie. 

 

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH POWIATOWI 

 

1. Promocja i ochrona 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. 

Celem działalności spółki Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. jest udzielanie 

świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia 

oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia. Cele te realizowane są 

posiadanymi zasobami, w ramach zorganizowanej struktury i na podstawie obowiązujących 

przepisów oraz umów zawieranych przede wszystkim z Narodowym Funduszem Zdrowia. W  

2019 roku w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie świadczenia zdrowotne 

realizowane były na podstawie aneksów do wcześniej zawartych umów z NFZ - w rodzajach: 

• Leczenie szpitalne - umowa  PSZ 

• Rehabilitacja lecznicza: poradnia rehabilitacyjna, fizjoterapia   ambulatoryjna i domowa 

• Opieka paliatywno - hospicyjna: oddział medycyny paliatywnej, hospicjum domowe 

• Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze: ZOL, ZOL dla pacjentów wentylowanych 

mechanicznie, pielęgniarska opieka długoterminowa, 

• Opieka psychiatryczna: poradnia zdrowia psychicznego  i poradnia odwykowa, 

• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:  poradnia kardiochirurgiczna,  

• Profilaktyka raka piersi – mammografia ,  diagnostyka pogłębiona, 
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• Ratownictwo medyczne   do  31.03.2019r. od 1.04.2019r.  umowa WCRM Konin 

• POZ – transport sanitarny i pielęgniarki szkolne,  

• Programy lekowe poza umową PSZ 

Od 1 lutego 2019 r. realizujemy umowę z NFZ w rodzaju AOS świadczenia z zakresu 

położnictwa i ginekologii. Zawarcie umowy z NFZ w tym zakresie było możliwe dzięki 

przekazaniu drogą cesji poradni położniczo-ginekologicznej działającej dotychczas w NZOZ 

FEMINA Spółka z o.o.. 

W 2019 r. przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez NFZ na programy lekowe. Została 

zawarta umowa od 15.04.2019 r. do 30.06.2021 r. na dwa nowe programy hematologiczne:  

1) leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodkina 

 z zastosowaniem NIWOLUMABU  - realizacja w oddziale onkologicznym, 

2) leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej WENETOKLAKSEM – realizacja 

 w oddziale onkologicznym oraz poradni hematologicznej. 

Od 1  lipca 2019 r. z umowy podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki 

zdrowotnej (PSZ) został usunięty program lekowy - Leczenie niedrobnokomórkowego raka 

płuca z zastosowaniem afatynibu (leczenie pacjentów z tego programu było kontynuowane w 

innym programie - Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca). 

 

Od  1.10.2019 r. - realizujemy nowe zakresy świadczeń  w ramach umowy  PSZ: 

• z zakresu rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach  stacjonarnych (NFZ wydzielił 

połowę limitu na zakres rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych po 

leczeniu operacyjnym), 

• kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (kon-

pierś  - realizacja  świadczeń kompleksowych dedykowanych chorym z rakiem piersi;). 

Realizacja tego programu odbywa się w: poradni chirurgii onkologicznej, onkologicznej, 

psychologicznej, oddziale chirurgii onkologicznej, oddziale onkologicznym, oddziale 

rehabilitacji dziennej, oddziale medycyny paliatywnej, pracowni RM i TK współrealizacja z 

oddziałam Radioterapii onkologicznej Centrum Medyczne  HCP w Poznaniu w ramach ryczałtu:  

• świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu - ze wskazań nagłych,  

• świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej - ze wskazań nagłych. 

Nowe umowy zawarte z NFZ od 1.10.2019 r.  

• świadczenia opieki zdrowotnej - standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w 

okresie poporodowym - dieta mamy 

• świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych - przyszpitalna poradnia internistyczna 

 

W lipcu 2019 r. w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie nowopowstałej pracowni 

elektrofizjologii przeprowadzono pierwsze zabiegi ablacji. Celem tejże inwestycji jest 

zapewnienie pacjentom PCM dostępności do zabiegów ablacji oraz poprawa bezpieczeństwa 

pacjentów operowanych w szpitalu. Podkreślić należy, iż ponad 60 % pacjentów leczonych w 

PCM pochodzi spoza Powiatu Pleszewskiego, co oznacza, iż efekty inwestycji w szpital 

pleszewski będą widoczne na poziomie całego regionu Wielkopolski. 
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Do czasu powstania Pracowni elektrofizjologii w Wielkopolsce występowała bardzo mała 

dostępność do zabiegów ablacji AF. Powstanie w Pleszewskim Centrum Medycznym 

dodatkowej pracowni wraz z pełnym wyposażeniem angiograficznym umożliwiło planowe 

wykonywanie zabiegów ablacji bez jakiegokolwiek ryzyka dla pacjentów z zawałem, którym 

pozostawiono nieograniczony dostęp do drugiego stołu angiograficznego w PCM. 

Ponadto, umożliwienie realizacji zabiegów ablacji w PCM istotnie wpłynie na kompleksowość 

świadczeń udzielanych pacjentom. Pacjent po zabiegu ablacji ma dostęp do całego procesu 

terapeutycznego w jednym podmiocie. Realizacja pracowni elektrofizjologii w PCM pozwoliła 

na zapewnienie pacjentom w Wielkopolsce dostępu do świadczeń z zakresu elektrofizjologii 

na poziomie oczekiwanym zarówno przez płatnika (NFZ), jak i organizatora polityki zdrowotnej 

w regionie (Wojewoda Wielkopolski). Najlepiej świadczy o tym fakt, iż  

w obowiązujących od 2019 r. Priorytetach dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa 

Wielkopolskiego nie zawarto potrzeby zwiększenia liczby ośrodków realizujących ablacje. 

Istotne jest także to, że na realizację tychże zabiegów, PCM otrzymało dodatkowe środki z NFZ. 

Bardzo istotnym wydarzeniem dla rozwoju PCM była dyslokacja miejsca stacjonowania 

Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego z Pyzdr do Gizałek, co spowodowało, że od 

kwietnia 2019 r. Spółka jest dysponentem 3 karetek stacjonujących w Powiecie Pleszewskim. 

Jak co roku Spółka realizowała jej nadrzędny cel, jakim jest optymalne i kompleksowe 

zabezpieczenie potrzeb leczonych pacjentów na możliwie wysokim poziomie, systematyczne 

podnoszenie jakości usług jak również usprawnianie organizacji pracy PCM. Dużym 

wyzwaniem dla Spółki było optymalne rozliczenie wykonanych procedur medycznych z 

poszczególnych zakresów umowy z NFZ. Istotnym elementem poprawy jakości i 

bezpieczeństwa pacjentów i pracowników w PCM jest monitorowanie funkcjonowania 

szpitala z uwzględnieniem wszystkich obszarów i aspektów realizowanych świadczeń w 

odniesieniu do wymagań jakościowych, zgodnych z wdrożonymi normami i wytycznymi. Z 

uwagi na powyższe, oprócz monitoringu wewnętrznego, w 2019 roku Zintegrowany System 

Zarządzania Jakością poddany został ocenie zewnętrznej w następującym zakresie: 

1) Program „Czysty Szpital. Czyste Leczenie” – recertyfikacja Programu odbyła się       w 

dniach 28-29.06.2019r. Uzyskaliśmy oceną pozytywną – nie stwierdzono niezgodności. W 

2020 r. zostanie przeprowadzony audit I nadzoru. 

2) Audit ISO – w dniach 1-3.06 2019 odbył się audit I nadzoru w zakresie norm PN-EN ISO 

9001:2015 - zarządzanie jakością, PN-EN ISO 14001:20015 - zarządzanie środowiskiem, PN-N 

18001:2004 i OHSAS 18001:2007- zarządzanie bhp.  

Wynik auditu pozytywny – nie stwierdzono niezgodności.  

Obecnie obowiązujące Normy BHP tracą ważność z dniem 11.03.2021 r. i nastąpi  ich 

zastąpienie  przez  normę ISO 45001. Do tej daty  jesteśmy zobligowani do wdrożenia 

znowelizowanej wersji normy BHP i uzyskania pozytywnej oceny z auditu. W związku tym, 

Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu wspomnianej wyżej normy w 2020 r. i  dokonanie auditu 

przejścia razem z auditem II nadzoru dla pozostałych norm.  

3) Ranking Bezpieczny Szpital – ranking obejmuje 100 najlepszych szpitali w Polsce, które 

uzyskują najwięcej punktów w ankiecie oceniającej. Pleszewski szpital uplasował się na V 
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pozycji wśród szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych. Zajęliśmy 

również I miejsce w kategorii szpitali sieciowych II poziomu referencyjnego,  oraz I miejsce w 

klasyfikacji generalnej wśród szpitali Województwa Wielkopolskiego. Uzyskaliśmy 854,65 

punktów na 1000 możliwych do uzyskania – jest to wynik wyższy o 16 punktów w porównaniu 

z rokiem ubiegłym. W 2019 r. wdrożono w PCM projekt poprawy jakości w zakresie 

zarządzanie ryzykiem. Projekt zakłada usystematyzowanie procesów i zapewnienie 

kompleksowości działań zarówno w obszarze badania zgodności działania podmiotu z 

wymogami prawa, jak i w obszarze zarządzania ryzykiem i monitorowania zdarzeń 

organizacyjnych, niepożądanych, incydentów medycznych oraz naruszeń RODO.  

W ramach projektu podjęto szereg działań w następujących obszarach:  

• zasobów ludzkich (podniesienie świadomości personelu w zakresie bezpośredniego i 

realnego wpływu zgłaszanych zdarzeń na poprawę jakości opieki i działania podmiotu, 

zapewnienie konsekwencji w działaniach zarządczych oraz oderwania zgłaszanych 

nieprawidłowości od odpowiedzialności zgłaszającego, wdrożenie niezbędnych zmian 

kadrowych w relacjach przełożony - pracownik, wsparcie osobowe w strukturze zarządzania 

jakością - powołanie zastępcy pełnomocnika ds. ZSZ);  

• infrastruktury informatycznej (wdrożenie programu ProgMedica); celem poprawy 

dostępności do usług medycznych Powiat Pleszewski i Pleszewskie Centrum Medyczne 

uczestniczyły w realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projekcie 

dotyczącym wyposażenia podmiotów leczniczych z Wielkopolski w narzędzia informatyczne, 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych medycznych między szpitalami i zakładami opieki zdrowotnej. 

•  finansowym (wprowadzenie do systemu nagród elementu związanego z aktywnością 

pracownika w zarządzaniu jakością) oraz  

• zarządczym (powołanie zespołu ds. oceny ryzyka z udziałem najwyższego kierownictwa 

z założeniem codziennych spotkań zespołu w celu analizy bieżących zgłoszeń). 

Sytuację Spółki  w 2019 r. należy uznać za satysfakcjonującą. Oprócz danych finansowych, 

świadczy o tym również liczba pacjentów, która od lat utrzymuje się na podobnym poziomie z 

lekką tendencją wzrostową. W 2019 r. liczba pacjentów ogółem wzrosła o 1 108 co stanowi 

4,1% więcej w stos. do roku poprzedniego. Wzrosła też liczba pacjentów spoza powiatu 

pleszewskiego o 1 025 pacjentów (+7,7% w stos. do poprzedniego roku). Liczba pacjentów 

spoza województwa spadła o 3 pacjentów (+0,6% w stos. do ubiegłego roku). 

 

Rozwój Spółki został szczegółowo opisany w planie strategicznym PCM w Pleszewie         Sp. z 

o.o. na lata 2014-2020. Analizując trendy i zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń 

medycznych w naszym regionie - biorąc pod uwagę treść Map Potrzeb Zdrowotnych oraz 

Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Wielkopolskiego – rozważyć 

należy udzielanie świadczeń w zakresie hematologii w ramach pełnoprofilowego oddziału. 

Uzależnione jest to jednak od ogłoszenia przez NFZ konkursu na udzielanie tychże świadczeń. 

Koniecznym jest ciągły rozwój utworzonego w roku 2019 Ośrodka Raka Piersi i udzielanie 

świadczeń w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą z 
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nowotworem piersi, tzw. „kon-pierś”. Przewidywać należy wzrost liczby pacjentek z chorobą 

nowotworową piersi. Podobnie należy rozwijać kompleksową opiekę nad chorymi po zawale. 

Wskazane wyżej zakresy są zakresami nielimitowanymi oraz z perspektywy pacjenta bardzo 

pożądanymi – w szczególności z uwagi na kompleksowość udzielanych świadczeń. Rozpoczęty 

w 2019 r. zakres zabiegów elektrofizjologicznych także powinien być systematycznie rozwijany 

(w ramach posiadanych środków). 

 

2. Edukacja Publiczna 

I. Szkoły i placówki publiczne w roku szkolnym 2018/2019 

Lp. Nazwa szkoły/placówki i 
jej siedziba 

Typy szkół/kursów/rodzaj 
prowadzonych zajęć 
(wg SIO-stan na 30.09.2018 r.) 

Liczba 
uczniów/wychowanków/
kursantów 

1 Zespół Szkół 
Technicznych,  Pleszew 

Technikum 571 

2 Zespół Szkół Usługowo-
Gospodarczych, Pleszew 

Branżowa Szkoła I Stopnia  139 

Oddziały zasadniczej szkoły 
zawodowej na podbudowie 
gimnazjum w Branżowej 
Szkole I Stopnia 

250 

Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych 

77 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe – ogółem 17 
kursów, 368 kursantów, w tym 
kwalifikacje: 

 

1) sporządzanie potraw i 
napojów 

62 

2) wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych twarzy 

46 

3) wytwarzanie wyrobów 
stolarskich 

83 

4) rejestracja i obróbka obrazu 29 

5) rejestracja, obróbka i 
publikacja obrazu 

20 

6) wykonywanie robót 
montażowych, okładzinowych 
i wykończeniowych  

20 

7) wykonywanie i naprawa 
elementów maszyn, urządzeń i 
narzędzi 

21 

 8) prowadzenie sprzedaży 44 

9) montaż, uruchamianie i 
konserwacja instalacji, maszyn 
i urządzeń elektrycznych 

21 

10)  wykonywanie robót 
posadzkarsko-okładzinowych 

22 

Razem ZSUG - 834 

3 Gimnazjum Dwujęzyczne 72 
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Liceum i Gimnazjum im. 
Stanisława Staszica, 
Pleszew 

Liceum Ogólnokształcące im. 
St.Staszica 

309 

 Razem LiG - 381 

4 Zespół Placówek 
Specjalnych, Pleszew 

Szkoła Podstawowa Specjalna 98 

Szkoła Podstawowa w 
Marszewie 

14 

Gimnazjum Specjalne 19 

Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy 

28 

Branżowa Szkoła Specjalna I 
Stopnia 

20 

Oddziały zasadniczej szkoły 
zawodowej na podbudowie 

gimnazjum w Branżowej 
Szkole Specjalnej I Stopnia 

12 

Branżowa Szkoła Specjalna I 
Stopnia w Marszewie 

12 

Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 

30 

Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka 

43 

 Razem ZPS - 276 

5 Centrum Kształcenia 
Praktycznego, Pleszew 

Kwalifikacyjne kursy 
zawodowe – ogółem 9 

kursów, 317 kursantów, 
kwalifikacje: 

 

  1) diagnozowanie i naprawa 
podzespołów i zespołów 
pojazdów samochodowych 

57 

  2) diagnozowanie oraz 
naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

33 

  3) obsługa, diagnozowanie 
oraz naprawa elektrycznych i 
elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

25 

  4) użytkowanie obrabiarek 
skrawających 

62 

  5) wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych ciała, dłoni i 
stóp 

26 

  6) eksploatacja środków 
transportu drogowego 

57 

  7) organizacja przewozu 
środkami transportu 
drogowego 

57 

6 Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, Pleszew 

- 13 294 dzieci objętych 
opieką 

 OGÓŁEM  15 356  
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II. Subwencja oświatowa 

Wstępna część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 rok naliczona dla powiatu pleszewskiego 

wynosiła 26 467 803 zł, natomiast ostateczna subwencja oświatowa na rok 2019 była 

zmniejszona o kwotę 3 392 008 zł i zgodnie z metryczką subwencji oświatowej naliczoną dla 

powiatu pleszewskiego na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosła 23 075 795 zł.  

W związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01.09.2019 r. oraz 

wprowadzeniem świadczenia dla nauczycieli stażystów na start przyznano dodatkową kwotę 

subwencji ogólnej, która dla powiatu pleszewskiego wyniosła  471 418 zł, łącznie subwencja 

oświatowa na rok 2019 wyniosła 23 547 213 zł. 

W 2019 roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie złożyło do Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu 

Placówek Specjalnych w Pleszewie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych „Aktywna Tablica”, wnioskowana kwota: 14.000, 00 zł, przyznana kwota 

dofinansowania: 14.000,00 zł.  

W 2019 roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie złożyło do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy: 

a) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych 

nauczycieli w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo 

przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku 

z art.225 lub z art.226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo Oświatowe lub z art.20  ustawy - Karta Nauczyciela w  Zespole Placówek 

Specjalnych w Pleszewie i w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, wnioskowana 

kwota: 175 823 zł, przyznana kwota dofinansowania: 25 618 zł; 

b) z tytułu dofinansowania w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół 

Technicznych w Pleszewie (7 pomieszczeń) i w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie 

(5 pomieszczeń), wnioskowana kwota: 184 960 zł, przyznana kwota dofinansowania: 179 

990 zł. 

 

III. Zatrudnienie w placówkach oświatowych 
 
1) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 

Lp. Szkoła/placówka Liczba etatów zatrudnionych  
pracowników administracji i 
obsługi 

1 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie 9,95 

2 Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych 7,95 

3 Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w 
Pleszewie/I Liceum Ogólnokształcące im. St. 

8 
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Staszica w Pleszewie* 

4 Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie 12,63 

5 Centrum Kształcenia Praktycznego w 
Pleszewie/Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Pleszewie** 

9 

6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Pleszewie 

3 

 OGÓŁEM 50,53 

 

2) Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

Lp. Szkoła/placówka stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

Ogółem 
(średnio-
miesięczna 
liczba etatów 
nauczycieli) 

1 Zespół Szkół 
Technicznych w 
Pleszewie 

- 2,72 18,45 22,69 43,86 

2 Zespół Szkół 
Usługowo-
Gospodarczych w 
Pleszewie 

- 0,50 3,67 16,98 21,15 

3 Liceum i 
Gimnazjum im. 
Stanisława 
Staszica w 
Pleszewie/I 
Liceum 
Ogólnokształcące 
im. St. Staszica w 
Pleszewie* 

- 2,60 5,85 26,27 34,72 

4 Zespół Placówek 
Specjalnych w 
Pleszewie 

3,56 10 40,96 34 88,52 

5 Centrum 
Kształcenia 
Praktycznego w 
Pleszewie/Centru
m Kształcenia 
Zawodowego w 
Pleszewie** 

- 0,51 3,90 4,86 9,27 

6 Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 
Pleszewie 

1 2,75 7 3 13,75 

 OGÓŁEM 4,56 19,08 79,83 107,8 211,27 

 

*od dn. 01.09.2019 r. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, w związku z 
reformą oświatową, zostało przekształcone w I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w 
Pleszewie 

** od dn. 01.09.2019 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie, w związku z reformą 
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oświatową, zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. 
  

IV. Wyniki egzaminu maturalnego w 2019 roku 

W 2019 roku w kraju pisemne egzaminy maturalne odbywały się w dniach od 6 maja do 25 

maja. Osobom, które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do egzaminu maturalnego w 

maju, został wyznaczony dodatkowy termin w czerwcu 2019 roku.  Osobom, które nie zdały 

jednego egzaminu, a przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych, wyznaczono 

terminy sesji poprawkowej na sierpień 2019 roku. W powiecie pleszewskim do egzaminu 

maturalnego w sesji wiosennej w 2019 roku przystąpiło 213  uczniów z Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie, Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie i z Liceum 

Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie.  

Zdawalność egzaminu maturalnego w 2019 r. 

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach 
prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie w % 

Zdawalność egzaminu maturalnego 
w województwie wielkopolskim 

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w 
Pleszewie – 98% 

w liceach ogólnokształcących  -90% 

Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie 
– 66% 

w technikach - 83% 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie –14%  

w liceach ogólnokształcących – 90% 

Z powyższego zestawienia wyraźnie wynika, że abiturienci LO w Pleszewie osiągnęli wynik 

wyższy od wyniku w województwie wielkopolskim. Wyniki uzyskane przez absolwentów 

technikum w ZST w Pleszewie oraz absolwentów LO dla Dorosłych w ZSUG w Pleszewie plasują 

się poniżej wskaźników zdawalności w Wielkopolsce. 

 

V. Formy wsparcia materialnego dla uczniów 

1) Stypendia Starosty Pleszewskiego  

Stypendia Starosty Pleszewskiego w roku szkolnym 2018/2019 zostały przyznane na 

podstawie uchwały Nr XXXI/205/13 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 9 grudnia 2013 r. w 

sprawie: przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Pleszewskiego” dla 

uczniów szkół prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie. Stypendia Starosty są 

przeznaczone dla uczniów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz osób 

odnoszących sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe. Podczas Święta Powiatu dn. 

06.01.2020 r. Starosta Pleszewski wręczył stypendia uczniom, którzy w roku szkolnym 

2018/2019 wyróżnili się znakomitymi wynikami w nauce i osobom mogącym poszczycić się 

osiągnięciami w zakresie sztuki, sportu i nauki. W roku szkolnym 2018/2019 stypendia 

Starosty Pleszewskiego otrzymało: 

a) 12 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce z następujących szkół: 

– Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie – 6 uczniów, w tym 3 uczniów z I 

LO w kategorii „Najlepszy uczeń szkoły ogólnokształcącej”, 3 uczniów z Gimnazjum 

Dwujęzycznego w kategorii „Najlepszy uczeń gimnazjum”; 
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– Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie – 3 uczniów z Branżowej Szkoły I 

Stopnia w kategorii „Najlepszy uczeń  szkoły zawodowej”; 

– Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 3 uczniów z Technikum – „Najlepszy uczeń 

technikum”; 

b) 5 osób w kategorii otwartej osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe.  

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 6000 zł na stypendia dla uczniów i 2 500 zł dla 

stypendystów  w kategorii otwartej. 

2) Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Uczniowie i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Powiatu Pleszewskiego w roku 

szkolnym 2018/2019, wzorem lat ubiegłych, mogli ubiegać się o stypendium Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. Stypendium o charakterze pomocy socjalnej wypłacane 

ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest przeznaczone 

dla uczniów/studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uzyskujących 

bardzo dobre wyniki w nauce i zameldowanych na stałe na terenie Województwa 

Wielkopolskiego. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 

w Pleszewie po analizie merytorycznej i finansowej przekazał do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 19 wniosków uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i 18 wniosków studentów spełniających kryteria zawarte 

w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego przyznał stypendia Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego na rok szkolny/akademicki 2018/2019 17 uczniom i 17 studentom z 

terenu powiatu pleszewskiego. Jednostkowa kwota stypendium dla ucznia wyniosła 250 

zł, a dla studenta 300 zł miesięcznie.  

 

VI. Programy unijne realizowane przez szkoły 

 

1. Zespół Szkół Technicznych  w Pleszewie 

 

a) „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” -  projekt „Czas zawodowców BIS 

–zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w okresie od 26.09.2016 r. do 

31.12.2022 r.; w ramach projektu uczniowie kl.III kształcący się w zawodach: technik 

ekonomista i technik handlowiec w roku szkolnym 2018/2019 odbyli praktyki 

zawodowe w laboratoriach Politechniki Poznańskiej, podczas zajęć praktycznych, w 

Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii przygotowali bussines plan,  

plakaty i ulotki dla nowej firmy oraz nagrywali swoje wystąpienia w profesjonalnym 

studio telewizyjnym; część zajęć była poświęcona logistyce, reklamie i jej wpływowi na 

decyzje konsumentów, zorganizowano spotkanie uczniów z doradcą zawodowym, 

wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk; 

b) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” – projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 8.1 – Ograniczenie 
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i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu 

do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.3. Kształcenie ogólne), projekt 

jest skierowany do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych, w szkole 

zainstalowano sieć bezprzewodową wraz z całą infrastrukturą informatyczną, dla 

nauczycieli zorganizowano szkolenia specjalistyczne, dla uczniów – zajęcia 

pozalekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych, w ramach Projektu zakupiono dla Szkoły sprzęt m.in. kamerę 

wideokonferencyjną, minikomputer NUC o łącznej wartości 32 689,71 zł;; 

c) „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-

Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie oraz w Zespole Szkół 

Technicznych w Pleszewie dla potrzeb rynku pracy” – celem Projektu było 

podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w ZST w Pleszewie w działaniach 

rozwojowych, dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, w ramach Projektu 

zrealizowano zadanie: „Doposażenie pracowni/warsztatów w ZST w Pleszewie w 

nowoczesny sprzęt dydaktyczny”, w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej o nowe 

zajęcia informatyki z teleinformatyką doposażono pracownię Zespołu o 30 

komputerów stacjonarnych (zestawów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem (do 

tworzenia animacji, stron www., banerów reklamowych, prezentacji multimedialnych, 

gier w Internecie; uczniowie byli objęci doradztwem edukacyjnym i zawodowym 

dotyczącym planowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy, każdy uczeń odbył 

łącznie 10 spotkań z doradcą zawodowym, młodzież uczestniczyła w stażach 

zawodowych związanych z ich kierunkiem kształcenia w zawodzie: technik informatyk, 

staże były realizowane w ramach współpracy z przedsiębiorcami z powiatu 

pleszewskiego działającymi w branży informatycznej, odbywały się one zgodnie z 

opracowanymi przez nauczyciela informatyki oraz dyrektora ZST w Pleszewie we 

współpracy z Pracodawcami – i w uzgodnieniu z Projektodawcą – programami stażu, w 

ramach Projektu zakupiono dla szkoły sprzęt i pomoce dydaktyczne o wartości 

85 075,00 zł; 

 

2. Zespół Szkół Usługowo -Gospodarczych w Pleszewie  

 

a) „Podróże ze smakiem – wymiany i staże zagraniczne” – projekt realizowany w ramach 

programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w terminie od 01.09.2018 r. do 

31.08.2020 r. zakłada organizację praktyki zawodowej w Niemczech, Czechach i 

Słowacji; uczestnikami projektu jest 40 uczniów szkoły branżowej kształcących się w 

zawodach gastronomicznych (kucharz, piekarz, cukiernik); przewidziane są staże w 4 

dziesięcioosobowych grupach; w 2019 roku zorganizowano wyjazd czterech 10-

osobowych grup na staże zagraniczne do miejscowości: Martin (Słowacja), 

Quedlinburg (Niemcy), Volyne (Czechy); uczniowie, którzy zakwalifikowali się 

do udziału w projekcie w styczniu 2019 roku brali udział w zajęciach z języka 

angielskiego i języka niemieckiego w celu  dostosowania różnego poziomu 
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umiejętności posługiwania się językiem przez poszczególnych uczestników projektu, 

rozwijania umiejętności porozumiewania się oraz radzenia sobie w codziennych 

sytuacjach, doskonalenia umiejętności językowych z branży gastronomicznej 

w zakresie umożliwiającym wykonywanie pracy; młodzież z ZSUG w 2019 roku 

przebywała dniach od 25.03. do 07.04. 2019 r. w Volyne w Czechach, gdzie miała 

możliwość zastosowania zdobytej wiedzy na praktykach i w szkole, w rzeczywistych 

warunkach pracy za granicą i skonfrontowania swoich umiejętności z rówieśnikami 

z Czech; uczniowie Zespołu w maju 2019 r. przebywali w Magdeburgu i Quedlinburg; 

poznali organizację pracy w zakładzie gastronomicznym w Niemczech, zaznajomili się 

z asortymentem potraw i wyrobów kulinarnych kuchni niemieckiej, na zakończenie 

praktyk otrzymali certyfikaty Europass, wartość Projektu 65 180 EURO, w 2019 r. na 

realizację Projektu wydatkowano kwotę w wysokości 114 816,54 zł; 

 

3. Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie 

 

a) „Innowacyjne zdobywanie doświadczenia na rynku pracy poprzez staż europejski” – 

uczniowie kl.I, II i III Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia ZPS kształcący się w 

zawodzie: kucharz w roku szkolnym 2018/2019 brali udział w projekcie w ramach 

programu Erasmus + pn. „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 

zawodowego”; w trakcie Projektu odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne: pierwszy w 

dniach od 14.10.2018 r. do 27.10.2018 r., drugi - od 17.03.2019 r. do 30.03.2019 r.; w 

stażach uczestniczyło 14 uczniów i 2 opiekunów; uczniowie  brali udział w zajęciach 

języka niemieckiego, podczas których zgłębiali tajniki języka zawodowego, aby łatwiej 

było im porozumiewać się z pracownikami niemieckich zakładów; dla uczestników 

projektu zorganizowano zajęcia z psychologiem, podczas których zostały omówione 

tematy dotyczące radzenia sobie z sytuacją trudną, zachowania w sytuacjach 

stresowych, współpracy w grupie; podczas praktyk w niemieckich zakładach 

gastronomicznych na terenie Lipska i Schkeuditz uczniowie polepszyli umiejętności 

językowe w zakresie języka niemieckiego, przede wszystkim uwzględniając naukę 

języka zawodowego poprzez aktywny kontakt z niemieckimi pracownikami, obsługę 

maszyn i urządzeń niemieckich, a także prowadzenie niemieckiej dokumentacji 

biurowej przy pomocy pracowników, wartość Projektu: 56 480 EURO. 

 
 

3. Pomoc społeczna 

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 
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zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m. in. na jednostkach samorządu 

terytorialnego, a w szczególności na powiatowych centrach pomocy rodzinie. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania i przyczynia się do poprawy sytuacji osób 

szczególnie potrzebujących naszego wsparcia: osób z niepełnosprawnością (w tym zadania z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej), osób starszych, dzieci i rodzin znajdujących się 

w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, 

doświadczających przemocy w rodzinie oraz dzieciom zapewniając pomoc i wsparcie w postaci 

pieczy zastępczej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza może 

być sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. W powiecie pleszewskim w roku 

kalendarzowym 2019 funkcjonowało łącznie 64 rodziny zastępcze oraz 1 rodzinny dom 

dziecka, w których przebywało 105 dzieci. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku na 

terenie powiatu pleszewskiego funkcjonowało 57 rodzin zastępczych, w których przebywało 

90 dzieci. Spośród 57 rodzin funkcjonujących w  2019 roku na terenie powiatu pleszewskiego 

54 rodziny objęte zostały opieką 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań 

własnych powiatu w zakresie opieki nad rodziną i dzieckiem, należy między innymi 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki 

rodzicielskiej, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-

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

dziecku i rodzinie. Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonują następujące placówki 

opiekuńczo – wychowawcze: 

1) Dom Dziecka w Pleszewie – placówka typu socjalizacyjnego dla 30 wychowanków, 

2) Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie – 

placówka typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, 

3) Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie – placówka typu interwencyjnego dla 14 

wychowanków, 

4) Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach – placówka typu rodzinnego dla 8 

wychowanków. 

Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonuje 1 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. Druga placówka tego typu na terenie 

Powiatu tj. 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. Dom Pomocy Społecznej w 

Pleszewie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla przewlekle 

psychicznie chorych. Posiada 341 miejsc – 148 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 92 

miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych mężczyzn (w tym 30 miejsc w pododdziale 

dla osób uzależnionych od alkoholu) oraz 101 miejsc dla przewlekle psychicznie chorych 
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kobiet. Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach przeznaczony jest dla chłopców 

niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 56 miejsc.  

 

Osoby starsze mogą znaleźć pomoc i wsparcie, które oferuje Dzienny Dom Pomocy „Senior+”.  

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.  

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oferuje Ośrodek Wsparcia, który posiada 65 

miejsc, w tym: 60 miejsc dziennego pobytu oraz 5 miejsc całodobowego pobytu. Ośrodek 

Wsparcia w Pleszewie mieszczący się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7b od 01 kwietnia 1999 

roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcjonował w strukturze organizacyjnej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Z dniem 01 stycznia 2020 roku został wyodrębniony 

ze struktur PCPR w Pleszewie i funkcjonuje jako samodzielna jednostka budżetowa pod nazwą 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie. Ponadto do 31 marca 2019 roku 

funkcjonowała Filia Ośrodka z miejscami całodobowymi przy ulicy Osiedlowej 1 w Pleszewie. 

Typ Domu: typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,  typ B – dla osób upośledzonych 

umysłowo, typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba osób skierowanych na podstawie decyzji 

wyniosła 63 osoby i taka jest też liczba miejsc. Do dnia 31 marca 2019 roku liczba ta wynosiła 

65. 

 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu pleszewskiego 

koordynowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. 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 - konflikty rodzinne, separacje, 

rozwody, uzależnienie, współuzależnienie, ale w szczególności pomaga osobom 

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

seksualnej i zaniedbania. Pod opiekę Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie z terenu 

powiatu pleszewskiego trafiły 123 nowe osoby. W okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 22 

października 2019 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie realizował program 

korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie „PARTNER”. Program stanowi 

integralną część lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu 

pleszewskiego. Jego zadaniem jest uzupełnienie ważnych form interwencji prawnych i 

administracyjnych podejmowanych wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w 

rodzinie i osób skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 k. k. Zajęcia prowadzone były w 

cyklu letnio – jesiennym. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w celu podniesienia jakości świadczonych 

usług współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie pozyskując środki na 

realizację zadań z zakresu wsparcia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w ramach ogłaszanych konkursów ofert: aktywizacja rodzin zastępczych i ich dzieci, 

organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie, 

aktywizacja społeczna seniorów oraz działania w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu osób 

ze schorzeniami psychicznymi. 

 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

1. W 2019 roku Zespół wydał 2056 orzeczeń,  w tym: 

a) orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności – 1811, w tym: 

- znaczny stopień niepełnosprawności – 614, 

- umiarkowanym stopień niepełnosprawności – 1035, 

- lekki stopień niepełnosprawności –109, 

b) orzeczenia o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawnych– 2, 

c) orzeczenia o odmowie  ustalenia stopnia niepełnosprawności–51, 

d) orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci) – 245, 

e) orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci) – 24, 

f) orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności (dzieci) – 6, 

2. Z podziałem na kategorie wiekowe liczba wydanych orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności  i niepełnosprawności wynosiła: 

a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1811, w tym: 

- 16-25 lat – 108, 

- 26-40 lat – 1213, 

- 41-60 lat – 601, 

- 61 i więcej – 836; 

b) orzeczenia o niepełnosprawności –245, w tym: 

- 0-3 lat – 47, 

- 4-7 lat – 56, 

-  8-16 lat – 112. 

3. Podział ze względu na płeć: 

a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1811: 

-  kobiety – 943, 

- mężczyźni – 815; 

b) orzeczenia o niepełnosprawności – 245: 

- kobiety – 89, 

- mężczyźni – 126. 

4. Wśród osób, którym wydano orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zatrudnionych 

było 457, a pozostałe to 1301 osób pozostających bez zatrudnienia. 

5. W ubiegłym roku PZON wydał 544 legitymacji osób niepełnosprawnych.  
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6. W związku ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu Drogowym nakładającą obowiązek 

wydawania kart parkingowych na Powiatowe Zespoły wydaliśmy 499 kart parkingowych 

osobom niepełnosprawnym. 

7. W skład Powiatowego Zespołu są powołane osoby o następujących specjalnościach: 

− lek. med. Paweł Przybył (specjalista chirurg)  - Przewodniczący Zespołu 

− mgr Magdalena Dziatkiewicz     - Sekretarz Zespołu 

− lek. med. Leszek Kaczmarek (chirurg)   - Członek Zespołu 

− lek. med. Adam Matuszczak (chirurg)   - Członek Zespołu 

− dr n. med. Janusz Rataj (specjalista pediatra i nefrolog) - Członek Zespołu 

− lek. med. Tamara Szwedowicz –Matuszczak (okulista) - Członek Zespołu 

− lek. med. Elżbieta Matuszczak (neurolog)   - Członek Zespołu 

− lek. med. Zbigniew Wochna (internista)   - Członek Zespołu 

− mgr Małgorzata Szeląg (pracownik socjalny)  - Członek Zespołu 

− mgr Grażyna Kaczmarek (pedagog)    - Członek Zespołu 

− mgr Agnieszka Lech (pedagog)    - Członek Zespołu 

− mgr Urszula Szymoniak (doradca zawodowy)  - Członek Zespołu 

− mgr Anna Przybył (pracownik socjalny)   - Członek Zespołu 

− mgr Milena Kamińska (psycholog)    - Członek Zespołu 

− mgr Anna Antczak (pedagog)     - Członek Zespołu 

− mgr Ewa Korościk (pracownik społeczny)   - Członek Zespołu 

− mgr Ewa Ogórkiewicz (doradca zawodowy)   - Członek Zespołu 

 

5. Administracja architektoniczno-budowlana 
Zadania z tego zakresu realizuje Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie. Obejmują one m.in.: wydawanie pozwoleń na budowę i 
rozbiórkę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych lub zgłoszeń rozbiórki obiektu 
budowlanego, przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, 
za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, wydawanie pozwoleń na zmianę 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. W roku 2019 wpłynęły do tutejszego urzędu 723 wnioski o 
pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę, przyjęto 634 zgłoszenia robót budowlanych, 
zarejestrowano 543 wnioski o wydanie dziennika budowy i rozbiórki. W analizowanym 
okresie Starosta Pleszewski udzielił 645 pozwoleń na budowę dla różnych obiektów 
budowlanych. Rok 2019 był nadal rokiem tendencji wzrostowej w zakresie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej realizowanej przez deweloperów. Duża 
liczba decyzji o pozwoleniu na budowę opiewała również na zabudowę przemysłową, 
magazynową, usługową, a także infrastrukturę techniczną realizowaną przez jednostki 
samorządu terytorialnego i operatorów sieci. 
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6. Geodezja i kartografia 
W roku 2019 m.in. realizowane były następujące zadania: 

– dostosowanie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu  do zgodności z 
pojęciowym modelem danych zgodnym z obowiązującymi przepisami. Dostosowanie 
dotyczyło jednostek ewidencyjnych: Pleszew-obszar wiejski oraz Miasto Pleszew. 
Koszt realizacji to 134 000,00 zł z czego 128 300,00zł z dotacji celowej Wojewody 
Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i 
kartografii, pozostała kwota 5 700,00 zł ze środków własnych powiatu.   

– realizacja trzeciego etapu prac scaleniowych na kwotę 391 118,00 zł. Na całość 
przedsięwzięcia została przyznana pomoc w wysokości 2 492 876,81 zł, z czego refundacja 
w wysokości 1 586 216,00zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , a 906 660,81 zł ze środków krajowych. Scalenie 
realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Postępowanie scaleniowe wykonuje Starosta jako zadanie z zakresu administracji 
rządowej. Jest to proces, rozłożony w długim okresie czasu, bardzo złożony, który 
bezpośrednio oddziałuje na prawa i obowiązki obywateli. Wobec powyższego każde 
scalenie winno być prowadzone w sposób bardzo wyczulony na potrzeby właścicieli 
gruntów objętych tym postępowaniem, wymaga przeprowadzenia wielu konsultacji 
społecznych, spotkań, co skutkuje wieloma zmianami w trakcie opracowywania projektu. 
W 2019 r. trwały prace związane z opracowaniem projektu scalenia, obejmujące 
zaprojektowanie rozmieszczenia nowych działek dla poszczególnych uczestników scalenia 
oraz wyznaczenie nowych granic nieruchomości(działek ewidencyjnych). W związku z ww. 
pracami Starosta m.in. zwołał dwa zebrania uczestników scalenia, których celem było 
wyrażenie zgody na dokonany szacunek gruntów i części składowych nieruchomości oraz 
w celu okazania projektu scalenia, a także zwołał posiedzenie komisji pełniącej funkcje 
doradcze opiniującej zastrzeżenia do projektu scalenia. 

W ramach bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru wynikającej z 
realizacji nałożonych ustawowo zadań:   

– wprowadzono 3 185 zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, 

– wydano 13 decyzji w sprawach indywidualnych( w tym klasyfikacyjne), 

– zorganizowano 24 narady koordynacyjne dotyczące  sytuowania projektowanych   sieci  
uzbrojenia terenu, na których uzgodniono 198 szt. dokumentacji, 

– udzielono 363  odpowiedzi na zapytania komorników,  Urzędu Skarbowego, CBŚ i innych 
organów, 

– wydano 124 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych do celów  emerytalno- 
rentowych, 

– obsłużono 1 875 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, 

– obsłużono 3 196 zamówień na materiały i dokumenty państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, 

– zrealizowano 42 wnioski o wydanie danych z rejestru cen wartości nieruchomości, 

– zrealizowano 800 wniosków o wydanie wypisu i wyrysu oraz 1 332 wnioski o wydanie 
wypisu  z rejestru gruntów i budynków, 

– zweryfikowano  i przyjęto 1 190 operatów technicznych do Państwowego Zasobu  
Geodezyjnego i Kartograficznego sporządzonych w wyniku prac  przez  jednostki  
wykonawstwa geodezyjnego, 
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– wykonywano eksport i kontrole danych z ewidencji gruntów i budynków w celu 
przekazania baz do  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 
a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

– wykonano 1 eksport danych dla Urzędu Statystycznego w zakresie ewidencji gruntów i 
budynków oraz 5 w zakresie rejestru cen i wartości nieruchomości, 

– podpisano 13 umów o elektronicznym dostępie do baz danych powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem programu/ e-usługi GEO-INFO i. Kerg. 

Przez cały rok 2019 uzupełniano  bazę  Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji 
Sieci Uzbrojenia Terenu oraz bazę Danych Obiektów Topograficznych zarówno na podstawie 
napływających prac geodezyjnych, jak również w ramach zadań własnych, podejmowanych z 
urzędu, celem usuwania nieprawidłowości w bazie danych. 
 
7. Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych 
W zakresie gospodarki nieruchomościami Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju 
Starostwa Powiatowego w Pleszewie (dalej NR) realizował zarówno zadania własne Powiatu, 
jak i zadania zlecone Starosty z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych 
Powiatu Wydział NR wykonywał czynności wynikające z funkcji właścicielskiej w odniesieniu 
do nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego (w szczególności: 
regulowanie stanów prawnych, przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd powiatowym 
jednostkom organizacyjnym, zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości 
powiatowych). 
 
Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2019 r. obejmował grunty o 
powierzchni 483,8229 ha. W porównaniu do roku poprzedniego (2018) powiatowy zasób 
nieruchomości wzrósł o pow. ok. 5 ha. Wzrost powierzchni wynika z kontynuowanego procesu 
regulowania stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi oraz z nabycia do 
powiatowego zasobu nieruchomości od PKP S.A. gruntów położonych w Kowalewie. 
 
Aktem notarialnym z dnia 12.07.2019 r. Powiat Pleszewski nabył nieodpłatnie od Polskich Kolei 
Państwowych S.A. nieruchomość położoną w Kowalewie obejmującą działki nr 10/2 i 34/10 o 
łącznej pow. 549 m2. Nieruchomość nabyta została na potrzeby zorganizowania parkingu przy 
stacji PKP w Kowalewie. Nabycie nieruchomości przez Powiat to wynik kilkuletnich starań 
Zarządu Powiatu o nieodpłatne przekazanie przez PKP gruntów przy budynku dworca 
kolejowego w Kowalewie. 
 
W związku z kończącym się w roku 2019 okresem obowiązywania umów dzierżawy gruntów 
będących własnością Powiatu, Zarząd Powiatu wypracował decyzje co do dalszego sposobu 
zagospodarowania tych gruntów. Umowy dzierżawy gruntów rolnych położonych w 
Marszewie o łącznej pow. 79 ha zostały przedłużone do dnia 31.10.2021 r. Natomiast grunt 
rolny położony w Pleszewie o pow. 1,7508 ha oraz grunt rolny położony w Marszewie o pow. 
11,0880 ha zostały w trybie przetargowym wydzierżawione na okres 3 lat, tj. do dnia 
31.10.2022 r. 
 
W roku 2019 oddano w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie 9 
działek ewidencyjnych zajętych pod drogi powiatowe. Kolejne działki zajęte pod drogi 
powiatowe będą przekazywane w trwały zarząd po uzyskaniu decyzji Wojewody 
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Wielkopolskiego potwierdzających prawo własności Powiatu do gruntów pod drogami 
powiatowymi. 
 
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Wydział NR obejmowały 
w szczególności: 

– sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych (decyzje o wyłączeniu z produkcji rolniczej, 
rekultywacja gruntów), 

– sprawy wynikające z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu 
pleszewskiego (porządkowanie stanów prawnych, ewidencjonowanie, zbywanie, 
użytkowanie wieczyste), 

– ustalanie odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi publiczne. 
 

Istotnym zadaniem z zakresu administracji rządowej było przeprowadzenie przez Starostę 
Pleszewskiego procesu uwłaszczania użytkowników wieczystych gruntami stanowiącymi 
własność Skarbu Państwa zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, co stanowiło realizację 
zadań wynikających z ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. Zadanie polegające na potwierdzeniu w drodze zaświadczeń przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego zostało wykonane. Osobom, które zadeklarowały zamiar 
wcześniejszej spłaty należności z tytułu przekształcenia przyznane zostały ustawowe 
bonifikaty. 

 
8. Ochrona środowiska. 
Ważnym działaniem podejmowanym przez Powiat jest szeroko rozumiana edukacja 
ekologiczna, która ma na celu zwrócić uwagę młodzieży i dorosłych na problemy związane z 
zanieczyszczeniami środowiska oraz na bogactwo przyrodnicze powiatu pleszewskiego. 
Jednym z takich działań są spływy kajakowe EkoProsna organizowane głównie dla młodzieży 
ze szkół średnich. Niestety susza, która panowała w 2019 r. doprowadziła do drastycznego 
obniżenia poziomu wód, w tym w rzece Prośnie, uniemożliwiając bezpieczną organizację 
spływu. Wpływ na taki stan rzeczy miały oczywiście bardzo niskie ilości opadów. Różne źródła 
podają wielkość średniej sumy opadów w Polsce w przedziale od 500-600 mm, tymczasem z 
danych archiwalnych dla stacji w Kaliszu wynika, że w całym 2019 roku spadło zaledwie 356 
mm. Bezśnieżna zima 2019/2020 nie rokuje również dobrze na poprawę stanu wód w roku 
2020, co potwierdzają wydawane obecnie przez służby hydrogeologiczne ostrzeżenia o 
obniżaniu się zwierciadła wód podziemnych.   W roku 2019 Powiat Pleszewski nie prowadził 
jak w latach wcześniejszych nowych nasadzeń przy drogach powiatowych. Z uwagi na 
utrzymującą się suszę i trudne warunki meteorologiczne skupiono się wyłącznie na pielęgnacji 
drzew poprzez ich podlewanie w okresie letnim. Podlewano drzewa najmłodsze z nasadzeń z 
roku 2018, posadzonych w ramach programu p.n. ,,Zakup sadzonek drzew miododajnych” z 
dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.  
Do działalności na rzecz ochrony środowiska należy zaliczyć bieżącą działalność 
administracyjną Wydziału Ochrony Środowiska. Zakres działań Wydziału wynikający z 
przepisów jest bardzo szeroki i dotyczy wielu dziedzin takich jak: ochrona powietrza, ochrona 
przyrody, leśnictwo, łowiectwo, geologia. Obrazem prac prowadzonych w Wydziale jest ilość 
załatwianych spraw. Większość prowadzonych spraw kończy się wydaniem decyzji lub 
zaświadczenia. Zestawienie spraw w takim ujęciu za rok 2019 przedstawiono w poniższej 
tabeli: 
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 Ochrona 
przyrody  
(dec. na 

usunięcie 
drzew) 

Prawo 
ochrony 

środowiska 
(zgłoszenia 
instalacji) 

Geologia 
(zatwierdzanie 

projektów, 
koncesje) 

Odpady 
(zezwolenia na 

odzysk, 
zbieranie, 

unieszkodliwiane 
odpadów) 

Leśnictwo 
(decyzje, 

zaświadczenia ) 

Liczba 

spraw 

70 18 51 18 471 

 

9. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

Rolnictwo 

Powiat Pleszewski jest powiatem bardzo mocno związanym z rolnikami i rolnictwem. Stan taki 

wynika z faktu, że niemal 75% jego powierzchni jest użytkowna rolniczo tj. na 53.146 ha. 

Podział w/w powierzchni wg użytków gruntowych przedstawia się następująco: 

- 47.477 ha grunty orne, 

- 2.185 ha łąki, 

- 1.359 ha pastwiska, 

- 1.426 ha grunty rolne zabudowane, 

- 169 ha sady, 

- 18 ha stawy, 

- 500 ha rowy, 

- 12 ha grunty zakrzewione na roli. 

Oprócz produkcji roślinnej równie prężnie rozwinięta jest produkcja zwierzęca, w której prym 

wiedzie hodowla trzody chlewnej. W mniejszym stopniu hoduje się bydło oraz krowy z 

przeznaczeniem na produkcję mleka. Starosta jako organ nie posiada umocowań w przepisach 

prawa do podejmowania działań związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem rolnictwa. Nie 

oznacza to jednak, że Powiat Pleszewski nie współpracuje z organizacjami powiązanymi z 

rolnictwem oraz nie podejmuje działań na rzecz rolnictwa. Wśród takich działań można 

wymienić organizację Dożynek Powiatowych jako podziękowanie dla rolników z terenu 

Powiatu oraz realizację ,,Programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego”, 

którego częstym beneficjentem są rolnicy. Sprawy i problemy rolnictwa są również poruszane 

podczas posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Pleszewie (szczególnie Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska). 

 

Leśnictwo 

Na terenie Powiatu Pleszewskiego wg danych ewidencyjnych mamy łącznie 13.906 ha, co daje 

nam lesistość na poziomie 19,58%. Znaczna część powierzchni leśnych znajduje się w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Polskie (11.341 ha, czyli ok. 82 %). Pozostałe lasy 

stanowią własność głównie osób fizycznych i nadzór nad nimi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity, Dz. U. z 2020r. poz. 6) sprawuje 

starosta. Ustawa przewiduje jednak możliwość powierzenia nadzoru nadleśniczemu Lasów 
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Państwowych. Taki właśnie sposób nadzorowania lasów przyjęto na terenie powiatu 

pleszewskiego. Obecnie podpisane są dwa porozumienia określające zakres nadzoru nad w/w 

lasami, tj.:  

- z Nadleśniczym Nadleśnictwa Taczanów (obejmuje lasy w gminach Dobrzyca, Czermin, 

Gołuchów i Pleszew), 

- z Nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec (obejmuje lasy w gminach Chocz i Gizałki).   

Powierzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wiąże się   z 

koniecznością przekazywania corocznie określonych środków finansowych na rzecz 

nadleśnictw. W roku 2019 były to następujące kwoty: 

- Nadleśnictwo Taczanów 14.710,09 zł – powierzchnia nadzoru 684,19 ha, 

- Nadleśnictwo Grodziec 40.136,20 zł – powierzchnia nadzoru 1866,80 ha  

Nadleśnictwa w ramach powierzonego nadzoru wykonują: 

• bieżącą lustrację lasów np. pod kątem występowania organizmów szkodliwych,  

• cechowanie pozyskanego drewna i wystawianie świadectw legalności pozyskania 

drewna, 

• kontroli czynności gospodarczych wykonywanych przez właścicieli lasów pod kątem 

zgodności z zadaniami wytyczonymi w uproszczonych planach urządzania lasów oraz 

przepisami ustawy o lasach, 

• doradztwo dla właścicieli lasów, 

• prace biurowo-administracyjne (np. sprawozdania). 

Realizacja zadań związanych z leśnictwem i wymagających prowadzenia postępowań 

administracyjnych pozostała do wyłącznej kompetencji Starosty i jest wykonywana przez 

pracowników Wydziału Ochrony Środowiska. Do najczęstszych kategorii spraw wykonywanych 

przez administrację powiatową należą: 

• wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w uproszczonych 

planach urządzenia lasów i ustawie o lasach,  

• wydawanie decyzji zezwalających na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym 

planem urządzania lasu, 

• wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny,  

• prowadzenie spraw dotyczących upraw leśnych założonych w 2002 i 2003r. (na podstawie 

ustawy przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia) oraz kontrola tych upraw. W w/w 

okresie grunty rolne zalesiło 58 rolników, na łącznym obszarze  117,20 ha. W ramach tego 

zadania Wydział Ochrony Środowiska, wykonuje przede wszystkim: wypełnianie 

wniosków do ARiMR o przekazywanie środków na wypłaty ekwiwalentów, naliczanie i 

wypłata ekwiwalentów poszczególnym właścicielom, wydawanie i zmiany decyzji,  

• dokonywanie oceny udatności upraw leśnych założonych na podstawie przepisów o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) i przeklasyfikowanie z urzędu gruntu 

rolnego na leśny,  

• wydawanie zaświadczeń o ujęciu działki w uproszczonym planie urządzenia lasu 

(zaświadczenie niezbędne jest podczas okazania u notariusza przy zawieraniu transakcji 

kupna-sprzedaży gruntów. W roku 2019 wydane zostało 460 takich zaświadczeń. 



99 
 

 

Rybactwo śródlądowe 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U.                          

z 2019 r. poz. 2168) starosta posiada uprawnienia do wykonywania następujących zadań z 

tego obszaru: 

- wydawanie osobom zainteresowanym kart wędkarskich oraz kart łowiectwa 

podwodnego, 

- wydawania zezwoleń do przegradzania rzek sieciami połowowymi, 

- rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, 

- wnioskowanie do Rady Powiatu o powołanie Społecznej Straży Rybackiej. 

Z uwagi na występowanie na terenie Powiatu Pleszewskiego licznych cieków wodnych (w tym 

rzeka Prosna) oraz licznych zbiorników wodnych (w tym największy Jezioro Gołuchowskie) 

wielu mieszkańców powiatu uprawia wędkarstwo. W związku z tym dość częstym zadaniem 

realizowanym w Starostwie jest wydawanie kart wędkarskich oraz rejestracja sprzętu 

pływającego. W roku 2019 wydano 186 kart wędkarskich i zarejestrowano 30  sztuk sprzętu 

pływającego (łódek i pontonów). Warto zaznaczyć, że od 1 sierpnia 2020 r. wchodzi w życie 

ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o 

długości do 24 m (Dz. U. z 2018 poz. 1137), gdzie starosta uzyska kompetencje do rejestracji 

szerszego zakresu jednostek pływających. Ustawa ma ujednolicić przepisy i kompetencje w 

zakresie rejestracji jednostek pływających. W tym celu zostanie stworzony od podstaw 

system teleinformatycznej rejestracji i bazy danych (na wzór CEPIK-u), za utworzenie którego 

odpowiada Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem 

systemu w życie i przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników starostw.  

   

10. Powiatowa administracja geologiczna. 

Zadania związane z geologią są realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 868). Starosta jest jednym z 

trzech określonych ustawą organów administracji geologicznej (oprócz Ministra i właściwego 

Marszałka województwa). Kompetencje starosty związane z w/w ustawą są realizowane przy 

pomocy geologa powiatowego. Do podstawowych zadań geologa powiatowego należy: 

- zatwierdzanie projektów robót geologicznych,  

- zatwierdzanie dokumentacji geologicznych ustalających zasoby kopalin oraz 

dokumentacji hydrogeologicznych, 

- udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin (należy zaznaczyć, że starosta udziela 

koncesji na wydobycie kopalin z powierzchni do 2,00 ha, do 20.000 m3 /rok, bez 

użycia środków strzałowych). 

- opiniowanie decyzji i dokumentów planistycznych pod kątem zagrożenia masowymi 

ruchami ziemi. 

Z uwagi na zróżnicowaną budowę geologiczną powiatu pleszewskiego, tak samo różne są 

kierunki zagospodarowania wydobywanych kopalin. Podstawowym kierunkiem wydobycia 

kopalin jest wydobywanie piasków i żwirów. Na terenie powiatu jest kilka kopalni piasku o 
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statusie zamkniętych (nieeksploatowanych), według posiadanych danych są 4 kopalnie w 

trakcie eksploatacji (złoża: Nowa Wieś III, PiłaJR, Sośnica, Zawady II), a obecnie prowadzone 

jest postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie wydobycia piasków w dwóch 

kolejnych złożach. Warto wspomnieć o zamkniętych kilka lat temu kopalniach złóż gliniastych 

służących do produkcji ceramiki budowlanej (Nowa Wieś k. Pleszewa, Lenartowice, Kwileń). 

W wyniku prowadzonych poszukiwań na terenie wsi Karmin, gm. Dobrzyca rozpoznane zostały 

również złoża gazu ziemnego. Wielkość rozpoznanych zasobów możliwych do eksploatacji 

określono na 495,74 mln m3. Koncesja na wydobycie gazu zgodnie z delegacją ustawową 

została udzielona przez Ministra Środowiska. Wydobywanie węglowodorów wiąże się z 

ponoszeniem  opłat za wydobycie, które stanowią dochód gminy (60%), powiatu (15%), 

województwa (15%), NFOŚiGW (10%). W roku 2019 firma Geofizyka Toruń na terenie gmin: 

Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów   i   Pleszew, prowadziła badania sejsmiczne, w celu 

poszukiwania kolejnych złóż ropy i gazu. Wyników prowadzonych prac jeszcze nie ma, ale sam 

fakt prowadzenia badań nie wyklucza, że w powiecie pojawi się kolejne miejsce wydobycia 

węglowodorów. W roku 2019 powiatowy geolog prowadził 51 postępowań w sprawach, które 

kończyły się wydaniem decyzji administracyjnych. Tematyka prowadzonych  spraw, za 

wyjątkiem jednej koncesji na wydobycie piasków, w większości dotyczyła zatwierdzania 

projektów prac geologicznych związanych z wykonywaniem nowych ujęć wód podziemnych. 

Jest to ściśle powiązane z naborem wniosków prowadzonym przez ARiMR dla rolników, którzy 

zamierzali skorzystać z dofinasowania działań nakierowanych na nawadnianie pól uprawnych. 

Był to trudny okres przy prowadzeniu postępowań zatwierdzających złożone dokumentacje 

geologiczne, gdyż sprawy te nie były rozłożone równomiernie w okresie roku, ale 

skumulowane w IV kwartale kiedy to zainteresowane osoby składały wnioski do ARiMR. 

Niemniej wszystkie złożone projekty zostały zatwierdzone, a wnioskodawcy otrzymali 

niezbędne decyzje administracyjne.      

      

11. Komunikacja i transport. 

Komunikacja 

Powiat Pleszewski to zagłębie samochodowe. Na terenie Powiatu, wg stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r., zarejestrowanych było: 

Samochody osobowe                                                49.440 

Autobusy                                                                           151 

Samochody Ciężarowe                                                7169 

Motorowery                                                                  3000 

Motocykle                                                                      2025 

Ciągniki rolnicze                                                             5294 

Ciągniki siodłowe                                                             904 

Samochody specjalne                                                      430 

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 
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oraz parkingów. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie z końcem 2019  roku Zarząd Powiatu 

podjął decyzję o zainstalowaniu w Wydziale Komunikacji systemu kolejkowego do obsługi 

rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz transportu. System umożliwia również elektroniczną 

rezerwację godzinową z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Obecnie zarówno klienci Wydziału 

Komunikacji oraz pracownicy mają komfort pracy i oczekiwania.  Wydział Komunikacji w roku 

2019 wydał: 

➢ 22.688 decyzji dotyczących rejestracji pojazdów. 

Przychody z tytułu rejestracji pojazdów: 1.914.243,25 zł. 

➢ 2.649 decyzji dotyczących praw jazdy.  

Przychód z tytułu praw jazdy:  187.195,00  zł. 

 

Transport 

Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem właściwym w sprawie udzielenia , 

odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenie lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. 

Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy wraz z dokumentami określonymi w 

ustawie o transporcie drogowy. Do dnia 14.08.2013r. organ wydawał licencje na transport 

drogowy , które zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane  i zgodnie z przepisami 

ustawy prawo przedsiębiorców są jednoznaczne z zezwoleniami na transport. Na terenie 

Powiatu Pleszewskiego, wg stanu na dzień 31.12.2019 r., było wydanych: 

➢ 128 zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy oraz licencji wydanych 

do dnia 14.08.2013r.,                                                                                                                  

➢ 11 zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego osób, 

➢ 5 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem 

samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 

9 osób łącznie z kierowcą, 

➢ 42 licencje na pośrednictwo (tutejszy organ na podstawie przepisów ustawy o 

transporcie drogowym wydaje licencje na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy ( tzw. spedycje).  

Ustawa o transporcie drogowym reguluje również kwestie przewozów na potrzeby własne, 

które mogą być  wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez 

przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku 

do jego podstawowej działalności gospodarczej. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy 

przewóz drogowy wydaje starosta na czas nieokreślony po dołączeniu do wniosku 

dokumentów określonych w ustawie o transporcie drogowym. 

Tutejszy organ wydał do dnia 31.12.2020r.: 

➢ 143 zaświadczenia na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy,     

➢ 1 zaświadczenie na niezarobkowy przewóz osób. 

Wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wymaga uzyskania 

zezwolenia. Na dzień 31.12.2020r. Wydano 31 zezwoleń na wykonywanie przewozów 
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regularnych. Zgodnie z art.83 ust.3 ustawy  o transporcie drogowym Starosta jest obowiązany 

przedstawić  ministrowi właściwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w roku 

informację dotyczącą liczby i zakresu udzielonych zezwoleń, licencji, zaświadczeń na potrzeby 

własne oraz liczby wypisów z tych dokumentów, a także liczby licencji w zakresie pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy i licencji  w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób w terminach do 

15 stycznia oraz do 15 lipca danego roku. 

 

12. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

Starosta Pleszewski zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

realizuje poprzez powiatową administrację zespoloną i niezespoloną oraz wyodrębnione 

jednostki organizacyjne, w szczególności:  Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej, Pleszewskie Centrum Medyczne, Starostwo Powiatowe w 

Pleszewie (w tym Biuro Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z działającym w jego 

strukturze Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego), komisje i zespoły doradcze tj. 

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a także 

inne podmioty i organizacje działające na terenie powiatu pleszewskiego, takie jak ochotnicze 

straże pożarne (w tym Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie) oraz jednostki 

terenowe wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Monitorowanie zagrożeń na 

terenie powiatu oraz przepływ informacji w 2019 roku zapewniało Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego /PCZK/. Prowadziło także działania  

w trybie alarmowym, to jest w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów. 

Jednym z  najważniejszych działań podejmowanych przez PCZK w trybie alarmowym należy 

zaliczyć szacowanie strat i szkód powstałych w wyniku silnego wiatru, który wystąpił na terenie 

powiatu pleszewskiego w dniu 30 września 2019 roku. W roku 2019 Powiatowy Zespół 

Zarządzania Kryzysowego /PZZK/ dużą uwagę skupił na przeprowadzaniu praktycznych 

ćwiczeń, których głównym celem było odpowiednie przygotowanie sił i środków do 

reagowania na potencjalne zagrożenia w powiecie oraz weryfikacja przyjętych rozwiązań. Na 

szczególne wyróżnienie zasługują:  

• ćwiczenie praktyczne przeprowadzone wiosną 2019 roku na terenie Nadleśnictwa 

Taczanów dla jednostek straży pożarnej i służb współdziałających pod kryptonimem  

„Las 2019”; 

• ćwiczenie praktyczne przeprowadzone we wrześniu 2019 roku w obiekcie Muzeum 

Narodowego w Poznaniu - Zamek w Gołuchowie pk. „Zamek 2019”.  

• ćwiczenie praktyczne przeprowadzone w październiku 2019 roku - ewakuacja osób  z 

Oddziału Rehabilitacji Pleszewskiego Centrum Medycznego. 

W minionym roku Powiat wraz ze służbami i jednostkami, poza wykonywaniem zadań 

ustawowych mających na celu ochronę życia, zdrowia ludzi i mienia, a także zapewnieniem 

szeroko pojętego bezpieczeństwa i porządku publicznego podjął również szereg działań 

edukacyjnych  

i społecznych:  
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• zorganizowano X edycję Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Ratowniczego pod 

patronatem Starosty Pleszewskiego, skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych,  Organizatorem turnieju jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie przy 

współudziale Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego, 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Oddziału 

Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie, 

• w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie przeprowadzono Przegląd Twórczości Dziecięcej 

„Ze sztuką bezpieczniej”, którego organizatorami były: Komenda Powiatowa Państwowej 

Straży Pożarnej w Pleszewie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Starostwo 

Powiatowe w Pleszewie,  

• przeprowadzono eliminacje powiatowe konkursu plastycznego pod hasłem 

„Zapobiegajmy Pożarom”, skierowanego dla dzieci,  młodzieży i dorosłych, ogłoszonego 

przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  

i Zarządy Oddziałów przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie.  

Powiatowe służby i jednostki organizowały także niezależnie wiele dodatkowych działań 

profilaktyczno - prewencyjnych /programy, akcje, spotkania, wykłady, pogadanki zarówno dla 

dzieci  

i młodzieży, osób dorosłych i seniorów/, których celem było zwrócenie uwagi na kwestie 

związane  

z bezpieczeństwem oraz podniesienie świadomości o zagrożeniach, a także promowanie 

bezpiecznych zachowań. Szczególnie należy docenić autorskie projekty przedstawicieli służb i 

jednostek z terenu powiatu pleszewskiego, a wśród nich m. in.: 

− „Zobaczyłem, usłyszałem, i…” – projekt prewencyjny Komendy Powiatowej Policji  

w Pleszewie, 

− „Ratownicy medyczni dzieciom” – projekt ratowników ze Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego, 

− „Znam numery alarmowe” – przedsięwzięcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Pleszewie. 

W 2019 roku zarówno kierownicy jednostek jak i władze powiatu dbały  

o rozwój infrastruktury jak i sprzętu niezbędnego do pracy, o czym świadczą  

m. in. przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego, 

zakup dwóch karetek przez Pleszewskie Centrum Medyczne, zakończenie modernizacji 

budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, doposażenie powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowy w sprzęt - smok ssawny.  W 2019 roku Powiat Pleszewski udzielił wparcia 

finansowego powiatowym służbom oraz organizacjom działającym na terenie powiatu. Zarząd 

Powiatu w Pleszewie przekazał w drodze darowizny dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Pleszewie sprzęt komputerowy w postaci laptopa  - Umowa darowizny nr 

219/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku /zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w 

Pleszewie Nr XL/84/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku/ - kwota przedmiotu darowizny 1.969 

,00 zł. Ponadto w ramach zabezpieczonych środków budżetowych: 
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− partycypowano w kosztach zakupu przyczepy do działań przeciwpowodziowych dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - kwota 10 500,00 zł, 

− partycypowano w kosztach zakupu radiowozu oraz dofinansowano  zakup regałów 

magazynowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - kwota 38 496,30 zł, 

− dofinansowano Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na działalność oświatowo-szkoleniową 

strażaków ochotników - kwota 8 000,00 zł. 

− dofinansowano Oddział Miejsko-Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego poprzez zakup kamizelek asekuracyjnych i kasku  ratowniczego -  

kwota 1 079 ,00 zł, 

− dofinansowano akcję edukacyjną „Ratownicy medyczni dzieciom” poprzez zakup 

materiałów edukacyjnych - kwota 2 822,92 zł,  

Szczegółowe statystyki w zakresie działania służb, inspekcji i straży zajmujących się 

bezpieczeństwem na terenie powiatu znajdują się w ich rocznych sprawozdaniach, 

przedkładanych Radzie Powiatu Pleszewskiego. 

 

13. Ochrona praw konsumenta 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 

ochrona praw konsumentów należy do zadań powiatu. Zadania te realizuje Powiatowy 

Rzecznik Konsumentów w oparciu o przepisy art. 37-43 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pleszewie 

usytuowany jest w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie na 

samodzielnym stanowisku pracy i bezpośrednio podporządkowany jest Staroście. Zadania z 

zakresu ochrony praw konsumentów wykonywane są jednoosobowo w ramach zatrudnienia 

w wymiarze 3/4 etatu. Konsumenci obsługiwani są w: poniedziałki, wtorki i środy w godz. 7:30 

– 15:30 oraz czwartki w godz. 7:30 – 13:30.  Do zadań rzecznika konsumentów należy: 

1.  zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów; 

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w 

zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów; 

4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi; 

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych. 

 

Uprawnienia rzeczników konsumentów pozwalają również na: 

1. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do 

toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów; 

2. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia na 

szkodę konsumentów. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest oskarżycielem publicznym w 
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rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia;  

3. występowanie do Prezesa UOKIK z zawiadomieniami dot. podejrzeń stosowania 

nieuczciwych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 

4. występowania do sądu rejonowego w wnioskiem o nałożenie kary grzywny na 

podmiot, który narusza obowiązek udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i 

informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się 

do uwag i opinii rzecznika. 

 

Rzecznik Konsumentów jest instytucją o kompetencjach doradczych. Nie posiada uprawnień 

kontrolnych, nie może wydawać nakazów i zakazów, ani nakładać kar czy grzywien. W 2019 

roku, w ramach bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej udzielono 

łącznie 1016 porad, w tym 64 porady - podmiotom niebędącym konsumentami. Łączna kwota 

przedmiotów sporu zgłoszonych pisemnie lub e-mailowo przez konsumentów w 2019 r. 

wyniosła 141.167,62 zł. Pisemne interwencje do przedsiębiorców, Rzecznik Konsumentów 

wystosowała w 123 sprawach. W sektorze sprzedaży najwięcej spraw zgłoszono w 

przedmiocie reklamacji odzieży i obuwia (32 sprawy) oraz urządzeń gospodarstwa domowego, 

urządzeń elektrycznych i sprzętu komputerowego (27 spraw). Z kolei, z zakresu świadczenia 

usług, najliczniejszą grupę stanowiły wystąpienia w sprawach telekomunikacyjnych (12 spraw) 

i  ubezpieczeniowych (9 spraw). Wartość zgłoszonych przez konsumentów przedmiotów sporu 

wyniosła łącznie 352.804,22 zł. Zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw 

konsumentów jest również prowadzenie edukacji konsumenckiej – na co wskazuje art. 38 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W 2019 r., w ramach działań edukacyjnych 

Rzecznik wzięła udział w kilkunastu spotkaniach edukacyjno-informacyjnych z seniorami oraz 

uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu pleszewskiego oraz 

zorganizowała etap powiatowy XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej  

im. Elżbiety Połczyńskiej. Wystosowano pisma do dyrektorów gminnych Domów Kultury, 

Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie oraz restauracji z terenu powiatu pleszewskiego, w 

temacie akcji Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej i Federacji Konsumentów 

pn.: „Poznaj swojego kontrahenta”.  

Pisma miały na celu zwrócenie uwagi oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy 

wynajmowaniu sal na wydarzenia o charakterze handlowym, co może skutkować 

przyzwoleniem na nieuczciwe praktyki rynkowe i oszustwa. W całej Polsce odbywają się 

pokazy, podczas  których konsumenci poddawani są manipulacjom. Zapraszani są na 

bezpłatne badania medyczne lub po odbiór bezpłatnych urządzeń AGD do testowania, a 

wychodzą z horrendalnie drogim kompletem garnków, urządzeniem do masażu bądź 

magnetoterapii.  Działająca od 2014 roku na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w 

Pleszewie, zakładka „Powiatowego Rzecznika Konsumentów” jest na bieżąco aktualizowana o 

nowe informacje i wzory pism.  W biurze Rzecznika dostępne są bezpłatne broszury i ulotki o 

tematyce konsumenckiej.  
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14. Rynek pracy w powiecie pleszewskim 

W powiecie pleszewskim wg stanu na 31.12.2019 r. zarejestrowane były 983 osoby 

bezrobotne, z czego 632 kobiety. Stopa bezrobocia wynosiła 3,9%. Dla porównania stopa 

bezrobocia w Polsce była na poziomie 5,2%, a w Wielkopolsce 2,8%. Struktura osób 

bezrobotnych przedstawiała się następująco: 

• 188 osób z prawem do zasiłku, 

• 594 osoby zamieszkałe na wsi, 

• 334 osoby do 30 roku życia, 

• 155 powyżej 50 roku życia, 

• 349osoby długotrwale bezrobotne, 

• 69 osoby niepełnosprawne. 

 

15. Nieodpłatna pomoc prawna 

Jednym z zadań samorządu powiatowego od 1 stycznia 2016r. jest zorganizowanie  

i świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej  dla osób, które zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  

oraz edukacji prawnej nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Od 1 

stycznia 2020r. w Powiecie Pleszewskim funkcjonują 2 punkty świadczące usługi z zakresu 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt świadczący usługi z zakresu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. Dyżury w przedmiotowych punktach odbywają się w systemie 

rotacyjnym w sześciu lokalizacjach: Pleszewie, Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie 

i Gizałkach. Wcześniej na terenie naszego powiatu były świadczone tylko usługi w zakresie 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Nie udało się wyłonić w drodze konkursu organizacji 

pozarządowej, która mogłaby poprowadzić punkt świadczący usługi w zakresie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. Dopiero konkurs zorganizowany  

i przeprowadzony przez Zarząd Powiatu w Pleszewie w 2019r. zakończył się wyłonieniem 

organizacji pozarządowej dysponującej zapleczem osobowym i rzeczowym pozwalającym na 

prowadzenie punktu świadczącego porady z zakresu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego.  

Przyczyną wprowadzenia tego systemu  na poziomie lokalnym było zniwelowanie 

występującej w naszym kraju bariery finansowej dla części obywateli do korzystania 

z profesjonalnych usług prawniczych. Bezpłatna pomoc prawna i bezpłatne poradnictwo 

obywatelskie są zadaniami z zakresu administracji rządowej, co zapewnia jednolite standardy 

jej udzielania. Program jest finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez 

udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie 

doradców. Lokale (biura) na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej udzielają adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy 

prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wyłoniona w drodze konkursu 

organizacja pozarządowa, którą w 2019r. było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Wsparcie , Informacja, Rozwój” z siedzibą w miejscowości Góra. W całym kraju utworzono 
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ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy 

prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku. W powiecie pleszewskim zostały 

zorganizowane 3 punkty i w 2019r. działały w następujących lokalizacjach : 

I punkt - Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie 

II punkt - Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy , Urząd Gminy w Gołuchowie – nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie 

III punkt – Urząd Gminy w Gizałkach, Zespół Szkół w Choczu, Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Czerminie 

Porady były świadczone codziennie w godzinach od 8.00 – 12.00.  W 2019r. na realizację 

zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat pleszewski 

otrzymał dotację w wysokości  198 000,00 zł. 91% dotacji musiało być przeznaczone na 

wynagrodzenia świadczących usługi adwokatów i radców prawnych, 6% dotacji można było 

wykorzystać na obsługę organizacyjno – administracyjną punktów , a 3% na zadania z zakresu 

edukacji prawnej. W analizowanym roku adwokaci i radcowie prawni udzielili w punktach 

powiatu pleszewskiego 291 porad prawnych. W 2019r. została wprowadzona nowość 

polegająca na uruchomieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu informatycznego do 

prowadzenia i rozliczania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego. Usprawniło to pracę i spowodowało oszczędności. 

Wyeliminowane zostało wypełnianie i drukowanie kart pomocy oraz koszty związane z ich 

przesyłaniem do starostw. Dla mieszkańców została uruchomiona specjalna zakładka w 

Biuletynie Informacji Publicznej  pozwalająca na samodzielne rejestrowanie się i zapisywanie 

na konkretne wizyty u wybranych adwokatów i radców prawnych w celu uzyskania porady w 

zakresie pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego.  

 

16. Działalność promocyjna i współpraca zagraniczna 

6 stycznia 2019 r. Powiat Pleszewski tradycyjnie obchodził swoje święto, związane z rocznicą 

Powstania Wielkopolskiego 1918/19, odzyskania niepodległości i ustanowienia polskiej 

administracji po latach zaboru pruskiego. Obchody rozpoczęły się od mszy św. w intencji 

Powiatu Pleszewskiego w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Tradycją stało się, że 

delegacja władz powiatu składa wiązanki kwiatów na grobie przedwojennego starosty ś.p. dr 

Władysława Wieczorka na cmentarzu przy kościele św. Floriana. Okolicznościowa gala odbyła 

się w nowej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w 

Pleszewie. W programie były: • koncert zespołu operowego BELLEZZA OPERA TRIO, • wykład 

dr Błażeja Osowskiego z Pracowni Dialektologicznej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej 

UAM w Poznaniu na temat gwary pleszewskiej, • promocja książki Przemysława Żurawlewa 

pt. „Przyroda parków podworskich Powiatu Pleszewskiego”, • wręczenie stypendiów 

najlepszym uczniom szkół powiatowych, • przyznanie Nagrody Honorowej im. Artura Szenica 

firmie FAMOT Pleszew za sukcesy inwestycyjne i biznesowe.  

5 maja 2019 r. odbyło się doroczne ŚWIĘTO PROSNY i otwarcie sezonu turystycznego w 

Powiecie Pleszewskim. Zorganizowano spływ kajakowy rzeką Prosną na odcinku Chocz - 

Gizałki, Zawody Wędkarskie PZW Chocz o Puchar Starosty Pleszewskiego oraz Festyn Gminny 
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w Nowej Wsi nad Prosną z obozem kultury słowiańskiej, pokazami średniowiecznych 

rzemieślników oraz walk Piastów i Wikingów, zawodami biegowymi dla młodzieży i zawodami 

sportowo-pożarniczymi OSP gminy Gizałki.   

Celem promocji szkolnictwa zawodowego i zatrudnienia w rzemiośle, handlu i usługach, 

 9 maja 2019 r. na terenie ZSU-G zorganizowano VI WIELKOPOLSKI FESTIWAL RZEMIOSŁA w 

PLESZEWIE. Było 30 wystawców. Swoje stoiska promocyjne przygotowali lokalni wytwórcy, 

firmy i branże, organizacje gospodarcze, instytucje kształcenia zawodowego. W kinie „Hel” 

miała miejsce konferencja towarzysząca nt. „Kształcenie zawodowe - wyzwania rynku pracy”, 

przygotowana przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego z 

Kalisza.  

Długą tradycją cieszy się impreza z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałania nałogom - 

WIELKOPOLSKIE DNI „STOP - UZALEŻNIENIOM”. XIX edycja WDSU odbyła się na terenie ZSUG 

i LO im. St. Staszica 31 maja 2019 r. i miała wymiar sportowy. Rozegrano turnieje szkół w piłce 

nożnej i koszykowej oraz  towarzyski mecz siatkarski samorządowców. Przygotowano szereg 

atrakcji: zabawy sprawnościowe i konkursy, ścianka wspinaczkowa, lekcje pierwszej pomocy 

przedmedycznej, prezentacja sprzętu ratownictwa wodnego, stoisko promocji zdrowia i punkt 

biblioteczny.   

DOŻYNKI POWIATU PLESZEWSKIEGO organizowane są co roku w innej gminie. W 2019 

gospodarzem i współorganizatorem święta plonów była Gmina i Miasto Dobrzyca. Mszę 

dożynkową odprawiono w kościele pw. św. Tekli, a główne uroczystości przeprowadzono w 

parku przy Muzeum Ziemiaństwa. Tradycyjny obrzęd dożynkowy zademonstrował Zespół 

Tańca Ludowego „Kosynierzy” z Jankowa Przygodzkiego. Nagrodzono laureatów konkursów 

dożynkowych na najciekawszy witacz dożynkowy przy drodze i najładniejszy wieniec.  Jedną z 

imprez towarzyszących był Festiwal Smaków. Wieczorem kilka tysięcy ludzi bawiło się na 

koncertach popularnych zespołów disco-polo „Piękni i Młodzi” oraz „Two Boys”.  

W ciągu roku odbyły się liczne imprezy promocyjne, mające charakter sportowy, rekreacyjny, 

kulturalny, edukacyjny i prozdrowotny: Święto Powiatu Pleszewskiego, Dożynki Powiatu 

Pleszewskiego w Dobrzycy, Święto Prosny, XV Kolarski Rajd Papieski, „Drzwi Otwarte” w 

szkołach powiatowych, IV Powiatowy Turniej Gier Komputerowych „Leauge of Legands”, 

Jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. St.Staszica w Pleszewie, Gala Sportu 

Pleszewskiego, IV „Bieg Niepodległości” na trasie „Jagodowa kraina” w Zawidowicach w 

ramach mistrzostw Nordic Walking i biegów przełajowych „Korony Zachodu Polski”, 

powiatowe eliminacje do XXIII Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego w ZSU-G, X 

Powiatowy Młodzieżowy Turniej Ratowniczy w KP PSP, eliminacje do XV Wielkopolskiej 

Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiada Matematyczna w LO, IV Powiatowa Olimpiada 

Językowa w ZST, Tydzień Języków Obcych w ZST, „Noc Zawodowców” w ZSU-G, „Tydzień 

Obywatelski” (projekt dla młodzieży organizowany przez Powiatową Świetlicę Środowiskową), 

Powiatowy Konkurs na Ciasto Domowego Wypieku w Żegocinie, XX Powiatowy Festiwal Kolęd 

i Pastorałek w Żegocinie, VI Wielkopolski Rajd Żołnierzy Wyklętych w Taczanowie, konkurs 

plastyczny OSP pt. „Zapobiegajmy pożarom”, akcja profilaktyki zdrowotnej „Biała Sobota” w 
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PCM z okazji Światowego Dnia Zdrowia, Zaduszki Mikołajczykowskie w Dobrzycy oraz szereg 

innych wydarzeń, współfinansowanych z budżetu Powiatu Pleszewskiego 

Sportowa drużyna Starostwa Powiatowego w Pleszewie startowała w Olimpiadzie Sportowej 

PPL (8 czerwca 2019 r.). Zajęła VII miejsce (na 18 drużyn) w kat. OPEN. 

Delegacja władz powiatu uczestniczyła w obchodach świąt państwowych i uroczystościach 

rocznicowych: Dzień Pamięci Zbrodni Katyńskiej, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, 75. rocznica Powstania Warszawskiego, 

Święto WP i 99. rocznica Bitwy Warszawskiej, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto 

Niepodległości, 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 

Powiat włączył się w inicjatywę pośmiertnej nominacji d-cy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie w 

latach 1927-35 płk. Mieczysława Mozdyniewicza na stopień gen. brygady. Z tej okazji 3 

października 2019 r. odbyły się uroczystości w CKiW OHP (dawnych koszarach wojskowych) z 

udziałem rodziny generała, władz państwowych i lokalnych, wojska i mieszkańców Pleszewa.  

Samorząd powiatowy wsparł finansowo lub rzeczowo szereg inicjatyw społecznych: festyny 

rodzinne, spotkania z okazji dnia dziecka, dnia kobiet, dnia seniora, dnia wolontariatu, turnieje 

bowlingowe, spotkania opłatkowe i wigilijne, konkursy kulinarne, konkursy fotograficzne oraz 

jubileusze KGW i OSP. A także dorzucił „cegiełki” do nowego sztandaru Cechu Rzemiosł 

Różnych w Pleszewie i chorągwi dla Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. 

W ramach cyklu „Wydawnictwa Powiatu Pleszewskiego” starostwo w 2020 r. wydało album 

pt. „Przyroda parków podworskich Powiatu Pleszewskiego” autorstwa znanego przyrodnika i 

ornitologa Przemysława Żurawlewa. Druk książki był możliwy dzięki dotacji z WFOŚiGW w 

Poznaniu. Jak co roku opracowano i udostępniono młodzieży informator o szkołach pt. „Oferta 

edukacyjna Powiatu Pleszewskiego” w nakładzie 1000 egzemplarzy. Ukazały się także dwa 

kolejne numery Biuletynu Informacyjnego „WIADOMOŚCI POWIATOWE” - nr 32 (wrzesień 

2019) i nr 33 (grudzień 2019). Wszystkie nowe wydawnictwa ukazały się zarówno w wersji 

drukarskiej, jak i w wersji cyfrowej na stronie www.powiatpleszewski.pl w zakładce 

„wydawnictwa”. Ponadto zlecono dodruk kolorowanki dla dzieci do lat 5 pt. „Z Misiem 

Powiatkiem przez Powiat Pleszewski” oraz wykonano powiatowy kalendarz ścienny na Nowy 

Rok 2020. 

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA 

Od 20 lat Powiat Pleszewski utrzymuje partnerskie stosunki z Powiatem Ammerland w Dolnej 

Saksonii w Niemczech. Współpraca opiera się na wymianie doświadczeń w wielu obszarach: 

administracji, edukacji, kultury, ekologii, sportu, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego. Co roku Starosta Pleszewski i Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie są 

zapraszani na Galę Noworoczną w Westerstede, a oficjalna delegacja władz niemieckiego 

Ammerlandu przyjeżdża na tradycyjne Dożynki Powiatu Pleszewskiego.   

W dniach 10 - 11 stycznia 2019 r. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski oraz 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Maniak gościli w partnerskim Powiecie 

Ammerland (Dolna Saksonia/Niemcy). Wizyta była odpowiedzią na zaproszenie Landata Jörga 

Bensberga do udziału w corocznym Spotkaniu Noworocznym. 
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W dniach 30 sierpnia do 2 września 2019 r. w Powiecie Pleszewskim gościła delegacja 

niemiecka z partnerskiego powiatu Ammerland z Dolnej Saksonii. Cała grupa liczyła 30 osób. 

Byli to głównie samorządowcy i pracownicy administracji powiatowej z Ammerlandu. Szefem 

delegacji był landrat Jörg Bensberg. Niemcy przyjechali na obchody 80. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej w Pleszewie oraz Dożynki Powiatu Pleszewskiego’2019 w Dobrzycy. 

W sobotę 31 sierpnia br. grupa niemiecka odwiedziła Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia 

Sióstr Dominikanek w Broniszewicach, Pleszewskie Centrum Medyczne oraz fabrykę 

obrabiarek FAMOT S.A. w Pleszewie. Pojechała także do gospodarstwa ogrodniczego w 

Kościelnej Wsi, aby obejrzeć szklarniową uprawę pomidorów. Wieczorem goście z Niemiec i 

radni Rady Powiatu w Pleszewie spędzili wspólnie czas na spotkaniu integracyjnym w „Wiosce 

Indiańskiej” w Józefowie. 

W programie wizyty na niedzielę, 1 września 2019 r. był wyjazd do Gołuchowa. Niemcy 

zwiedzili zabytkowy zamek i Muzeum Leśnictwa. W tym czasie szef delegacji landrat Jörg 

Bensberg, jego zastępca Ralf Denker oraz tłumacz Anna Wittenberg wzięli udział w 

pleszewskich obchodach 80. rocznicy niemieckiej agresji na Polskę i wybuchu II wojny 

światowej. Goście z Niemiec uczestniczyli we mszy świętej w intencji ofiar wojny, odprawionej 

w kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, a następnie w uroczystym apelu przy pomniku 70 

pułku piechoty. Władze Ammerlandu złożyły pod pomnikiem kwiaty w barwach państwowych 

RFN. Po południu Niemcy wzięli udział w Dożynkach Powiatu Pleszewskiego’ 2019 w Dobrzycy. 

Landrat Jörg Bensberg wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do 80. rocznicy wybuchu II 

wojny światowej. Podkreślił wagę przyjaźni, jaka łączy powiaty Pleszewski i Ammerland. W 

imieniu Ammerlandczyków złożył życzenia pleszewskim rolnikom z okazji zakończenia żniw i 

świętowania dożynek. Jörg Bensberg na ręce Starosty Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego 

i burmistrza Dobrzycy Jarosława Pietrzaka przekazał dary od strony niemieckiej - kosze 

produktów regionalnych z Ammmerland. 

 

BIEŻĄCE WYZWANIA I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Sporządzony Raport o Stanie Powiatu Pleszewskiego, który został przedłożony na ręce 

szanownych Państwa stanowi zbiorcze zestawienie działalności samorządu powiatowego w 

roku 2019.  

W związku z dużą ilością informacji, które zostały przedstawione w raporcie, poniżej dokonano 

podsumowania obszarów, które gwarantują zapewnienie określonych standardów życia 

społeczności lokalnej. Powiat Pleszewski przyjmując rolę „dobrego gospodarza” winien 

dokonywać ciągłego zwiększania działań w tychże obszarach, których realizacja stanowi 

swoistą wizytówkę każdego samorządu. Wart zaznaczenia jest, iż determinantem mającym 

znaczący wpływ na skuteczność realizacji działań w tym obszarze jest możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych, bez udziału których w budżecie danej inwestycji, jej realizacja będzie 

bardzo utrudniona a nawet niemożliwa.  

1) Realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej (remonty, przebudowa dróg, 

budowa chodników, ścieżek rowerowych) oraz bieżącego utrzymania posiadanej 

infrastruktury.  
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Wskazane w niniejszym raporcie wyliczenia ponoszonych nakładów pokazują zakres 

realizowanych działań na poziomie infrastruktury drogowej. Niepodważalny jest fakt, 

iż znakomita część inwestycji realizowana jest przy pomocy środków zewnętrznych, o 

które powiat występuje przy każdej możliwej sposobności, zarówno na szczeblu 

wojewódzkim (Fundusz Dróg Samorządowych) jak i lokalnym (partycypacja 

samorządów gminnych). Tym samym, możliwa jest modernizacja posiadanej 

infrastruktury. Nieodzowny pozostaje fakt, iż w dalszym ciągu w posiadaniu powiatu 

znajdują się drogi, które ze względu na niezadowalający stan nawierzchni wymagają 

remontów, jednakże ich wykonanie ponosi za sobą bardzo duże koszty, które bez 

zdecydowanej pomocy środków zewnętrznych spowodują bardzo duże obciążenie 

budżetu. 

Oprócz typowo inwestycyjnych nakładów na infrastrukturę drogową istotny jest także 

fakt bieżącego utrzymania dróg. Szczególnie istotne dla mieszkańców powiatu jest 

bieżące uzupełnianie ubytków w jezdniach, właściwe zimowe utrzymanie nawierzchni 

dróg, wycinanie krzewów i traw na poboczach oraz sprzątanie porzuconych śmieci, 

których ilość podlega wzrostowi, co stanowi istotny problem samorządów w Polsce.  

Wskazany wyżej obszar działalności Powiatu Pleszewskiego, podobnie jak ma to 

miejsce w innych samorządach, jest najbardziej ocenianym przez mieszkańców 

powiatu wyznacznikiem skuteczności gospodarowania samorządowymi zasobami. 

2) Inwestowanie w ciągłe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach i placówkach, dla 

których Powiat Pleszewski jest organem prowadzącym. Oświata, oprócz wskazanych w 

pkt 1) powyżej infrastrukturze drogowej stanowi bardzo istotny obszar, w którym 

niezbędne jest podjęcie działań mających na celu jego ciągłe modernizowanie zarówno 

w „sferze twardej” (infrastruktura) oraz w „sferze miękkiej” (coraz skuteczniejsze 

kształcenie młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej).  

Rozpoczynając od kwestii infrastruktury szkolnej, należy wskazać na konieczność 

poniesienia nakładów inwestycyjnych na budynki Zespołu Szkół Technicznych w 

Pleszewie; Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Pleszewie. W związku z wiekiem tychże budynków oraz wysłużeniem 

wyposażenia placówek, Powiat Pleszewski regularnie prowadzi działania związane z 

remontami bieżącymi tychże jednostek oraz zakupem/modernizacją wyposażenia. 

Niemniej należy jednoznacznie zaznaczyć, że konieczny jest kompleksowy remont 

tychże placówek, który zapewni komfortowe warunki do nauki uczniom, co 

niepozostanie bez wpływu na pozytywne postrzeganie placówek przez uczniów, 

kandydatów na uczniów oraz ich rodziców. 

Drugim aspektem, który pozostaje na uwadze samorządu i jest niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania oświaty jest działalność w „sferze miękkiej”, tak dla 

uczniów, jak i kadry nauczycielskiej. Ciągłe zwiększanie kompetencji, wykorzystywanie 

nowych metod nauki, czy też udział w różnego rodzaju projektach zewnętrznych, 

znacząco zwiększa pozycję absolwentów szkół na rynku pracy oraz na dalszej ścieżce 

kształcenia na uczelniach wyższych. Stała dbałość o rozwój uczniów musi iść w parze 

ze starannością kadry nauczycielskiej, która także winna być odpowiednio edukowana 

w sferze stosowania najnowocześniejszych metod nauczania, w szczególności 

przedmiotów zawodowych.  
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3) Istotnym obszarem dla funkcjonowania Powiatu Pleszewskiego jest transport 

publiczny. Obecnie realizowane połączenia autobusowe prowadzone są na podstawie 

wydanych przez Starostę Pleszewskiego lub Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

zezwoleń. Aktualnie każdy z samorządów  gminnych znajdujących się na terenie 

powiatu, korzysta z usług tego samego operatora – prywatnego podmiotu, będącego 

monopolistą na lokalnym rynku. W 2019 roku wraz z pojawieniem się możliwości 

pozyskania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej zostały podjęte działania samorządów mające na celu 

ujednolicenie komunikacji oraz wprowadzenie jednolitych standardów realizowania 

tejże usługi na ternie powiatu, wykorzystując możliwość dofinansowania połączenia ze 

wskazanego wyżej funduszu. Na koniec 2019 roku, komunikacja zbiorowa była -

realizowana w dotychczasowej formule, gdzie zamawiającym dla poszczególnych tras 

były samorządy gminne. Na dzień składania niniejszego raportu niewykluczona 

pozostaje możliwość zmiany formuły „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej”, która może zaowocować większą partycypacją 

państwa w kosztach realizacji połączeń, co umożliwi ich realizację w przyszłości. Tym 

samym, Powiat Pleszewski prowadzi bieżący monitoring uwarunkowań prawnych oraz 

ekonomicznych transportu publicznego w Polsce, które są nieodzowne do możliwości 

poprawy jakości komunikacji zbiorowej oraz możliwości jej organizacji w porozumieniu 

z samorządami gminnymi. 

4) Ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna, należy do zadań pochłaniających ogromną 

sumę środków z budżetu powiatu. Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., którego 

100% udziałów posiada Powiat Pleszewski, jest placówką leczniczą, która dzięki 

wielotorowej działalności w sferze świadczeń leczniczych stanowi samowystarczalny 

podmiot  i  – co niezwykle ważne -  nie powoduje obciążenia budżetu powiatu, tak, jak 

ma to miejsce w wielu innych samorządach powiatowych. Powiat winien w dalszym 

ciągu wspierać działalność tejże jednostki, szczególnie w sytuacjach, gdzie niezbędne 

będą działania samorządu terytorialnego do jej dalszego rozwoju, jak np. pozyskania 

środków zewnętrznych. 

Drugim obszarem, którego realizacja zajmuje istotną rolę w budżecie, jest 

szerokorozumiana pomoc społeczna. Szczególnie mowa tutaj o działalności Domu 

Pomocy Społecznej, który jako rozbudowana jednostka wymaga ciągłych działań 

mających na celu jego sprawne funkcjonowanie. Zgodnie z  przepisami, sposób 

finansowania działalności tejże jednostki w danym roku, opiera się na stawkach pobytu 

mieszkańca, wyliczanych na podstawie kosztów roku poprzedniego. Taki sposób 

finansowania dps-ów oznacza, że w przypadku konieczności poniesienia wyższych 

kosztów w roku bieżącym (związanych np. z narzuconym ustawowo wzrostem 

minimalnych wynagrodzeń za pracę oraz wyłączeniem dodatku stażowego z podstawy 

wynagradzania), różnicą obciążany jest budżet powiatu.  

Należy w tym miejscu zauważyć, że okres jednego roku kalendarzowego, którego dotyczy 

przedłożony raport, zależnie od rodzaju podejmowanych działań, jest okresem, w którym 

pewne działania można zrealizować całkowicie, inne natomiast można jedynie zainicjować i 

zrealizować  wyłącznie małą ich część, pewien etap podjętego projektu. Dlatego też, mimo, że 
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nieniniejszy raport obejmuje de facto 2019 rok, konieczne jest odniesienie się do obecnej 

sytuacji gospodarczej oraz epidemiologicznej na terenie kraju. Należy bowiem zakładać, że te 

aspekty będą znacząco rzutować na aktywność inwestycyjną naszego samorządu. Już dzisiaj 

zmieniające się dynamicznie uwarunkowania powodują, iż działalność Powiatu Pleszewskiego 

została ograniczona na wielu płaszczyznach, co spowodowane jest wprowadzonymi 

regulacjami prawnymi mającymi na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars_Cov_2. 

Szczególnie widoczny na dzień dzisiejszy jest spadek dochodów budżetu z tytułu udziału w 

podatku PIT oraz CIT, którego wielkość uzależniona jest od kondycji gospodarki, która obecnie 

zmaga się z efektami pandemii. Poniżej zostało przedstawione porównanie wpływów do 

budżetu za okres styczeń-kwiecień roku 2019 i 2020.  

2019 ROK 2020 ROK 

 PIT CIT Razem  PIT CIT Razem 

sty.19 1 287 546,00 zł 39 273,25 zł 1 326 819,25 zł sty.20 1 304 484,00 zł 45 929,49 zł 1 350 413,49 zł 

lut.19 773 768,00 zł 10 167,83 zł 783 935,83 zł lut.20 891 473,00 zł 51 225,21 zł 942 698,21 zł 

mar.19 599 257,00 zł 70 140,89 zł 669 397,89 zł mar.20 520 205,00 zł 99 129,56 zł 619 334,56 zł 

kwi.19 1 262 517,00 zł 89 412,09 zł 1 351 929,09 zł kwi.20 769 539,00 zł 68 427,40 zł 837 966,40 zł 

SUMA 3 923 088,00 zł 208 994,06 zł 4 132 082,06 zł SUMA 3 485 701,00 zł 264 711,66 zł 3 750 412,66 zł 

 

Wskazany wyżej spadek dochodów do budżetu z tytułu tychże podatków, należy uznać jako 

marker stanu gospodarki lokalnej, gdzie zakładając jej gorszą niż w 2019 roku kondycję, będzie 

stanowił ogromne wyzwanie dla Powiatu Pleszewskiego. Zakładając wariant negatywny, w 

ostateczności samorząd będzie zobligowany do dokonywania rewizji niektórych działań w 

obszarach, których rozwój jest istotny dla mieszkańców.  

Tym samym na dzień dzisiejszy, oprócz bieżącego monitoringu spraw budżetowych, które 

mają istotny wpływ na funkcjonowanie powiatu, samorząd skupia się na bieżącym 

funkcjonowaniu starostwa powiatowego oraz jednostek mu podległych zapewniających 

ciągłość działania oraz realizowanie zadań administracyjnych na rzecz mieszkańców, obsłudze 

rządowych programów pomocowych skierowanych dla polskiej gospodarki, bieżącej 

współpracy z samorządami oraz służbami powiatowymi w związku z wystąpieniem pandemii, 

realizacji zadań poleconych przez Wojewodę, a także na wspieraniu służb medycznych w ich 

pracy. 

 

Działalność powiatu w pierwszych miesiącach 2020 roku, zostanie szczegółowo opisana w 

przyszłorocznym raporcie o stanie powiatu, w którym będą już zebrane dane, które 

kształtowały działalność Powiatu Pleszewskiego przez cały rok 2020, ze wszelkimi 

konsekwencjami sytuacji epidemiologicznej i gospodarczej w kraju i na świecie. 

 


