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UCHWAŁA  NR LXXVI/167/2021 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia  13 maja 2021 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. 
j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920)  
 
 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się Raport o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2020r. w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Raport podlega przedstawieniu Radzie Powiatu w Pleszewie do dnia 31 maja 2021r. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Wicestarosta    Damian Szwedziak               ..…………..…. 
 
Członek Zarządu   Leopold Lis           …..…………… 
 
Członek Zarządu    Marek Szewczyk          .….…………… 
 
Członek Zarządu    Radomir Zdunek            ..……………… 
 
 
 

 

 



2 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXXVII/167/2021 
Zarządu Powiatu w Pleszewie 
z dnia 13 maja 2021 r. 

         

RAPORT 

O STANIE POWIATU 

ZA 2020 ROK  

 

 

 

  

 

POWIAT PLESZEWSKI 



3 
 

 SPIS TREŚCI              str. 

 

Wprowadzenie……………………………………………………………………....……………………………. 

 

5 

 

Ogólna charakterystyka Powiatu Pleszewskiego………………………………..………………… 

 

6      

 

Informacje finansowe …………………………………………………………….…………………………... 

 

13 

1. Stan finansów  Powiatu Pleszewskiego……………………………………………………………. 13 

2. Wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego………………………………..…………………. 14 

3. Wieloletnia prognoza finansowa…………………………………………….………………………. 15 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego……………………………………….……………………. 

 

 

17 

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii…………………………………………… 18 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+……………………………………………. 18 

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

2020 ….…………………………………….……………………………………………………………………… 

 

22 

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

ścieżek rowerowych”…………………………………………………….………………………………… 

 

24 

4. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie Powiatu 

Pleszewskiego…………………………………………………………………………………………………. 

 

24 

5. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

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

 

25 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na 

lata 2016-2020……………………………………………………………………………………………… 

 

28 

7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020………………………………………………………… 

 

35 

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

2020………………………………………………………………………………………………………………  

 

36 

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

przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.………………… 

 

41 

10 Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej …… 41 

11. 

 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Pleszewskiego…………………………………………………………………………………… 

 

42 

12. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 

Powiecie Pleszewskim w latach 2016-2020………………………………………………………. 

 

46 

13. 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 ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

48 



4 
 

14. 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 ………………………………………………………………………………..  

 

 

 

49 

15. Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego……………………………. 49 

16. 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 2020 ………………………. 

 

 

50 

 

Realizacja uchwał Rady Powiatu w Pleszewie…………………………………………..…………… 

 

52 

 

Współpraca z administracją rządową i samorządową……………………………………………. 

 

68 

1. Porozumienia z administracją rządową……………………………………………………………. 68 

2 Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego..…………………………………. 70 

 

Działania ciał konsultacyjnych w powiecie……………………………………………………………. 

 

72 

 

Realizacja zadań własnych i zleconych powiatowi…………………………………………………. 

 

76 

1. Promocja i ochrona zdrowia……………………………………………………………………………. 76 

2. Edukacja publiczna………………………………………………………………………………………….. 78 

3. Pomoc społeczna…………………………………………………………………………………………….. 91 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ………………………………….. 104 

5. Administracja architektoniczno-budowlana…………………………………………………….. 106 

6. Geodezja i kartografia……………………………………………………………………………………… 106 

7. Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych……………………………… 107 

8. Ochrona środowiska………………………………………………………………………………………… 109 

9. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe…………………………………………………… 110 

10. Powiatowa administracja geologiczna……………………………………………………………… 112 

11. Komunikacja i transport…………………………………………………………………………………… 112 

12. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli……………………………………………… 114 

13. Ochrona praw konsumenta…………………………………………………………………………….. 116 

14. Rynek pracy w powiecie pleszewskim……………………………………………………………… 119 

15. Nieodpłatna pomoc prawna……………………………………………………………………………. 119 

16. Działalność promocyjna i współpraca zagraniczna…………………………………………… 120 

 

Bieżące wyzwania i kierunki działań……………………………………………………………………… 

 

123 

 

 

 
 
 



5 
 

WPROWADZENIE 

 

Przepisy ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 

poz. 920), w brzmieniu nadanym przez ustawę  z dnia  11 stycznia 2018r. o zmianie ustaw w 

celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130 ze zm),  nakładają na Zarząd Powiatu 

w Pleszewie obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu w Pleszewie  do 31 maja  każdego roku 

raportu o stanie powiatu pleszewskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na 

której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Zgodnie z art. 

271 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu uchwałę 

absolutoryjną podejmuje najpóźniej do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, 

którego uchwała dotyczy. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad raportem 

przeprowadza się obowiązkową debatę. W debacie radni zabierają głos bez ograniczeń 

czasowych. W debacie głos mogą zabierać także mieszkańcy Powiatu Pleszewskiego. W tym 

celu należy jednak złożyć Przewodniczącemu Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte 

podpisami, co najmniej 150 osób. Zgłoszenie należy złożyć  najpóźniej w dniu poprzedzającym 

dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie 

powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez 

Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 

wynosi 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu  przeprowadza się 

głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Przedstawiony raport 

obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2020, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii  oraz uchwał rady powiatu. Raport został 

przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie o samorządzie powiatowym. 
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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 62 763 mieszkańców (źródło danych GUS), z czego 50,4% stanowią 

kobiety, a 49,6% mężczyźni.  

Kształtowanie się liczby ludności w latach 2017-2020 przestawia niniejsza tabela, wskazująca 

na trend migracyjny, będący zjawiskiem występującym w wielu małych i średnich powiatach 

na terenie Polski. 

 

Ludność w Powiecie Pleszewskim według gmin - źródło GUS   

  2017 2018 2019 2020 

Gmina Chocz 4 761 4 750 4 753 4 741 

Gmina Czermin 4 929 4 919 4 947 4 935 

Gmina Dobrzyca 8 249 8 165 8 128 8 093 

Gmina Gizałki 4 650 4 643 4 602 4 591 

Gmina Gołuchów 10 584 10 727 10 777 10 807 

Gmina Pleszew 30 030 29 943 29 807 29 596 

Powiat Pleszewski 63 218 63 147 63 014 62 763 

 

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

prawa miejskie z dniem 01.01.2014 r.), Chocz (zyskał prawa miejskie z dniem 01.01.2015 r.) 

oraz trzy gminy wiejskie: Czermin, Gizałki i Gołuchów. Największą powierzchnię z 713 km2 

zajmuje Miasto i Gmina Pleszew – blisko 25%, najmniejszą Gmina Chocz – 10%. Poniżej 

przedstawiono krótką charakterystykę każdej z gmin tworzących Powiat Pleszewski. 

  

Gmina CHOCZ - najmniejsza powierzchniowo gmina Powiatu Pleszewskiego - 74 km². W skład 

gminy wchodzi 12 wsi sołeckich. Liczba ludności w 2020 roku wyniosła 4 741 osób. Gmina 

ulokowana jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 442 Kalisz-Września, od Pleszewa dzieli ją 11 

km; od najbliższej autostrady A2 we Wrześni 47 km. Chocz to gmina typowo rolnicza, w której 

użytki rolne zajmują ponad 50% obszaru gminy. Spośród indywidualnych gospodarstw rolnych 

znaczną większość stanowią gospodarstwa małe, o powierzchni od 2 do 10 ha. Obszary leśne 

zajmują ok. 40% powierzchni gminy, znajdują się tu też nieskażone przyrodniczo tereny nad 

rzeką Prosną, 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 4 935 osób. Sąsiaduje z gminami: 

Chocz, Gizałki, Żerków, Kotlin oraz Pleszew. Jest to gmina typowo rolnicza, w której użytki 

rolne stanowią blisko 80% powierzchni gminy. Bardzo dobrze rozwinięta jest tu produkcja 



7 
 

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

18 wsi i jedno miasto. Liczba ludności w 2020 roku wyniosła 8 093 osoby. Gmina sąsiaduje  

z 5 gminami: Pleszew, Raszków, Krotoszyn, Rozdrażew, Jarocin, Koźmin Wielkopolski i Kotlin. 

Brak na terenie gminy dużych obszarów leśnych i akwenów 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 2020 roku przez 4 591 osób. Gmina 

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

również na strukturę zatrudnienia. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie 

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

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

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

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

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

 

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

Wysoczyzny Kaliskiej. Jej wschodnią granicę wyznacza rzeka Prosna. Powierzchnia gminy 

wynosi ok. 135,9 km², co stanowi prawie 19,1% powierzchni całego powiatu. Gmina Gołuchów 

jest tym samym drugą pod względem wielkości gminą w powiecie. Gminę zamieszkiwało na 

koniec 2020 roku 10 807 mieszkańców. Podzielona 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 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 
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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 29 596 mieszkańcami (stan na koniec 2020 roku) 

zajmuje obszar ok. 180 km². Od roku 1999 Pleszew jest stolicą Powiatu Pleszewskiego. Gmina 

położona jest w środkowej części powiatu, u zbiegu dróg krajowych nr 11 i 12, w odległości 

ok. 30 km od Kalisza, 100 km od Poznania, ok. 120 km od Wrocławia i ok. 140 km od Łodzi. 

Gmina  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%.  

 

 

 

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:  
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• 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,  

• promocji i ochrony zdrowia – Starostwo Powiatowe,  

• 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,  

• dróg publicznych – Zarząd Dróg Powiatowych,  

• 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. 
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INFORMACJE FINANSOWE 

 

1. Stan finansów Powiatu Pleszewskiego  

Budżety w latach 1999 - 2020 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 

2020 96 784 638 zł 96 133 843 zł 

 

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999-2020 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 41.687.651 

zł, z tego: 14.683.538 zł - w 2018 r., 13.029.415 zł - w 2019 r., zaś 13.974.698 zł - w 2020 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, 
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Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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 - 2020 zmalało z 

47.257.533 zł do 37.801.077 zł, tj. o 9.456.456 zł. 

 

2. Wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego 

Najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 

rok przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan 2020 Wykonanie 2020 Wykonanie (w %) 

I Dochody ogółem  97 820 777 96 784 638 99,00 

1 Dochody bieżące 92 285 212 91 400 324 99,04 

2 Dochody majątkowe  5 535 565 5 384 314 97,27 

  

II Wydatki ogółem 100 445 846 96 133 843 96,00 

1 Wydatki bieżące 84 400 655 82 159 145 97,34 

2 Wydatki majątkowe  16 045 191 13 974 698 87,10 

    

A Nadwyżka/deficyt (I-II) -2 625 069 650 795   

  

III Przychody 6 863 354 7 538 045 110,00 

  Nadwyżka z roku ubiegłego 6 863 354 7 538 045 110,00 

IV Rozchody 4 238 285 4 238 285 100,00 

  

B Różnica (III-IV) 2 625 069 3 299 760 125,70 

  

C  

 
Nadwyżka środków na 
koniec roku (A+B) 
  

 
0  

3 950 555 
    

 

Planowane dochody budżetu w wysokości 97 820 777 zł zrealizowano w 99 %,   tj. w 

kwocie 96 784 638 zł (czyli niższej o 1 036 139 zł od planu). 

Wydatki zaplanowano w wysokości 100 445 846 zł. Wykonanie wyniosło 96 %, co 

stanowi kwotę  96 133 843 zł (czyli było niższe o 4 312 003 zł od planu). 

 

mailto:W@ydatki%20ogółem
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W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano: 

a) przychody w łącznej wysokości 6 863 354 zł; Realizacja wyniosła 7 538 045 zł, tj. 110  %.  

Były to przychody z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków  pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku. 

b) rozchody w łącznej wysokości – 4 238 285 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem 

i wyniosła 4 238 285 zł.        

Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2020 rok raty zaciągniętych kredytów 

i pożyczek.  

c) deficyt budżetu w wysokości 2 625 069 zł. 

 

Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką budżetową w 

wysokości 650 795 zł. 

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2020 roku (tzw. 

wolne środki) wyniósł 3 950 555 zł. 

 

Wydatki budżetu Powiatu w 2020 roku wyniosły 96 133 843 zł, z czego: 

– wydatki bieżące  82 159 145 zł, co stanowi 85 % wydatków ogółem, 

– wydatki majątkowe  13 974 698 zł, co stanowi 15 % wydatków ogółem. 

 

Szczegółowe dane o realizacji budżetu w roku ubiegłym zawiera sprawozdanie z 

wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 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 2020 roku obowiązywała uchwała nr X/77/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 

grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego, zmieniana kolejnymi uchwałami Rady Powiatu w Pleszewie oraz Zarządu 

Powiatu w Pleszewie.  
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Najistotniejsze elementy wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego  

(wg stanu na koniec roku 2020) przedstawia poniższa tabela: 

 

Wyszczególnienie 

  

2020   

  

2021 

  

2022 

  

2023 

  

2024 

  

2025 

  

 

2026 

  
Dochody 97 820 777 87 755 390 90 830 398 91 708 702 92 595 789 93 491 747 94 396 664 

Wydatki 100 445 846 82 998 088 85 943 786 86 562 090 87 886 177 89 361 573 91 977 911 

Nadwyżka/Deficyt -2 626 069 4 757 302 4 886 612 5 146 612 4 709 612 4 130 174 2 418 753 

Przychody 6 863 354 - - - - - - 

Rozchody 4 238 285 4 757 302 4 886 612 5 146 612 4 709 612 4 130 174 2 418 753 

Zadłużenie 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 95 310 631 96 233 737 97 166 075 98 107 735 99 058 813 100 019 401 

Wydatki 93 021 325 94 340 398 95 272 736 95 995 163 97 315 474 98 199 284 

Nadwyżka/Deficyt 2 289 306 1 893 339 1 893 339 2 112 572 1 743 339 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 2020 roku wynosił 485 ha. 

Wartość księgowa netto majątku Powiatu Pleszewskiego obejmująca majątek 

jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Starostwa Powiatowego, ustalona według stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła ogółem 246.714.586 zł, w tym: 

a) grunty - 35.436.524 zł, 
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 123.990.080 zł, 
c) pozostałe środki trwałe - 1.068.576 zł, z czego: 

• urządzenia techniczne i maszyny - 654.987 zł, 

• środki transportu - 405.584 zł, 

• inne środki trwałe - 8.005 zł, 
d) środki trwałe w budowie - 2.155.253 zł, 
e) wartości niematerialne i prawne - 18.579 zł, 
f) należności długoterminowe - 21.677.574 zł, 
g) długoterminowe aktywa finansowe (udziały) - 62.368.000 zł. 

 

 

           Szczegółowa informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego według stanu na dzień  

31 grudnia 2020 roku została przekazana Radzie Powiatu w Pleszewie w miesiącu marcu 2021 

roku i umieszczona na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 
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INFORMACJA Z REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII 

 

 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ 

 

W roku 2020 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. 

 

Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego 

 

W zakresie poprawy stanu infrastruktury technicznej skupiono się przede wszystkim na 

infrastrukturze drogowej. W roku 2020 przebudowano łącznie 11,6 km dróg powiatowych, 

wybudowano 3,25 km chodników i 1,2 km ścieżek rowerowych. Nakłady finansowe na 

poprawę infrastruktury drogowej w powiecie pleszewskim w roku 2020 wyniosły  13 664 tys. 

zł. 

Największą inwestycją zrealizowaną w roku 2020 była dofinansowana ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych przebudowa drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – 

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

ramach inwestycji przebudowano 7,63 km drogi. Przebudowę drogi wsparto również środkami 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie 457 957 zł.  

 

Z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykonano również: 

• przebudowę drogi powiatowej nr 4325P w m. Marianin (odcinek o dł. 999 mb; 

wartość całkowita: 398 518 zł; dofinansowanie z RFIL – 278 950 zł); 

• przebudowę drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry (odcinek o dł. 999 mb; 

wartość inwestycji: 516 706 zł; dofinansowanie z RFIL – 348 000 zł); 

• przebudowę drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew (dł. odcinka  995 mb; 

wartość zadania – 697 357 zł; dofinansowanie z RFIL – 345 550 zł); 

• przebudowę drogi powiatowej nr 4309P w zakresie budowy chodnika (etap III o dł. 

347 mb) w m. Kowalew – wartość zadania 166 782 zł, dofinansowanie z RFIL – 166 

500 zł). 

 

W obrębie ochrony środowiska zauważa się poprawę jakości powietrza. Na podstawie 

danych pomiarowych dla stacji Pleszew przy Al. Mickiewicza (prowadzonej przez WIOŚ w 

Poznaniu)  w 2020 roku wynika, że norma w zakresie pyłu zawieszonego PM 2,5 (pył o średnicy 

nie większej niż 2,5 μm) nie została przekroczona. Podobna sytuacja dotyczy pyłu PM 10 (pył 

o średnicy nie większej niż 10 μm).  Obserwując dane tych dwóch parametrów na przestrzeni 
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ostatnich lat można wysnuć wniosek, że jakość powietrza na terenie Miasta Pleszewa (tym 

samym na terenie Powiatu) systematycznie się poprawia.  

Na poprawę jakości środowiska w powiecie niemały wpływ może mieć instalacja 

odnawialnych źródeł energii. Według danych pozyskanych z PINB w Pleszewie oraz WINB w 

Poznaniu w 2020 r. do użytku oddana została jedna elektrownia wiatrowa o mocy 2,1 MW, 

zlokalizowana w m. Cieśle gm. Gołuchów. Tym samym łączna moc zainstalowanych OZE na 

terenie powiatu wynosi obecnie 50,77 MW. 

 W ramach działań podejmowanych przez Powiat pleszewski na rzecz poprawy jakości 

środowiska kontynuowano realizację ,,Programu usuwania azbestu”. W roku 2020 z terenu 

powiatu usunięto blisko 472 t azbestu. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia to 178 851 zł (w 

tym dotacja WFOŚiGW – 115 922 zł, środki gmin – 62 929 zł). 

 

Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej do oczekiwań mieszkańców Powiatu 

Oświata 

Dostosowywano bazę oświatową szkół prowadzonych przez samorząd powiatu do 

kierunków kształcenia, wymogów lokalowych nowoczesnej szkoły. 

Doposażono w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowe pomieszczenia do nauki 

pozyskane w wyniku adaptacji: 

• w ZST - pomieszczenia pracowni językowej i pracowni ogólnokształcącej;  

• w ZPS - pomieszczenie pracowni  komputerowej.  

 

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-

2024 „Aktywna Tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne dla Branżowej Szkoły I stopnia im. H. 

Cegielskiego w Pleszewie, I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie, Branżowej 

Szkoły Specjalnej I stopnia w Pleszewie. 

W odpowiedzi na sytuację w szkolnictwie wynikającą z pandemii spowodowanej 

rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19  zakupiono do szkół prowadzonych przez samorząd 

powiatu pleszewskiego sprzęt do nauki zdalnej. Na realizację tego zadania pozyskano środki 

finansowe m.in. w ramach programu grantowego „Zdalna szkoła” oraz z Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Łącznie zakupiono w ramach ww. 

dofinansowań 83 szt. laptopów do nauki zdalnej. 

W ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie 

pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” z 

kolei  doposażono w ZST pracownię logistyczną i gastronomiczną w sprzęt o wartości 111 tys. 

zł, w ZSUG zaś pracownię gastronomiczną i fryzjerską w pomoce o wartości 70 tys. zł.  

ZSUG poprzez udział w projekcie pn. Zawodowcy na rynku pracy doposażył pracownię 

budowlaną w kwocie 33 691,38 zł, kwota 30392,73 zł stanowi wydatki na prowadzenie 

doradztwa zawodowego i kursu gastronomicznego (barmana). 
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Rynek pracy 

W obszarze rynku pracy skupiono się na tworzeniu nowych miejsc pracy i podejmowaniu  

działań mających na celu likwidację bezrobocia. Odpowiedzialnym za realizację tych zadań jest 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie było 

zarejestrowanych 1 346 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie pleszewskim 

wynosiła 5,2% i była wyższa o 1,5% od średniej dla Województwa Wielkopolskiego wynoszącej 

3,7%. 

W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w roku 2020 

Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 1 874 oferty pracy. Urząd zorganizował w 2020 roku 1 giełdę 

pracy.  

W zakresie doradztwa zawodowego organizowano indywidualne i grupowe porady 

zawodowe oraz informację zawodową grupową. W roku 2020 udzielono 301 osobom porad 

indywidualnych. Porady grupowe skierowano do 63 osób. Grupowych informacji zawodowych  

udzielono z kolei 11 osobom. Tematyka zajęć z doradcami zawodowymi poświęcona była 

przede wszystkim zagadnieniom związanym z rynkiem pracy: sporządzaniu dokumentów 

aplikacyjnych, zasadom skutecznej autoprezentacji, zmianom w prawie pracy metodom i 

technikom motywacji. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w roku 2020 organizował szkolenia dla osób 

bezrobotnych oraz dofinansowywał udział w studiach podyplomowych. Łącznie w szkoleniach 

indywidualnych i grupowych wzięło udział w tym okresie 69 osób, w tym w ramach bonów 

szkoleniowych 50 osób. 

W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie rozpatrzył łącznie 

4 632 wnioski, z czego 4 385 rozpatrzono pozytywnie na kwotę 33 158 075 zł. 

Pomoc społeczna 

Cele strategii realizowano również w obszarze pomocy społecznej. Ich realizacja skupiła 

się przede wszystkim na wypełnianiu 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 2020 roku 3 359 osób. 

Ochrona zdrowia 

W obszarze ochrony zdrowia wszystkie działania skupione zostały na walce z i 

przeciwdziałaniu skutkom pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Z rekomendacji Narodowego Funduszu Zdrowia od dnia 7 października 2020 r. 

Pleszewskie Centrum Medyczne stało się szpitalem II poziomu zabezpieczenia COVID-19. W 

Pleszewie utworzono specjalny, odizolowany, 20-łożkowy oddział leczenia pacjentów, 

zakażonych wirusem SARS-CoV-2.  

Oddział, wg stanu na 31 grudnia 2020 r. miał 75 łóżek, w tym 3 łóżka dla chorych 

z problemami oddechowymi, wymagającymi wentylowania mechanicznego (podłączenia 
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do respiratorów). Na oddziale COVID-owym leczeni są pacjenci, mający potwierdzony wynik 

na obecność coronawirusa. Dla bezpieczeństwa epidemiologicznego oddział odizolowano 

i wyodrębniono w strukturze szpitala jako dodatkowy. Posiada on osobne, bezpośrednie 

wejście. Nie ma możliwości stykania się lub krzyżowania wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych dla pacjentów zakażonych i niezakażonych. 

W celu wzmocnienia pleszewskiego szpitala w walce z Covid -19 Powiat Pleszewski wraz 

z samorządami gminnymi zakupił 5 respiratorów. 

 Z leczenia szpitalnego w pleszewskim szpitalu w roku 2020 skorzystało 20 823 osób. Z 

usług poradni specjalistycznych i zakładów diagnostycznych skorzystało 109 018 osób. Opieką 

długoterminową objęto 6 osób. 734 osoby objęto badaniami w ramach programów 

profilaktycznych realizowanych przez pleszewski szpital. 

 

Bezpieczeństwo 

Kontynuowano wdrażanie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. W roku 2020 w Komendzie 

Powiatowej Policji w Pleszewie wskaźnik wykrywalności przestępstw wyniósł 81,1%. 

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. 

Wdrażano działania profilaktyczne i informacyjne w zakresie ratownictwa, 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

Poprawa sytuacji finansowej Powiatu i wykorzystanie zewnętrznych źródeł 

finansowych 

W ramach realizacji  Celu strategicznego nr 3 Poprawa sytuacji finansowej Powiatu  

i wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowych w roku 2020 jednostki organizacyjne 

powiatu pleszewskiego zgłosiły samodzielnie do różnego rodzaju instytucji 65 aplikacji o 

dofinansowanie projektów o wartości 149 251 460 zł. Łącznie ubiegano się o dofinansowanie 

tychże projektów kwotą 142 650 195 zł. Wnioskowano o dofinansowanie przedsięwzięć 

inwestycyjnych (m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, oświatowej), jak i nieinwestycyjnych 

(działania na rynku pracy, wsparcie nauczania zdalnego w szkołach). 

Na ilość wniosków i wysokość wnioskowanych środków bardzo duży wpływ miało 

wystąpienie na terenie Polski epidemii COVID-19 i uruchomienie funduszy mających na celu 

ograniczanie negatywnych skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej rozprzestrzenianiu się. 

Na koniec roku 2020 w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie potwierdzoną 

informację o dofinansowaniu otrzymały 54 wnioski, na realizację których przyznano łącznie 72 

063 936 zł.  W trakcie procedowania pozostawało 8 aplikacji z wnioskowaną kwotą 

dofinansowania 27 365 349 zł (projekty infrastrukturalne z zakresu: poprawy jakości 

infrastruktury drogowej, infrastruktury oświaty, zdrowia, rozwoju elektronicznych usług 

publicznych). 
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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 2020 roku w ramach programu przedstawiają poniższe 

tabele. 

Zadania inwestycyjne realizowane przez ZDP w 2020 r. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lp.  
Zadanie 

inwestycyjne 

 
Wykonanie 

ogółem 

Wykonanie  
 

Powiat 
 

Gmina 

Rządowy 
Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

Fundusz  
Dróg 

Samorządowych 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4311P w m. Czermin  
(dł. 994mb; chodnik – 566mb) 

896 803,49 308 083,49 220 000,00 - 368 720,00 
  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4325P w m. Marianin (dł. odcinka 
999mb) 

398 518,01 13,01 119 555,00 278 950,00  
 

- 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 
5149P w m. Koźminiec (dł. 
odcinka 996mb; chodnik 1 114mb 
– zakończenie przewidziane 
31.05.2021) 

185 808,99 50 808,99 135 000,00 - - 
 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4322P w m. Polskie Olędry (dł. 
odcinka 999mb) 

516 705,71 13 694,00 155 011,71 348 000,00 
 

- 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4348P Krzywosądów – Kucharki  
(dł. odcinka 7,630km; chodnik – 
1,144km; ciąg pieszo – rowerowy 
– 1,197km 

8 793 039,36 3 008 378,36 1 023 644,00 457 957,00  
 

4 303 060,00 
 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4336P w m. Suchorzew (dł. 
odcinka 995mb; chodnik – 
995mb) 

697 357,24 807,24 350 000,00 346 550,00 
 

- 

7. Poprawa bezpieczeństwa w 
obrębie przejść dla pieszych na ul. 
Wojska Polskiego 

- - - - - 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 
4309P w zakresie budowy 
chodnika. Etap III. (dł. 347mb) 

166 781,70 281,70 - 166 500,00  
 

- 

  
Razem: 

 
11 655 014,50 

  

 
3 382 066,79 

 
2 003 210,71 

 
1 597 957,00 

 
4 671 780,00 
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Zadania inwestycyjne powierzone Gminom w 2020 r. 

 
Zbiorcze  zestawienie  nakładów na  inwestycje  realizowane  w 2020 r. 

 
Zestawienie efektów rzeczowych inwestycji realizowanych  w 2020 r.  

 
Gmina Długość dróg  

(mb) 
Długość chodników 

(mb) 
Długość ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszo 
- rowerowych (mb) 

Chocz 
 

0 0 0 

Czermin 
 

1 993,00 566,00 0 

Dobrzyca 
 

999,00 215,00 0 

Gizałki 
 

0 0 0 

Gołuchów 
 

7 630,00 1 144,00 1 197,00 

Pleszew 
 

995,00 1 325,00 0 

Razem: 11 617,00 3 250,00 1 197,00 

 

 

Lp. Zadanie inwestycyjne Wykonanie 
ogółem 

Wykonanie 

Powiat Gmina Inne 
1. Rozbudowa  ul. Targowej wraz z budową 

ronda (Słowackiego – Bogusza – Targowa) 
– Zadanie realizowane przez Miasto i 
Gminę Pleszew 

400 000,00 400 000,00 - - 

2. Przebudowa istniejącego chodnika wraz z 
remontem kanalizacji deszczowej w ciągu 
drogi powiatowej nr 4173P. Etap IV. (dł. 
215 mb) – Zadanie realizowane przez 
Gminę Dobrzyca 

148 244,95 148 244,95 - - 

 Razem: 548 244,95 548 244,95 - - 

Lp. Gmina Wykonanie ogółem 
(zł) 

Środki Powiatu 
(zł) 

Środki Gmin 
(zł) 

RFIL FDS 

1. Chocz 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Czermin 
 

1 295 321,50 308 096,50 339 555,00 278 950,00 368 720,00 

3. Dobrzyca 
 

850 759,65 212 747,94 290 011,71 348 000,00 0,00 

4. Gizałki 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Gołuchów 
 

8 793 039,36 3 008 378,36 1 023 644,00 457 957,00 4 303 060,00 

6. Pleszew 
 

1 264 138,94 401 088,94 350 000,00 513 050,00 0,00 

 Razem: 12 203 259,45 3 930 311,74 2 003 210,71 1 597 957,00 4 671 780,00 
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3. Projekt pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - 

Budowa ścieżek rowerowych” 

 

Termin realizacji projektu wydłużono decyzją Instytucji zarządzającej WRPO do końca 

sierpnia 2021. Działania powiatu pleszewskiego w roku 2020 skupiały się na realizacji wykupu 

gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej. Zlecono wykonanie operatów 

szacunkowych zajętych nieruchomości. Podpisano umowę na obsługę notarialną wykupów. 

Wykupiono 47 z 63 działek zajętych pod budowę ścieżki rowerowej. W roku 2020 na wykup 

gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej wydano z budżetu powiatu 391 104 zł. 

 

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 2020  udało się pozyskać kolejne wsparcie WFOŚiGW w Poznaniu, na 

kontynuację podjętych wcześniej działań, dzięki czemu na wolność wypuszczono kolejną 

partię kuropatw w ilości 1828 szt. Wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 48.990,40 zł, z 

czego: 

- 34.293,28 zł (70%) stanowiła dotacja WFOŚiGW w Poznaniu, 

- 10.300,00 zł (21%) stanowiły środki Kół Łowieckich, 

- 4.397,12 zł (9%) stanowiły środki Powiatu Pleszewskiego. 

 

Na wykresie przedstawiono stany wiosenne zwierzyny drobnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem trzech ostatnich lat. Z wykresu wynika, że negatywny trend spadkowy 

w przypadku kuropatw został zahamowany, a podjęte działania przyniosły zamierzony efekt. 

Należy zaznaczyć, że liczba kuropatw odnosi się do stanu na dzień 10.03.2020 r. (wg. rocznych 

planów łowieckich) i nie obejmuje kuropatw wsiedlonych (1828 szt.) we wrześniu 2020 r.    
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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. 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 

III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

IV. Bezpieczeństwo w sieci 
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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 2020 roku kształtował się na stałym, maksymalnym (100%) 

poziomie, w 3 (kradzież, kradzież samochodu, bójka i pobicie) wykrywalność spadła  

w stosunku do roku ubiegłego, w 2 (kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy) wzrosła.  

Komenda Powiatowa Policji w  Pleszewie oraz Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie 

prowadziły szereg działań profilaktycznych, szkoleń, spotkań z mieszkańcami, w tym  

z dziećmi, młodzieżą i seniorami nt. bezpieczeństwa. Liczba tych działań była ograniczona ze 

względu na sytuację epidemiologiczną. 

Na terenie powiatu realizowane były programy profilaktyczne: „Bezpiecznie to wiedzieć  

i znać”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne życie seniorów”, „Bezpieczne wakacje” 

,„Bezpieczeństwo nad wodą”, „Zgaś ryzyko”.  

 

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 roku 2020 roku na terenie powiatu pleszewskiego w ramach procedury Niebieskie karty 

objęto pomocą 161 rodzin.  W ramach tych działań udzielono pomocy psychologicznej, 

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

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

 

WNIOSKI: 

• przeciwdziałano występowaniu przemocy w rodzinie, 

• otoczono opieką osoby i rodziny, które padły ofiarą przemocy, 

• 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 
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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.  

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 2020 roku na terenie powiatu pleszewskiego w ruchu drogowym doszło do 615 zdarzeń 

ogółem, w tym 71 wypadków oraz 544 kolizji. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 7 osób,  

a rannych zostało 81 osób. Dla poprawy bezpieczeństwa realizowano działania m. in. w ramach 

akcji: „ „Pasy”, „Telefon”, „Smog”. Zrealizowano projekty: Mały i Młody Ratownik oraz Turniej 

Pierwszej Pomocy dla dzieci klas II i III. Wzięło w nich udział 46 uczniów. 

WNIOSKI: 

• spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych przy jednoczesnym wzroście liczby 

zdarzeń drogowych, 

• wzrost świadomości pieszych objawiający się ograniczeniem liczby wykroczeń 

popełnianych przez pieszych, 

• odnotowanie większej liczby kierujących pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

• pogłębianie wiedzy mieszkańców  nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

IV. Bezpieczeństwo w sieci 

W 2020 roku na temat bezpieczeństwa w sieci zorganizowano szereg spotkań  

z uczniami szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.  Zostały przeprowadzone  lekcje 

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 2020 roku zostało  

przedłożone  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Powyższe  wnioski zostały  przez Komisję 

przyjęte. 
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6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 w 2020 

roku 

 

Cel strategiczny I Wsparcie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem 

Cel 
operacy

jny 
Zadania Wskaźniki  

W
yr

ó
w

n
an

ie
 s

za
n

s 
e

d
u

ka
cy

jn
yc

h
 d

zi
ec

i i
 m

ło
d

zi
eż

y 

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 

0 

 

0 
 

0 
 

0 

 
0 
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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 
 
 
 
 

0 
 
 

 
0 
 
 

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 

151 
151 
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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 

193 
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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 

       1 
       1 

6939,00 
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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 
 
0 
 
0 
 

 

Cel strategiczny III Integracja osób z niepełnosprawnościami 

 

Cel 
opera
cyjny 

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 

1 
 
 
1 
 
 
2 
 

 
 
4.464.753,21 
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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 

456.905,00 
 

 
75.020,00 

 

 
 

1.537.200,00 
 

 
163.980,00 
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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 

0 
 

0 

W
sp

ar
ci

e 
sy

st
em

u
 o

p
ie

ki
 in

st
yt

u
cj

o
n

al
n

ej
 

o
b

ej
m

u
ją

ce
j k

o
m

p
le

ks
o

w
ą 

i z
in

te
gr

o
w

an
ą 

p
o

m
o

c 

d
la

 o
só

b
 n

ie
p

eł
n

o
sp

ra
w

n
yc

h
 i 

ic
h

 r
o

d
zi

n
 

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 

199 
 
 

100% 
 

 



33 
 

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 

2 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 

R
o

zb
u

d
o

w
a 

in
fr

as
tr

u
kt

u
ry

 i 
ro

zw
ó

j s
ys

te
m

u
 

o
p

ie
ki

 n
ad

 o
so

b
am

i s
ta

rs
zy

m
i, 

sa
m

o
tn

ym
i 

i d
łu

go
tr

w
al

e 
ch

o
ry

m
i 

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

powiatu pleszewskiego 
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A. Podnoszenie standardu pracy 
poprzez: podnoszenie kwalifikacji 
kadry  

A. 1. Liczba przebytych szkoleń 2 
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7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 
 

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. 12 

Liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

os. 321 

Liczba umieszczonych artykułów w prasie lokalnej szt. 0 

1.2. Liczba osób uczestnicząca w treningach / warsztatach os. 32 

Liczba przeprowadzonych zajęć szt. 3 

1.3. Liczba przeprowadzonych warsztatów / treningów szt. 1 

Liczba uczestników os. 8 

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

2.1 Liczba rodzin objętych procedurą Niebieska Karta  szt. 161  

Liczba wspólnych interwencji służb szt. 15 

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. 1700 

 Liczba umieszczonych informacji w prasie lokalnej szt. 2 

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. 20 osób1  

2.5. Czas dostępności telefonu godz. Całodobowo przez 
cały rok (162 
rozmowy 
telefoniczne) 

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  0 

Cel operacyjny 
 Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  

3.1. Przekazanie aktualnej oferty oddziaływań dla sprawców 
przemocy w rodzinie 

szt. 8 

3.2. Liczba przeprowadzonych programów  szt. 1 

 
1 w tym udzielono:49 porad psychologicznych prawnych, 20  rodzinnych 
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 Liczba osób uczestnicząca  w programie korekcyjno - 
edukacyjnym 

os. 7 

 Liczba sprawców, którzy ukończyli program os. 3 

3.3. Liczba sprawców monitorowanych po zakończeniu programu os. 3 

 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. 1 

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. 0 

4.4. Przeprowadzenie spotkania Powiatowego Zespołu 
Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania przemocy w  rodzinie  

szt. 0 

Liczba uczestników spotkania os. 0 

 

 

 

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

2020 
 

Uchwałą Rady Powiatu  nr XXXII/249/18 z dnia 9 lutego 2018r. przyjęto „Program  

Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim  na lata 2018-2020”. 

 

W związku z panująca w roku 2020r.  sytuacją epidemiologiczną COVID-19 Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie miało ograniczoną możliwość realizacji zadań z 

zakresu wspierania i rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomimo ograniczeń związanych z 

panującą pandemią na bieżąco realizowaliśmy zadania wspierające rodziny zastępcze, dzieci,  

rodziców biologicznych i pełnoletnich wychowanków.  

 

Celem głównym realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 

terenie Powiatu Pleszewskiego na  lata 2018 – 2020” była:  „Wieloaspektowa praca z 

rodzinami zastępczymi  oraz organizowanie efektywnego  i zintegrowanego systemu pieczy 

zastępczej”. 

 

Cel ten rozwinięty został o cele szczegółowe: 

  

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

Kierunki działań Termin  realizacji Realizatorzy 

/Partnerzy 

- promowanie i propagowanie  

idei rodzicielstwa zastępczego 

- opracowanie i dystrybucja materiałów 

promocyjnych (plakaty,  kalendarze na rok 2020) 

PCPR,  lokalne 

media  
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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, 

- materiały promocyjne zostały przekazane 

urzędom, placówkom oświatowym, instytucjom  

funkcjonującym na terenie całego powiatu 

pleszewskiego. 

- w roku 2020 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 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

- 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 2020 roku przeprowadzono szkolenie PRIDE: 

Rodzinna Piecza Zastępcza dla kandydatów na 

rodziny zastępcze niezawodowe. W szkoleniu dla 

rodzin zastępczych niezawodowych brało udział 8 

kandydatów i 8 kandydatów otrzymało 

kwalifikacje do sprawowania opieki i wychowania 

nad dzieckiem.  

 

 

Promowanie idei rodzinnych form pieczy zastępczej było 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. Efektem tego działania były  bezpośrednie kontakty i rozmowy z 

potencjalnymi kandydatami na rodziców zastępczych.     

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, 

W PCPR zatrudnionych jest 4 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, którzy w ciągu roku 

2020 obejmowali swoją opieką 53 rodziny 

zastępcze i 1 rodzinny dom dziecka (łącznie 54 

PCPR 
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-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 

realizacje zadań poszerzających  

i uzupełniających realizację zadań 

ustawowych, 

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 2020r.  PCPR  na potrzeby rodzin 

zastępczych i prowadzących rodzinny dom 

dziecka  zatrudniony był  psycholog w wymiarze 

2 godz. tygodniowo (8  godz. miesięcznie). 

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  

W 2020r. ze względu na stan epidemiologiczny 

w kraju zorganizowanych łącznie 2 grupy 

wsparcia, w których udział wzięło   

16 osób w tym 13 rodzin zastępczych  

(2 małżeństwa)  i 1 rodzinny dom dziecka.  

Warsztaty dla rodzin zastępczych /rodzinnym 

domu dziecka  

Dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinny 

dom dziecka zorganizowane zostały warsztaty 

podnoszące kompetencje rodzicielskie i 
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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. 

                             

Cel III : 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 

- zorganizowanie grupy wsparcia dla rodziców 

biologicznych w zakresie doskonalenia funkcji 

wychowawczych oraz pracy na rzecz powrotu 

dziecka do środowiska rodzinnego. W 2020 

przeprowadzono 1 grupę wsparcia, w których 

udział wzięło 4 rodziców biologicznych. 

- współpraca z asystentem 

rodziny/pracownikiem socjalnym  

w zakresie  posiedzeń zespołu ds. okresowej 

oceny sytuacji dziecka umieszczonego 

w pieczy zastępczej. Ponadto koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej przy współpracy  

z asystentem rodziny przygotowuje plan 

pomocy dziecku,      

PCPR 

Instytucje 

i inne 

instytucje 

działające na 

rzecz dziecka 

i rodziny                                  

wychowawcze. W warsztatach brało udział  

13 rodzin zastępczych i 1 rodzinny dom dziecka. 

Łącznie 16 osób wzięło udział w szkoleniach. 

- w roku  2020 została zatrudniona 1 osoba do 

pomocy przy opiece nad dziećmi oraz pracach 

gospodarskich  w rodzinnym domu dziecka  

- w roku 2020 udzielono 168 świadczenia 

finansowe, obligatoryjne i fakultatywne na 

łączną kwotę 1.567.997,04 zł. 
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umieszczonego w pieczy 

zastępczej i oceny rodziny 

zastępczej i prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, 

- dochodzenie na rzecz dziecka 

przebywającego w pieczy 

zastępczej świadczeń 

alimentacyjnych, 

- ustalenie odpłatności za pobyt 

dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej, 

- umożliwienie i pomoc w 

kontaktach z dziećmi  

umieszczonych w pieczy 

zastępczej z rodzinami 

naturalnymi. 

- ustalono i przeanalizowano sytuację 

rodzinną, dochodową i osobistą rodziców 

biologicznych 

- 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 2020 

odbyło się 11 spotkań w siedzibie PCPR. 

Pozostałe spotkania odbywały się 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 zachowując wszelkie środki 

ostrożności i reżim sanitarny. 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, 

 - 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 ds. 

Pieczy Zastępczej 

PCPR 
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- udzielanie świadczeń dla 

usamodzielnianych 

wychowanków.  

- zapewniono pomoc prawną, psychologiczną, 

pedagogiczną,  

- monitorowanie postępów w zdobywaniu 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

 

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 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. 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. 
 

W trakcie realizacji. Projekt koordynuje Starostwo Powiatowe w Kaliszu. 

Program zakłada: 

• zwiększenie kompetencji zawodowych (wiedzy i umiejętności) związanych z 

profilaktyką zakażeń HBV i HCV wśród 220 osób uczestniczących w szkoleniach 

(personel medyczny POZ, ratownicy medyczni, stomatolodzy, asystentki 

stomatologiczne, pracownicy gabinetów kosmetycznych, zakładów fryzjerskich, 

salonów tatuażu i piercingu). 

• Wzrost wiedzy i świadomości zdrowotnej u 12 000 mieszkańców AKO na temat 

wirusowych zapaleń wątroby. 

• Zwiększenie o 6 885 liczby osób aktywnych zawodowo, zaszczepionych na WZW B w 

populacji Aglomeracji. 

• Wzrost wykrywalności zakażeń HBV i HCV w grupie 12 000 aktywnych zawodowo 

mieszkańców Aglomeracji. 

Cele projektu zostaną osiągnięte do 30.11.2021r. Grupę docelową stanowi 12 000  osób  

w wieku aktywności zawodowej z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 
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10. Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej 

 

W trakcie realizacji. Projekt koordynuje Gmina i Miasto Stawiszyn. W roku 2020 

wybrano operatora badań w projekcie. Utworzono również stronę internetową projektu 

www.stopczerniak.ako.pl.   

Ruszyły zapisy na badania diagnozujące czerniaka w ramach projektu dla osób w wieku 

50-64 lat. 

 

 

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. 

Godzinami,  których ruch ten jest najbardziej zintensyfikowany przypada w godzinach 

6:00 - 9:00 (szczyt poranny), kiedy rozpoczynaj się zajęcia w szkołach oraz rozpoczyna się praca 

http://www.stopczerniak.ako.pl/
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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 szczyćcie, 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 publicznych 

przewozów, przy założenia 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 – 199.392km.  

• 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. 

W roku 2020 zorganizowano kilka spotkań z Wójtami, Burmistrzami Gmin: Pleszew, 

Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów , Chocz, celem wypracowania wspólnego dalszego 

działania w publicznym transporcie zbiorowym. 

Uzgodnienia dotyczyły między innymi dokonania przez Powiat ogłoszeń o zamiarze 

przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówień w wybranym trybie, zgodnie z art.19 
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ust.1 pkt.1 i 2 lub bezpośredniego zawarcia umowy , o którym mowa w art.22, ust.1 pkt.1-3 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

Uzgodniono, że w przyszłości Powiat mógłby przejąć obowiązki organizatora 

publicznego transportu zbiorowego po podpisaniu stosownych umów z ościennymi gminami. 

Obecnie funkcjonujący transport na terenie Powiatu Pleszewskiego reguluje ustawa z 

dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( tj. Dz. U z 2019r., poz.2140 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, 

− 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 
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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  ok. 2.000,00 zł rocznie (kwota ujęta w budżecie Powiatu na 

rok 2020).  

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 30 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; 

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. 
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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 2021r.  

 

 

12. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 

Powiecie Pleszewskim w latach 2016-2020 

 

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. 

 

W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2020 roku  

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 1874 oferty pracy. Najwięcej ofert dotyczyło pracy 

na stanowisku: kierowca kat. B, C, CE, pracownik fizyczny, pakowacz, spawacz, stolarz, 

sprzedawca, magazynier, operator wózka widłowego, pracownik produkcji. Ponadto w 

analizowanym okresie zorganizowano 1 giełdę pracy na  stanowisko pracownik załadunku. 

W zakresie doradztwa zawodowego odbywały się indywidualne i grupowe porady 

zawodowe oraz informacja zawodowa. W 2020 roku porad indywidualnych udzielono 301 

osobom, porad grupowych 63 osobom, grupowych informacji zawodowych 11 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 wzięło 69 osób, w tym w ramach bonów 

szkoleniowych 50 osób. Szkolenia odbywały się w zakresie  prawo jazdy kat. C, CE, D wraz z 

kwalifikacjami wstępnymi na przewóz rzeczy lub osób, spawacz TIG, autodetaling, AutoCad, 

wózek jezdniowy z UDT, kosmetyczka, terapia mięśniowo - nerwowa, koparko - ładowarka. 

W zakresie wsparcia przedsiębiorczości zastosowano szereg refundacji  i dofinansowań  

mających wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. Skierowano na staże 187 osób, a 

pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne przyznano 141 refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy. Na realizację tej formy wsparcia poza środkami 
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przyznanymi tzw. algorytmem PUP Pleszew pozyskał środki z programów Rezerwy Ministra. 

Wspierano również powstawanie nowych przedsiębiorstw. W 2020 r. przyznano 74 dotacje 

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 2020 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 pracownikom i pracodawcom na łączną kwotę 1 168 925,65 zł. Z tej 

formy skorzystało 464 pracowników i pracodawców biorąc udział w szkoleniach zawodowych 

oraz studiach podyplomowych. 

 

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał następujące środki na 

aktywizację zawodową i wsparcie pracodawców: 

 

−  w kwocie 462 853,83 zł z Funduszu Pracy przyznane tzw. algorytmem, 

−  w kwocie 7 000 000,0 tys. zł na realizację programów aktywizacji zawodowej                         

z Rezerwy Ministra (program aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych, 

program aktywizacji zawodowej dla osób zamieszkujących wieś, program, którego 

realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy w związku z 

COVID-19) 

Kontynuowane były natomiast projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej: 

−  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (V)”, 

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 

1 755 356,06 zł, 

−  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie 

1 397 030,56 zł. 

 

Ponadto w ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie 

rozpatrzył łącznie 4632 wnioski na łączną kwotę 33 158 074,78 zł. Szczegóły w tabeli poniżej. 

W 2021 r. kontynuowane jest wsparcie dla przedsiębiorstw z wybranych branż, które 

odnotowały spadek obrotów w związku z COVID-19. 
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Instrument wsparcia 

Liczba wniosków 

rozpatrzonych 

pozytywnie  

Kwota 

art. 15zzb Dofinansowanie przedsiębiorcy części 
kosztów wynagrodzeń pracowników  

536 13 872 032,46 

art. 15zzc Dofinansowanie osobie prowadzącej 
samodzielnie działalność gospodarczą części kosztów 
prowadzenia tej działalności 

647 3 493 880,00 

art. 15zzd Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy 

3 039 15 178 000,00 

art. 15zzda Jednorazowa pożyczka na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia działalności organizacji 
pozarządowej 

121 350 974,76 

art. 15zze Dofinansowanie organizacji pozarządowej 
części kosztów wynagrodzeń pracowników 

3 62 090,10 

art. 15zze2 Dofinansowanie kościelnej osobie prawnej 
części kosztów wynagrodzeń pracowników 

2 16 097,46 

art. 15zze4 Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy  

37 185 000,00 

SUMA 4 385 33 158 074,78 

 

 

13. 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  

 

Celem projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

pleszewskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest 

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy 

w powiecie pleszewskim. 

Projekt realizowany jest od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. Wartość projektu 

4 842 130,06 zł, w tym w 2019 r. 762 092,32 zł, w 2020 r. 1 755 356,06 zł, w 2021 r. 

1 302 133,40 zł, w 2022 r. 1 022 548,28 zł. 

Grupę docelową stanowi 438 osób bezrobotnych. Zostaną oni skierowani na staże, bony 

szkoleniowe lub otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
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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. W 2020 roku w ramach projektu na staż skierowano 61 

os., na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych 41 osób, 24 osoby otrzymały jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

 

14. 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  

 

Celem projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 

powiecie pleszewskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest 

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, 

zarejestrowanych w PUP Pleszew. 

Projekt realizowany jest od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r. Wartość projektu 

3 634 740,87 zł, w tym w 2019 r. 493 592,13 tys. zł, w 2020 r. 1 397 030,56 zł, w 2021 r. 

854 399,87 zł, w 2022 r. 889 718,31 zł.  

Grupę docelową stanowią 334 osoby bezrobotne. 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. W 2020 

r. w ramach projektu skierowano 31 osób na staż, 15 osób na szkolenie, 18 osób otrzymało 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

 

15. Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego 

 

 „Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Pleszewskiego” jest przedsięwzięciem 

realizowanym  przez Powiat Pleszewski od 2010 r. przy współudziale Gmin z terenu powiatu. 

W znacznej części jest on finansowany poprzez dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2020  po złożeniu wniosku oraz 

uzyskaniu wsparcia z Funduszu, Program był realizowany w normalnym trybie. 

W ramach powiatowego Programu usuwania azbestu w ubiegłym roku usunięto 471,903 

t wyrobów budowlanych zawierających azbest, za łączną kwotę 178.851,23 zł (w tym: dotacja 

WFOŚiGW – 115.922,10 zł, środki gmin – 62.929,13 zł). Złożonych zostało 258 wniosków, 

z czego pozytywnie rozpatrzono 192 wnioski, co pokazuje, że zainteresowanie właścicieli 

nieruchomości wciąż jest bardzo duże. 

Dotychczas w naszym Powiecie unieszkodliwiono 3.126 ton wyrobów azbestowych, za 

łączną wartość 1.133.842,79 zł (79,55% tej kwoty pokryła dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu).  
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Jak zatem widać znaczna część kosztów została pokryta ze źródeł zewnętrznych, bez udziału 

których usuwanie azbestu nie byłoby możliwe.  

 

 

16. 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 2020  

Rada Powiatu w Pleszewie w uchwale Nr X/81/2019 z dn.13 grudnia 2019 roku 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 2020” 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 2020 w dniu 31 grudnia 2019 roku. 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 – 10.000,00 zł 

− Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 17.500,00 zł. 

 

W wyniku naboru ofert do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wpłynęły 22 

oferty: 10 ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 5 ofert na zadania z zakresu 

turystyki  i wypoczynku oraz 7 ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego.  

W dniu 28 stycznia 2020 roku Komisja zaopiniowała 21 ofert, 1 oferta została odrzucona z 

powodu braków formalnych. Zarząd Powiatu w Pleszewie na posiedzeniu w dniu 14 lutego 

2020 roku dokonał wnikliwej analizy wszystkich ofert i uchwałą Nr XLIII/94/2020 w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert postanowił dofinansować 21 organizacji 

pozarządowych w następujących zadaniach na ogólną kwotę w wysokości 71.160 zł.   

1)  W dziedzinie kultury fizycznej i sportu wsparto 10 zadań, na które przeznaczono kwotę 

w wysokości 50.500 zł: 

a) „Organizacja Ogólnopolskich zawodów – II kolejka XX Ligi Taekwondo”, 

b) Organizacja zawodów „7 Central Poland Open”, 

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”, 
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f) „Udział Drużyny LZS Las Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie pułki nożnej na 

terenie Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz prowadzenie treningów piłkarskich 

dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pleszewskiego”, 

g) „Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt i Chłopców szkoły 

podstawowej”, 

h) „Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży”, 

i) „Raiss CUP 2020 – turniej piłki nożnej”, 

j) „Dziś biegamy jutro pomagamy”. 

 

2) W dziedzinie turystyki i wypoczynku wsparto  5 zadań na łączną kwotę 7.960,00 zł: 

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

w formie półkolonii „Lato za grosik”, 

b) „Rowerem nad morze”, 

c) „Organizacja Wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu w formie 

obozu sportowego, 

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

Uniejów i jego okolicę”, 

e) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży „Wyjazd do Muzeum Rolnictwa”. 

 

3) W dziedzinie kultury wsparto 6 zadań, na które wydatkowano kwotę 12.700 zł: 

a) ,,Jubileusz z historią w tle. 610 – lecie lokacji wsi Żegocin”, 

b) ,,Szlakiem Polskich Korzeni”, 

c) „Notatki Dobrzyckie nr 60 i 61”, 

d) „Pleszewskie Kulinaria Wigilijne”, 

e) „Organizacja imprezy masowej o zasięgu ponadgminnym – V Wielkopolska majówka z 

BMW w Dobrzycy”, 

f) „Fabianowska Noc Kupały. 

 

Uchwałą nr XLVIII/104/2020 unieważniono konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych Powiatu Pleszewskiego. Przyczyną unieważnienia przedmiotowego konkursu 

stanowiło ogłoszenie przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 roku 

stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2. 
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REALIZACJA UCHWAŁ 

RADY POWIATU PLESZEWSKIEGO W 2020 ROKU 
 

 
L.p. 

 
Uchwała nr 

 
w sprawie realizacja 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W PLESZEWIE PODJĘTE W 2019 R.  ALE OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM  ROK 2020 
 

1. 
X/76/2019 

13.12.2019 r. 

przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej  Powiatu  Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

2. 
X/77/2019 

13.12.2019 r. 

uchwalenia budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 

2020 r. 

3.  
X/81/2019 

13.12.2019 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 

2020” 

Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w pkt. 16 „Informacja o realizacji 

polityk, programów i strategii” na str. 50 niniejszego raportu. 

4. 
X/86/2019 

13.12.2019 r. 

ustalenia wysokości opłat  i kosztów  

związanych z usunięciem  i 

przechowywaniem pojazdów 

Rada Powiatu w Pleszewie, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań 

wynikających z konieczności usunięcia z drogi pojazdów w sytuacjach określonych w 

ustawie : 

- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 

sposób zagraża bezpieczeństwu, 

- 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, 
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- 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, 

ustala corocznie w drodze uchwały wysokość opłat oraz kosztów usunięcia pojazdu. 

Rada Powiatu w Pleszewie - zgodnie z ustawą - jak corocznie podjęła uchwałę na rok 2020 

nr X/86/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem i  przechowywaniem pojazdów. W związku z powyższym 

corocznie wybierana jest firma w zapytaniu ofertowym na holowanie pojazdów. W wyniku 

zapytania ofertowego wybrano firmę Auto-Usługi Marcin Cholewa ul. Kopernika 20;63-322 

Gołuchów. Natomiast parking dla pojazdów usuniętych z drogi wyznaczony został w  

Centrum Kształcenia Zawodowego) w Pleszewie, Al. Wojska Polskiego 4 na podstawie 

umowy najmu parkingu strzeżonego na rok 2020. 

W 2020r. na terenie Powiatu , na podstawie art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym 

usunięto z dróg łączenie  9  pojazdów, w tym  6 zostało odebranych przez właścicieli  

pojazdów. W przypadku 3  pojazdów był przepadek na rzecz Powiatu Pleszewskiego. 
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5. 
X/90/2019 

13.12.2019 r. 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie  

na 2020 rok 

WYKONANA. Komisja,  podczas sesji  w dniu  11 lutego 2021 r., przedłożyła   Radzie Powiatu 

sprawozdanie z realizacji planu kontroli na 2020 rok.   

6. 
X/91/2019 

13.12.2019 r. 

zatwierdzenia  planu pracy komisji 

Rady Powiatu na 2020 rok 

WYKONANA. Komisje Rady,  podczas sesji  w dniu  11 lutego 2021 r., przedłożyły   Radzie 

Powiatu sprawozdanie z przyjętych na 2020 rok planów pracy.    

7. 
X/92/2019 

13.12.2019 r. 

uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Pleszewie na 2020 rok 

WYKONANA 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W PLESZEWIE PODJĘTE W 2020 R.   
 

1. 
XI/93/2020 

21.02.2020 

zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 

2020 r. 

2. 
XI/94/2020 

21.02.2020 

zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

3. 
XI/95/2020 

21.02.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Wojewodą 

Wielkopolskim dotyczącego przyjęcia 

zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej 

Zgodnie z przyjętą uchwałą, w dniu 21 lutego 2020 roku zawarto porozumienie Nr ZK-

VI.0031.23.2020.9 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim, zgodnie 

z którym Powiat Pleszewski: 

- zawarł i podpisał w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umowy zlecenia z 3 

podmiotami leczniczymi, oraz 3 lekarzami prowadzącymi indywidualną 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 2020 roku. W trakcie trwania kwalifikacji 

wojskowej przeprowadzono 8 specjalistycznych badań okulistycznych, 

- wypłacił wynagrodzenia członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej  

w Pleszewie za udział w pracach Komisji  w okresie od 25 lutego do 13 marca 2020 roku.  

Na powyższe zadania Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową  

w wysokości 20  910,00 zł. Ostateczna kwota wydatków wyniosła 18 392,44 zł, natomiast 

niewykorzystane środki w wysokości 2 517,56 zł zostały zwrócone Wojewodzie 

Wielkopolskiemu. 
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4. 
XI/96/2020 

21.02.2020 

powierzenia Miastu i Gminie Pleszew 

zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej 

Na mocy uchwały powierzono Miastu i Gminie Pleszew zadania w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r. 

Zgodnie z porozumieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały powiat pleszewski 

przekazał w 2020 r. kwotę w wysokości 70.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej, 

tj.  

a) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących 

obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych – w 2020 r. 

Biblioteka gromadziła i opracowywała książki zakupione z dotacji powiatowej, 

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, zgromadzono informacje i 

opracowywano dane statystyczne za 2019 r.; 

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 2020 r. Biblioteka Powiatowa zakupiła dla bibliotek gminnych 10 wydawnictw 

regionalnych oraz przekazała inne opracowania regionalne pozyskane bezpłatnie, 

zbiory biblioteki powiatowej uzupełniono o 135 woluminów, na których zamieszczono 

informację: „zrealizowano ze środków Starostwa Powiatowego w Pleszewie”, 

Biblioteka zorganizowała Dzień Bibliotek i Bibliotekarza – imprezę o charakterze 

integracyjnym dla bibliotekarzy 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 2020 r. wprowadzono 

łącznie 1415 rekordów do elektronicznej bazy udostępnionej na stronie internetowej 

biblioteki powiatowej, Biblioteka koordynowała wypożyczenia biblioteczne dla 

czytelników powiatu pleszewskiego. W 2020 r. zrealizowano 13 zamówień bibliotek 

z terenu całego kraju; 
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c) udzielanie bibliotekom gminnym z terenu powiatu pleszewskiego pomocy 

instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej – w 2020 roku Biblioteka opracowała projekt 

szkoleniowy pn. „Nowe kompetencje-nowe możliwości” zakładający przeprowadzenie 

6 szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych powiatu pleszewskiego, który został 

złożony do programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w kwocie 25.800 zł, szkolenia obejmować będą zagadnienia: wzmacniania wizerunku 

bibliotekarza, budowania efektywnego zespołu, realizacja materiałów wideo w celu 

wspierania działań promocyjnych bibliotek, komiks-budowanie zbioru i powadzenie 

akcji czytelniczych, organizacja gry miejskiej oraz nauka pracy w programach 

graficznych online; Biblioteka zorganizowała również 2 szkolenia stacjonarnie 

i 6 szkoleń w formie webinarów dla bibliotekarzy w ramach projektu pn. „Kreatywny 

Bibliotekarz - Kreatywna Biblioteka” dofinansowanego przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 15.540 zł. Całość zadania wyniosła 21.640 zł; 

d) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki 

publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach – w 2020 r. Biblioteka udzielała  

porad i konsultacji m.in. w zakresie prawidłowego funkcjonowania komputerowego 

systemu bibliotecznego, prawidłowości dokumentów organizacyjnych biblioteki, 

nowych norm i przepisów prawnych, wypełniania formularzy sprawozdań, 

przygotowywania wniosków aplikacyjnych, informowania o możliwościach korzystania 

z programów grantowych, łącznie udzielono ponad 150 konsultacji telefonicznych 

i mailowych. 

5. 
XI/97/2020 

21.02.2020 

wyrażenia zgody na nabycie prawa 

własności  nieruchomości zajętych  

pod budowę  ścieżki   rowerowej  

w miejscowościach; Kuchary, 

Kucharki, Krzywosądów i Karsy 

W trakcie realizacji. W roku 2020 wykupiono 47 z 63 działek zajętych pod budowę ścieżki 

rowerowej. W roku 2020 na wykup gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej 

wydano z budżetu powiatu 391 104 zł. 

6. 
XI/98/2020 

21.02.2020 

udzielenia  Parafii  Rzymskokatolickiej 

pw. Św. Józefa Rzemieślnika  

w Strzydzewie  dotacji na prace 

konserwatorskie  i remontowe 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie złożyła do Zarządu 

Powiatu w Pleszewie w dniu 03 stycznia 2020 roku 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 
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czerwca 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 10 lutego 2020 roku. Wobec powyższego Rada Powiatu 

w Pleszewie podjęła uchwałę Nr XI/98/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku, udzielając ww. 

wnioskodawcy dotacji w wysokości 10.000 zł na realizację prac polegających na wymianie 

i renowacji stolarki okiennej oraz prac konserwatorskich przy renowacji witraży w Kościele 

Parafialnym pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie. W dniu 25 lutego 2020 roku 

została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. 

Św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie dotycząca dofinansowania prac polegających na 

wymianie i renowacji stolarki okiennej oraz prac konserwatorskich przy renowacji witraży 

w Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Strzydzewie, określająca zasady 

przeznaczenia i rozliczenia dotacji. Termin wykorzystania przyznanych środków został 

wyznaczony na 10 grudnia 2020 roku. Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu w 

Pleszewie w dniu 11 lutego 2021 roku po odebraniu prac konserwatorskich w dniu 23 

lutego 2021 roku stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami ustalonymi 

w umowie. 

7. 
XII/99/2020 

16.06.2020 

zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 

2020 r. 

8. 
XII/100/2020 

16.06.2020 

zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

9. 
XII/101/2020 

16.06.2020 

ustalenia wysokości środków  

finansowych PFRON przypadających 

na realizację określonych  zadań z 

zakresu  rehabilitacji zawodowej i 

W 2020r. Powiat Pleszewski dysponował kwotą 2 242 788 zł na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z przyjętym przedmiotową uchwała planem 

finansowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 



58 
 

społecznej osób niepełnosprawnych  

w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku 

przeznaczono: 

1) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy : 40 000,00 zł., 

2) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej : 15 000,00 zł., 

Łącznie rehabilitacja zawodowa : 55 000,00 zł 

3) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych  

i ich opiekunów : 70 000,00 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 : 456 588,00 zł., 

6) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej : 1 537 200,00 zł., 

7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych : 

120 000,00 zł,  

Łącznie rehabilitacja społeczna : 2 187 788,00 zł 

 

10. 
XII/102/2020 

16.06.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Powiat Pleszewski umowy na 

realizację wspólnego zadania, 

polegającego na zarządzaniu i 

utrzymaniu systemu Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej 

Umowę na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu 

systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej podpisano w dniu 4 września 2020 roku. Koordynatorem zadania jest 

Miasto Kalisz. Umowa została zawarta na czas tzw. trwałości projektu, tj. do dnia 

31.12.2025 r. 
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11. 
XII/103/2020 

16.06.2020 

zmiany uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie wspólnej 

realizacji projektu pn. „Program 

profilaktyki nowotworów skóry w 

Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.  

W trakcie realizacji. Projekt koordynuje Gmina i Miasto Stawiszyn. W roku 2020 wybrano 

operatora badań w projekcie. Utworzono również stronę internetową projektu 

www.stopczerniak.ako.pl 

 

12. 
XII/104/2020 

16.06.2020 

wyrażenia zgody na powierzenie 

Miastu i Gminie Pleszew wykonania 

ścieżek rowerowych na drogach 

powiatowych tj. na  ulicy Zamkowej, 

Słowackiego, Ogrodowej,  Lipowej, 

Kazimierza Wielkiego w ramach 

zadania pod nazwą „Budowa ścieżek 

rowerowych w Pleszewie” 

W roku 2020 nie zawarto Porozumienia z MiG Pleszew w przedmiotowej sprawie. Jego 

podpisanie jest uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych na jego realizację przez 

samorząd gminy. 

13. 
XII/105/2020 

16.06.2020 

utworzenia Branżowej Szkoły  II 

Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. 

Poznańska 36 

Branżowa Szkoła II stopnia w Pleszewie została utworzona w celu poszerzenia oferty 

edukacyjnej Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie, a absolwentom 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie na kontynuowanie 

kształcenia zawodowego, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie nauczanym na poziomie technika, przystąpienie do matury i otrzymanie 

świadectwa dojrzałości. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne zaplanowane na rok szkolny 

2020/2021 nie dokonało naboru wystarczającej liczby chętnych do rozpoczęcia działalności 

ww. szkoły. 

14. 
XII/106/2020 

16.06.2020 

zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności 

nieruchomości zajętych pod budowę 

ścieżki rowerowej w 

Uchwała zrealizowana. Zmiana obejmowała wyrażenie zgody na wykup gruntów 

wskazanych w uchwale z obciążeniami w dziale III prowadzonych dla tych nieruchomości 

ksiąg wieczystych. Nieruchomości objęte uchwałą zmieniającą zostały wykupione na rzecz 

Powiatu Pleszewskiego. 

http://www.stopczerniak.ako.pl/
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miejscowościach: Kuchary, Kucharki, 

Krzywosądów i Karsy 

15. 
XIII/107/2020 

20.08.2020 

udzielenia Zarządowi Powiatu w 

Pleszewie wotum zaufania 

Rada Powiatu,  po rozpatrzeniu raportu   o stanie  Powiatu  w roku  2019, udzieliła wotum 

zaufania Zarządowi Powiatu w Pleszewie. 

16. 
XIII/108/2020 

20.08.2020 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2019 rok 

Wykonana. Uchwała stanowiła element procedury absolutoryjnej i został przekazana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. 

17. 
XIII/109/2020 

20.08.2020 

udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu w Pleszewie za 2019 rok 

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu w Pleszewie absolutorium za 2019 rok. 

18. 
XIII/110/2020 

20.08.2020 

zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 

2020 r. 

 

19. 
XIII/111/2020 

20.08.2020 

określenia zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania  

budżetu za I półrocze oraz informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym 

przebiegu realizacji przedsięwzięć, o 

których mowa w art. 226 ust.3 

ustawy o finansach publicznych.  

Zapisy uchwały są realizowane corocznie przy opracowywaniu informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego 

20. 
XIII/112/2020 

20.08.2020 

udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Chocz na realizację zadania 

pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w 

Choczu”. 

Uchwałę wykonano. W dniu 26 października 2020 roku samorząd powiatu podpisał z 

Gminą Chocz umowę o dofinansowanie zadania. Gminie Chocz udzielono pomoc w 

wysokości 190 000,00 zł. W ramach inwestycji, której koszt całkowity wyniósł 1 006 913 zł, 

rozebrano nawierzchnię chodników z częściową rozbiórką nawierzchni jezdni. Wykonano 

nawierzchnię chodników oraz miejsc postojowych z kostki kamiennej. Wykonano nowe 

oświetlenie jezdni i chodników. Ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz 

wykonano oznakowanie drogowe. 
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21. 
XIII/113/2020 

20.08.2020 

zmiany uchwały w sprawie 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”. 

Wykonana. W dniu 29 września 2020 roku podpisano porozumienie z Miastem i Gminą 

Pleszew w sprawie powierzenia zadania samorządowi Gminy Pleszew. Pomoc finansowa 

na realizację zadania z budżetu Powiatu Pleszewskiego wyniosła 400 000 zł. Wartość 

całkowita zadania – 4 200 529 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane 

z rozbudową drogi, odwodnieniem, budowę chodników, ciągów pieszo – rowerowych, 

wycinką i nasadzeniem zieleni, oświetleniem oraz usunięciem kolizji infrastruktury 

technicznej. 

22. 
XIII/114/2020 

20.08.2020 

zmiany Uchwały Nr XXXVI/283/18 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 

sierpnia 2018 r. w sprawie 

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. 

Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w pkt. 13 „Informacji o realizacji 

polityk, programów i strategii” na str. 48 niniejszego raportu. 

23. 
XIII/115/2020 

20.08.2020 

zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 

czerwca 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz 

udzielenia pełnomocnictw  do 

realizacji w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2020 r. projektu 

Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w pkt. 14 „Informacji o realizacji 

polityk, programów i strategii” na str. 49 niniejszego raportu. 



62 
 

„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”. 

24. 
XIII/116/2020 

20.08.2020 

zmiany załączników do Uchwały Nr 

XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 

r. w sprawie przekształcenia 

Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą 

w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki.  

W 2009 r. uchwałą nr XXXI/166/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2009 r. 

w sprawie przekształcenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79,  

63-308 Gizałki, Rada Powiatu w Pleszewie wprowadziła do stosowania statut  

dla Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach. Uchwalony statut został zmieniony  

w 2017 r. uchwałą nr XXIX/216/17 z dnia 9 października 2017 r. Od tego momentu statut 

Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach nie był zmieniany. Od 2017 r. znacząco zmieniła 

się przede wszystkim ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będąca 

jednym z podstawowych aktów prawnych określających zasady działania rodzinnych 

domów dziecka. W związku z powyższym przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w 

Pleszewie dokonała stosownych zmian w Regulaminie Rodzinnego Domu Dziecka w 

Białobłotach i uchwaliła jego nowe brzmienie. 

25. 
XIII/117/2020 

20.08.2020 

zmiany Statutu Powiatu  

Pleszewskiego 

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu w Pleszewie zmieniła zapis § 5 ust. 3 Statutu Powiatu 

Pleszewskiego dotyczący Święta Powiatu Pleszewskiego. Zmiana „zapisu statutowego” 

stworzyła możliwość organizowania uroczystości rocznicowych w innym terminie niż dzień 

6 stycznia. Drugą zmianą było uzupełnienie zapisów § 55 ust.2 polegające na 

wprowadzeniu do katalogu jednostek organizacyjnych Powiatu Pleszewskiego nowego 

podmiotu, czyli Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie. 

26. 
XIV/118/2020 

30.09.2020 r. 

zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 

2020 r. 
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27. 
XIV/119/2020 

30.09.2020 r. 

zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

28. 
XIV/120/2020 

30.09.2020 r. 

zmiany Uchwały Nr XII/101/2020 z 

dnia 16 czerwca 2020 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 2020r. 

Dokonano zmian w planie finansowym na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2020. Konieczność dokonania zmian pojawiła się w związku z 

niewykorzystaniem kwoty 55 000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej oraz niewykorzystaniem kwoty 4 000,00 zł w zadaniu „ dofinansowanie sportu, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 

59 000,00 zł przesunięto na realizację zadań związanych z dofinansowaniem  zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, likwidację barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych oraz uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych. 

29. 
XIV/121/2020 

30.09.2020 r. 

wskazania kandydata na członka 

Rady Muzeum Ziemiaństwa  

w Dobrzycy - Zespołu Pałacowo - 

Parkowego 

Na wniosek zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego Powiat Pleszewski wskazał Pana Przemysława Marciniaka 

na kandydata do Rady Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespołu Pałacowo Parkowego. 

Rada została powołana 29 marca 2021 r. uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

30. 
XV/122/2020 

30.11.2020 r. 

zmiany uchwały nr XXXVI/283/18 

Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 20 sierpnia 2018 r., w sprawie 

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 

Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w pkt. 13 „Informacji o realizacji 

polityk, programów i strategii” na str. 48 niniejszego raportu. 
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Społecznego w ramach programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój  2014 -2-2020. 

31. 
XV/123/2020 

30.11.2020 r. 

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 kosztów usuwania  i przechowywania pojazdów 

na obszarze danego powiatu, na rok 2021 podjęła uchwałę nr XV/123/2020 z dnia 

30.11.2020r. Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona w raporcie o stanie 

powiatu za rok 2021 

32. 
XV/124/2020 

30.11.2020 r. 

zmiany Uchwały Nr XIV/120/2020 z 

dnia 30 września 2020  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 2020 roku 

Przedmiotową uchwałą dokonano kolejnych zmian w planie finansowym na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. Konieczność dokonania zmian 

pojawiła się w związku z niewykorzystaniem kwoty 3 480,00 zł na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej, a dotyczących dofinansowania wyjazdów na turnusy 

rehabilitacyjne. Niewykorzystaną kwotę postanowiono przeznaczyć na likwidację barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych oraz uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych. 

W 2020r. w ramach środków przyznanych na  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, w kwocie 2 242 788,00 zł zrealizowano  : 

1) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy : nie wpłynął żaden wniosek. 

Zabezpieczone środki zostały przesunięte na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej, 

2) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej : nie wpłynął żaden wniosek. Zabezpieczone 

środki zostały przesunięte na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, 

3) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych  

i ich opiekunów : wpłynęło 310 wniosków, z dofinansowania skorzystało 67 osób na łączną 

kwotę dofinansowania 75 020,00 zł, 
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4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych : wpłynęło 

6 wniosków na kwotę 6 350,00 zł. Z uwagi na panujący stan epidemii i brak możliwości 

organizowania imprez masowych zadanie nie zostało zrealizowane, a zabezpieczone środki 

finansowe zostały przesunięte na realizację innych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,  

5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze : , 

6) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej : środki przekazano trzem warsztatom w Nowolipsku, Kucharach i Gizałkach. 

Koszt realizacji tego zadania wyniósł łącznie 1 537 200,00 zł , 

7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych : 

wpłynęło 116 wniosków na kwotę 786 300,00 zł. Zrealizowano 50 wniosków na kwotę 

163 980,00 zł. 

33. 
XVI/125/2020 

21.12.2020 r. 

zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok 

Zrealizowano – informację o realizacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Pleszewskiego za 2020 rok. 

34. 
XVI/126/2020 

21.12.2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej  

Powiatu Pleszewskiego 

Zrealizowano. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich 

stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2020 

rok. 

35. 
XVI/127/2020 

21.12.2020 r. 

wyrażenia zgody na powierzenie 

Gminie Dobrzyca realizacji zadania 

pn.: „Przebudowa istniejącego 

chodnika wraz z remontem  

kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 4173P. Etap IV”. 

Porozumienie z dnia 21.12.2020r. na kwotę dofinansowania 150 000,00 zł. Całkowity koszt 

zadania wyniósł 148 244,95 zł. 

36. 
XVI/128/2020 

21.12.2020 r. 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie  

Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku. 

Informacja o realizacji uchwały zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za rok 

2021 

37. 
XVI/129/2020 

21.12.2020 r. 

zmiany Uchwały nr XXXIV/274/18 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 

Zrealizowano. W dn. 28.12.2020r. podpisano aneks do porozumienia z Powiatem Kaliskim 

- Koordynatorem Projektu. 
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czerwca 2018 roku 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”. 

 

38. 
XVI/130/2020 

21.12.2020 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 

2021”. 

Informacja o realizacji programu zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za 

rok 2021 

39. 
XVI/131/2020 

21.12.2020 r. 

zmiany uchwały Nr X/84/2019 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 13 

grudnia 2019 roku  w sprawie 

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. 

W uchwale Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku 

w sprawie 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 wprowadzono się następujące zmiany:  

a) § 2 uchwały Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2019 roku 

otrzymał brzmienie: „ Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 

2021 roku.; 

b) § 7 ust.2 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały z 2019 roku otrzymał 

brzmienie: „W ramach przyjętego budżetu wysokość miesięcznych środków 

finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli jednostek 

oświatowych wylicza się mnożąc liczbę etatów nauczycielskich wykazanych w Systemie 
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Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r. przez 5% stawki określonej w § 

3 Regulaminu”. 

40. 
XVI/132/2020 

21.12.2020 r. 

wyrażenia zgody na nabycie prawa 

własności nieruchomości położonej 

w Jedlcu, oznaczonej jako działka nr 

290/2. 

Uchwała wykonana. W dniu 29.12.2020 r. zawarta została umowa sprzedaży (akt 

notarialny rep. A nr 12515/2020), na podstawie której Powiat Pleszewski nabył prawo 

własności działki nr 290/2, obręb Jedlec. 

41. 
XVI/133/2020 

21.12.2020 r. 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2021 rok. 

OBOWIĄZUJĄCA 

42. 
XVI/134/2020 

21.12.2020 r. 

zatwierdzenia planów pracy  stałych 

Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie 

na 2021 rok 

OBOWIĄZUJĄCA 

43. 
XVI/135/2020 

21.12.2020 r. 

uchwalenia planu pracy Rady 

Powiatu w Pleszewie na 2021 rok.   

 

OBOWIĄZUJĄCA 

44. 
XVI/136/2020 

21.12.2020 r. 

wyrażenia zgody na powierzenie 

Miastu i Gminie Pleszew wykonania 

ścieżki rowerowej na ulicy Bogusza w 

Pleszewie (na odcinku pomiędzy ul. 

Słowackiego a ul. Mikołaja Reja) 

W trakcie realizacji. Porozumienie zostanie zawarte pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a 

Powiatem Pleszewskim, po przygotowaniu przez Miasto i Gminę Pleszew dokumentów 

niezbędnych do realizacji zadania. 
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WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ I SAMORZĄDOWĄ 
 

1. Porozumienia z administracją rządową 

  

Postanowienia ustawy o samorządzie powiatowym dają możliwość organom 

administracji rządowej zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego, takimi jak 

powiaty,  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 2020r. Powiat Pleszewski, podobnie jak rok wcześniej,   był stroną czterech 

porozumień na mocy których zostały mu powierzone do wykonania zadania z zakresu 

administracji rządowej : 

1) 21 lutego 2020r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Powiatem Pleszewskim 

porozumienie nr ZK-VI.0031.23.2020.9 na mocy którego przekazał naszemu samorządowi 

wykonanie zadań określonych w art. 30 ust. 1, 2, 4, 4a i 5 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, 

- wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej, 

- rozliczenie z przyznanej dotacji i przesłanie sprawozdania z jej wykorzystania. 
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Na realizację powierzonego zadania, czyli przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 

2020r.,  Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Pleszewskiemu kwotę 20 910,00 zł. 

Kwalifikacja została przeprowadzona w dniach 25 lutego 2020r. - 13 marca 2020r, 

2) w związku z sytuacją epidemiczną w kraju 24 kwietnia 2020r. Wojewoda Wielkopolski 

podpisał z Powiatem Pleszewskim porozumienie na mocy którego udzielił Powiatowi dotacji z 

budżetu państwa z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z 

przeciwdziałaniem COVID-19. Zadania te polegały na zapewnieniu warunków ustalonych dla 

miejsca kwarantanny w należącym do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie obiekcie 

edukacyjnym „Obora” i obejmowały zapewnienie  wyżywienia osób poddanych kwarantannie, 

pokrycie kosztów utrzymania tych osób oraz pokrycie kosztów zakupu środków ochrony 

osobistej oraz niezbędnego wyposażenia dla nich. Podstawą prawna podpisanego 

porozumienia były zapisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi. 

Całkowity koszt dotacji na realizację powierzonego zadania został określony na kwotę  

38 446,52 zł. 

3)  5 czerwca 2020r. zostało podpisane kolejne porozumienie pomiędzy administracją 

rządową a Powiatem Pleszewskim na powierzenie zadań. Podstawą prawna podpisanego 

porozumienia były zapisy ustawy o pomocy społecznej oraz postanowienia Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020, a jego przedmiotem była realizacja zadania 

publicznego pod nazwą: „Moduł II  Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. 

Termin realizacji zadania został wyznaczony na okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. 

Całkowity koszt realizacji powierzonego zadania został określony na kwotę 238 470,00 

zł. Na całkowity koszt składa się kwota dotacji przekazana przez administrację rządową w 

wysokości 86 715,00 zł. oraz wkład własny ze strony Powiatu Pleszewskiego w wysokości 

151 755,00 zł. , 

4) ostatnim porozumieniem zawartym w 2020r. pomiędzy administracją rządową a 

Powiatem Pleszewskim było porozumienie z dnia 9 lipca 2020r. z Ministrem Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„WSPARCIE NA CZASIE”. Podstawą prawną zawartego porozumienia jest ustawa o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

Termin realizacji zadania publicznego, w tym termin wydatkowania dotacji w kwocie 

15 660,00 zł , został określony na okres od dnia 29 maja 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. Na 

realizację zadania Powiat Pleszewski zobowiązał się wyasygnować kwotę 7 135,60 zł. W 

związku z powyższym całkowity koszt realizacji powierzonego zadania zamknął się w kwocie 

22 795,60 zł. 
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2. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 

 

Samorząd powiatowy może działać nie tylko jako indywidualna jednostka samorządu 

terytorialnego, ale może realizować swoje zadania także wspólnie i w porozumieniu np. w 

porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, gminami, czy województwem.  

Rok 2020 był rokiem szczególnym, ale mimo to  Powiat Pleszewski realizował porozumienia 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) 24 lutego 2020r. 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 okres od 01.01.2020r. do 31.12.2023r., czyli do końca VI 

kadencji samorządowej. Na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki 

powiatowej z budżetu Powiat Pleszewski będzie przekazywał do budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew 70 000,00 zł. rocznie.  

Powierzone zadania będące przedmiotem porozumienia wynikały z ustawy o 

bibliotekach i obejmowały m. in.: 

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 

służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, 

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego, 

organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie 

bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze 

regionalnym, 

- udzielanie bibliotekom gminnym z terenu Powiatu Pleszewskiego pomocy 

instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej. Przedmiotowe porozumienie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, 

 

2)  29 września 2020r. zostało zawarte porozumienie na wykonanie zadania pn. 

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą targową oraz skrzyżowania ulicy 

Malińskiej z ulicą Targową”, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego Miasta i Gminy 

Pleszew pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”. Roboty zostały wykonane do 20 

listopada 2020r., a kwota dotacji celowej z budżetu powiatu nie mogła przekroczyć 400 000,00 

zł. 

Porozumienia zawarte z Gminą Dobrzyca: 

1) przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji 

deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Porozumienie dotyczy realizacji IV 

etapu przedmiotowej inwestycji. Zostało zawarte w dniu 21 grudnia 2020r. 

Szacunkowa wartość realizacji zadania określona została na kwotę 150 000,00 zł. 
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W 2020r. zostało zawarte porozumienie z samorządem wyższego stopnia, czyli 

Województwem Wielkopolskim. Samorząd wojewódzki powierzył Powiatowi Pleszewskiemu 

realizację swoich zadań dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości 

specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu. Powierzone zadania 

były realizowane  w trakcie realizacji programu terapeutycznego prowadzonego w Domu 

Pomocy Społecznej w Pleszewie na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu od dnia 

zawarcia porozumienia, czyli 23 czerwca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. na realizację zadań 

w ramach przedmiotowego porozumienia Województwo Wielkopolskie przekazało Powiatowi 

Pleszewskiemu kwotę 75 300,00 zł. 

Ponadto w roku 2020r., jak w każdym poprzednim  były realizowane porozumienia 

podpisane z samorządami stopnia powiatowego. Wśród nich wyróżnić należy dwa rodzaje : 

1) porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka i wysokości wydatków 

ponoszonych na jego utrzymanie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych : 

- z Miastem Gorzów Wielkopolski na łączną kwotę 77 912,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Tarnogórskim na łączną kwotę 101 603,06 zł w skali roku, 

- z Powiatem Ostrowskim na łączną kwotę 152 341,90 zł rocznie, 

- z Powiatem Żyrardowskim na łączną kwotę 190 481,32 zł w skali roku, 

- z Powiatem Wągrowieckim na łączną kwotę 15 693,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Szamotulskim na łączną kwotę 118 386,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Obornickim na łączną kwotę 811,55 zł rocznie. 

2)    porozumienie w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na 

opiekę i wychowanie  w rodzinie zastępczej. W 2020r. realizowano następujące porozumienia: 

- z Powiatem Łęczyńskim na łączną kwotę 54 864,00 zł rocznie,  

- z Powiatem Zielonogórskim na łączną kwotę 60 526,35 zł rocznie, 

- z Powiatem Legnickim na łączną kwotę 55 452,09 zł rocznie, 

- z Powiatem Dzierżoniowskim na łączną kwotę 32 580,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Pilskiem na łączną kwotę 12 624,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Ostrowskim na łączną kwotę 25 248,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Tureckim  na łączną kwotę 11 104,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Wrzesińskim  na łączną kwotę 16 656,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Słupeckim na łączną kwotę 22 735,02 zł rocznie. 
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DZIAŁANIA CIAŁ KONSULTACYJNYCH W POWIECIE 
 

Powiatowa Rada Rynku Pracy 

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pleszewie powołana została Zarządzeniem Nr 

21/2020 Starosty Pleszewskiego z dnia 8 września 2020  r. na kadencję 2020-2024. W skład 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pleszewie wchodzą przedstawiciele 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 2020 roku Powiatowa Rada Rynku Pracy obradowała dwukrotnie. Podczas 

posiedzeń omawiano sytuację na rynku pracy w związku z COVID-19, analizowano 

zastosowane wsparcie z tarczy antykryzysowej oraz  podsumowano kadencję 2016-2020. 

Wybrano nowych członków na lata 2020-2024. Poddano ocenie rynek pracy w Powiecie 

Pleszewskim. Powiatowa Rada Rynku Pracy przyjęła ponadto sprawozdanie z realizacji 

programów zwalczania bezrobocia.  

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 
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W okresie sprawozdawczym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle 

współpracowało z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w okresie 

sprawozdawczym odbyła 3 posiedzenia, na których m. in. opiniowała projekty uchwał 

przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób 

z niepełnosprawnościami, analizowała realizację Powiatowej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, omawiała kierunki działań dotyczących środowiska osób 

z niepełnosprawnościami, a w szczególności: integracji zawodowej i społecznej, realizacji  

praw osób z niepełnosprawnościami. Posiedzenia odbywały się zdalnie z uwagi na niemożność 

zorganizowania spotkania w siedzibie PCPR (COVID-19). 

 

Udział w stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą tworzyć 

stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami (art. 75). Do działalności tak 

utworzonych stowarzyszeń stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Powiat 

Pleszewski w 2020r. brał udział w pracach takich podmiotów o statusie stowarzyszenia jak 

Związek Powiatów Polskich czy Stowarzyszenie S-11.  

Do Związku Powiatów Polskich Powiat Pleszewski należy od w 1999 roku. Podstawą 

członkostwa jest  uchwała Rady Powiatu w Pleszewie o przystąpieniu do Związku Powiatów 

Polskich oraz o wyborze delegata na Zgromadzenie Ogólne. Delegatem na Zgromadzenie 

Ogólne Związku Powiatów Polskich jest Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski. 

Związek Powiatów Polskich  jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest 

wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów 

powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie 

rozwoju  i zarządzania w powiatach. 

W 2020 roku odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, posiedzenie 

miało charakter stacjonarny. Zgromadzenie Ogólne ZPP podjęto  stanowiska w sprawie: 

✓ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Związku Powiatów Polskich za rok 

2019, 

✓ przyjęcia działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2020, 

✓ programu działalności Związku Powiatów Polskich na rok 2020, 

✓ wyboru członków Zarządu Związku Powiatów Polskich, 

✓ przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2019.  

 

Dla realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 konwentów 

powiatów. Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego działa w oparciu o § 13a Statutu 

Związku Powiatów Polskich z dnia 27 lutego 1999 r. Konwent reprezentuje interesy członków 

Związku Powiatów Polskich z obszaru Województwa Wielkopolskiego. Konwent powiatów 
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pełni rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich i może przyjmować własne 

stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu Związku pisma o podjęcie interwencji w 

sprawach związanych z celami statutowymi Związku.  

Swoje cele Konwent realizuje poprzez współpracę z administracją rządową i 

samorządową, a także z innymi instytucjami z obszaru województwa, wymianę doświadczeń 

w zakresie zadań wykonywanych przez powiaty oraz podejmowanie wspólnych działań w 

wymiarze ogólnowojewódzkim. Starostwie spotykają się na posiedzeniach zwoływanych przez 

przewodniczącego, na których formułowane są stanowiska i opinie. Konwent Powiatów 

Województwa Wielkopolskiego tworzą Starostowie 31 powiatów ziemskich oraz 4 Prezydenci 

miast na prawach powiatów. 

W 2020 roku odbyły się 2 posiedzenia stacjonarne Konwentu Powiatów Województwa 

Wielkopolskiego, oraz 1 e-posiedzenie.                       

W 2020 r. Konwent zajmował się między innymi : 

✓ aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem ASF, ptasią grypą, 

✓ aktualna sytuacją związaną z koronawirusem w województwie wielkopolskim, 

✓ funduszem Dróg Samorządowych 2020, oceną naboru 2019 oraz perspektywy 

kolejnego w 2020 roku, 

✓ zagadnieniem budowy kanałów technologicznych przy drogach powiatowych, 

Ponadto Starostowie wypracowali wnioski, sugestie i spostrzeżenia, które zostaną przekazane 

Wojewodzie Wielkopolskiemu: 

1. Szpitale powiatowe powinny mieć jednolite procedury przyjmowania pacjentów i ich 

wstępnej selekcji. 

2. Konieczność odgórnego wprowadzenia ograniczenia miejsc pracy personelu DPS-ów 

(szczególnie pielęgniarek) do jednego (pracownicy DPS pracują często na dyżurach w 

szpitalach, czy tzw. wieczorynkach). 

3. Wprowadzenie w Domach Pomocy Społecznej tzw. modelu turnusowego, 

polegającego na zamknięciu się części personelu z domownikami na okres np. 2 

tygodni. 

4. Konieczność posiadania indywidualnych procedur postępowania dla Domów Pomocy 

Społecznej, które mają różną specyfikę działania i bardzo zróżnicowaną bazę lokalową: 

a) na wypadek zarażenia koronawirusem,  

b) na wypadek wystąpienia problemów kadrowych w DPS. 

5. Zaopatrzenie szpitali i Domów Pomocy Społecznej w wystarczające ilości sprzętu 

ochronnego. 

6. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni powinni pracować w stałych zespołach, 

ponieważ rotacja załogi sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa. 

7. Uproszczenie procedury przekazywania policji darowizn rzeczowych – dodatkowy 

sprzęt ochronny pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy podczas 

wykonywania obowiązków służbowych. 
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8. Delegowanie pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów 

Samopomocy na wypadek kwarantanny personelu  DPS. 

Starostowie dyskutowali ponadto nad kwestiami organizacji pracy w urzędach – 

najbezpieczniejszy wydaje się być system rotacyjny, który zapewnia bezpieczeństwo 

pracownikom, a jednocześnie zabezpiecza stałą pracę urzędu. Istotnym tematem dyskusji były 

także sprawy finansowe – powiaty muszą przygotować się na kryzys finansowy, podobnie, jak 

wszystkie podległe im jednostki. 

Kolejnym stowarzyszeniem do którego należy Powiat Pleszewski jest Stowarzyszenie 

Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”. Rada Powiatu w Pleszewie w dniu 16 maja 

2006r. podjęła uchwałę nr XLII/263/06 w sprawie przystąpienia Powiatu Pleszewskiego do 

Stowarzyszenia „Droga S11”.  Stowarzyszenie „DROGA S11” powstało w efekcie wieloletnich 

starań samorządowców, parlamentarzystów i organizacji pozarządowych zabiegających o 

powstanie drogi ekspresowej o łącznej długości 550 km przebiegającej przez województwo 

zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. 

Celem Stowarzyszenia jest współpraca jego członków na rzecz budowy w możliwie 

najkrótszym czasie drogi ekspresowej S11. Przedstawicielem Powiatu Pleszewskiego w 

Stowarzyszeniu jest Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski.  

Pozostałymi celami realizowanymi w ramach Stowarzyszenia są : 

- inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w 

Stowarzyszeniu gmin  powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących 

rozwojowi i współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S11, 

- koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S11, 

- wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach 

i porozumieniach, 

- wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów 

podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, 

- realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S11. 

W 2020r. odbyło się 1 spotkanie stacjonarne Stowarzyszenia Gmin i Powiatów i 

Województw „Droga S11”. 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH POWIATOWI 
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1. Promocja i ochrona zdrowia  

I. Projekt „covidowy” 

31 lipca 2020 roku Powiat Pleszewski przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8. Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9 iv: Ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

Liderem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powiat otrzymał 

ponad 260 tysięcy złotych w ramach rządowych działań wspierających i osłaniających w 

okresie epidemii COVID-19. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup laptopów, 

środków ochrony osobistej maseczek ochronnych, rękawiczek, płynu dezynfekującego oraz 

wyposażenie miejsc kwarantanny / izolacji. 

Dzięki wsparciu zakupiono 2.840 maseczek, 14.200 rękawiczek, 2.533 litry płynu 

dezynfekującego, 68 laptopów, 5 sztuk łóżek pojedynczych z materacem, 9 sztuk krzeseł 

biurowych tapicerowanych, 9 sztuk biurek, 9 sztuk komód z szufladami, 9 sztuk pościeli, 4 

sztuki łóżek polowych z materacem, 9 lampek biurowych.  

Zakupione laptopy zostały użyczone podopiecznym rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 

zastępczej na okres 5 lat.  

Meble przekazano do pleszewskich siedzib: Domu Dziecka, Salezjańskiej Placówki 

Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

II. Utworzenie tzw. „Hotelu dla Medyka” w ramach środków pochodzących z budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na cele związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 
Na mocy porozumienia z dnia 1 kwietnia 2020 roku pomiędzy Centrum Kształcenia i 

Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy a Starostwem Powiatowym hufiec udostępnił  

pokoje i pomieszczenia służbie medycznej pleszewskiego szpitala z przeznaczeniem na noclegi 

i pobyty dzienne - wypoczynek,  w okresie wykonywania przez nich obowiązków wynikających 

ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. 

III. Zakup środków ochrony osobistej oraz urządzeń sanitarnych i dezynfekujących 

poniesionych na przeciwdziałanie „COVID-19” 

W celu ochrony przed zakażeniem „COVID-19” pracowników oraz klientów Starostwa 
Powiatowego w Pleszewie w czasie pandemii zakupiono z budżetu powiatu pleszewskiego:  

 

− przyłbice /zapobieganie COVID-19/     -    3 138,96 zł 

− rękawice nitrylowe /zapobieganie COVID-19/   -    2 764,80 zł 

− maseczki higieniczne /zapobieganie COVID-19/   -    4 797,00 zł 

− maseczki przezroczyste /zapobieganie COVID-19/   -       960,14 zł 

− taśmy bawełnianie do maseczek /zapobieganie COVID-19/ -    4 650,63 zł 
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− alkohol etylowy /zapobieganie COVID-19/    -    8 648,99 zł 

− dozownik do płynu dezynfekcyjnego /zapobieganie COVID-19/ -       734,00 zł 

− pleksa, płyta PCV /zapobieganie COVID-19/    -    1 808,10 zł 

− generator ozonu  /zapobieganie COVID-19/    -    1 150,00 zł 

− oczyszczacze powietrza / zapobieganie COVID-19/                -  12 800,00 zł 
 

IV. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zostało beneficjentem projektu 
„STOP COVID-19.  

 
Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 
7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie 
epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–
2020.  

W ramach dotacji oraz środków własnych zakupione zostały środki ochrony osobistej 
pracowników w postaci: maseczek KN95, maseczek jednorazowych, maseczek 
antysmogowych, rękawiczek nitrylowych, przyłbic, okularów ochronnych, fartuchów 
ochronnych, kombinezonów ochronnych, płynów i żeli do dezynfekcji oraz sprzętów w postaci: 
termometrów bezdotykowych, bramek do pomiaru temperatury, dozowników sieciowych, 
bezdotykowych koszy na śmieci, ozonatorów, masek całotwarzowych, kaset wrzutowych.  

Projekt realizowany od 01 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Całkowity koszt 
57 600,00 zł, w tym: kwota grantu 51 840,00 zł, wkład własny 5 760,00 zł. 

 
V. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie został beneficjentem 

projektu „STOP COVID-19.  

Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie 

epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–

2020.  

W ramach dotacji oraz środków własnych zakupione zostały środki ochrony osobistej 

pracowników w postaci: mini-przyłbic, maseczek KN95, maseczek jednorazowych, rękawiczek 

nitrylowych, przyłbic, okularów ochronnych, fartuchów ochronnych, kombinezonów 

ochronnych, płynów i żeli do dezynfekcji oraz sprzętów w postaci: płynu do dezynfekcji 

powierzchni, bramki do pomiaru temperatury, dozowników sieciowych, dozowników 

łokciowych oraz nablatwych, bezdotykowych koszy na śmieci, ozonatora, zamgławiacza 

(fumigatora) wraz z płynem a także masek całotwarzowych.  

Projekt realizowany od 01 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Całkowity koszt 
95 860,00 zł, w tym: kwota grantu 86 274,00 zł, wkład własny 9 586,00 zł. 

 

2. Edukacja publiczna 
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I Szkoły i placówki publiczne w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. Nazwa 

szkoły/placówki  

i jej siedziba 

Typy szkół/kursów/ 

rodzaj prowadzonych zajęć (wg SIO-stan 

na 30.09.2019) 

Liczba 

uczniów/wychowanków/ 

kursantów 

1 Zespół Szkół 

Technicznych,  Pleszew 

Technikum, w tym: 703 uczniów, w tym: 

technik mechatronik 140 

technik pojazdów samochodowych 28 

technik żywienia i usług gastronomicznych 103 

technik handlowiec 30 

technik ekonomista 114 

technik informatyk 143 

technik logistyk 145 

2 Zespół Szkół Usługowo-

Gospodarczych, 

Pleszew 

Branżowa Szkoła I Stopnia , w tym: 240 uczniów, w tym: 

1) blacharz samochodowy 7 

2) cukiernik 8 

3) dekarz 2 

4 ) elektromechanik 1 

5) elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

7 

6) elektronik 2 

7) elektryk 8 

8) fotograf 1 

9) fryzjer 28 

10) kelner 2 

11) kucharz 18 

12) lakiernik samochodowy 3 

13) mechanik pojazdów samochodowych 41 

14) monter sieci i instalacji sanitarnych 6 

15) monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

17 

16) murarz-tynkarz 2 

17) operator maszyn i urządzeń do robót 

ziemnych i drogowych 

1 

18) piekarz 3 
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19) pracownik obsługi hotelarskiej 1 

20) sprzedawca 41 

21) stolarz 20 

22) ślusarz 18 

23) tapicer 3 

Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej na 

podbudowie gimnazjum w Branżowej 

Szkole I Stopnia, w tym: 

254 uczniów, w tym: 

1) blacharz samochodowy 2 

2) cukiernik 7 

3) elektromechanik pojazdów 

samochodowych 

7 

4) elektronik 4 

5) elektryk 13 

6) fotograf 2 

7) fryzjer 33 

8) kucharz 9 

9) lakiernik 2 

10)  mechanik pojazdów samochodowych 48 

11) monter sieci i instalacji sanitarnych 15 

12) monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie 

25 

13) murarz-tynkarz 10 

14) operator obrabiarek skrawających  2 

15) piekarz 4 

16) sprzedawca 41 

17) stolarz 21 

18) ślusarz 6 

19) tapicer 3 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 85 słuchaczy 

Kwalifikacyjne kursy, ogółem – 11 kursów, 

w tym zawody i kwalifikacje: 

236 kursantów, w tym: 

1) zawód: monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, 

kwalifikacja BD.04. Wykonywanie robót 

21 
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montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych 

2) zawód: monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, 

kwalifikacja BD.04. Wykonywanie robót 

montażowych, okładzinowych i 

wykończeniowych 

19 

3)  zawód: stolarz, kwalifikacja AU.15. 

Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

21 

4)  zawód: stolarz, kwalifikacja AU.15. 

Wytwarzanie wyrobów stolarskich 

21 

5) zawód: sprzedawca, kwalifikacja AU.20 

Prowadzenie sprzedaży 

21 

6) zawód: sprzedawca, kwalifikacja AU.20 

Prowadzenie sprzedaży 

23 

7) zawód: fotograf kwalifikacja AU.23 

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 

21 

8) zawód: elektryk, kwalifikacja: EE.05. 

Montaż, uruchamianie i konserwacja 

instalacji elektrycznych 

21 

9) zawód: elektryk, kwalifikacja: EE.05. 

Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń 

elektrycznych 

21 

 10) zawód: technik usług kosmetycznych 

kwalifikacja: AU.61. Wykonywanie 

zabiegów kosmetycznych twarzy 

27 

11) zawód: technik żywienia i usług 

gastronomicznych, kwalifikacja TG.07. 

Przechowywanie żywności 

 

20 

Razem ZSUG - 815 uczniów 

3 I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

St. Staszica, Pleszew 

Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica 420 uczniów 

4 Zespół Placówek 

Specjalnych, Pleszew 

Szkoła Podstawowa Specjalna 92 uczniów 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy 

30 uczniów 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia, w 

tym: 

20 uczniów, w tym: 

1) kucharz  11 

2) ślusarz 3 
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3) mechanik pojazdów samochodowych 4 

4) piekarz 2 

Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej na 

podbudowie gimnazjum w Branżowej 

Szkole Specjalnej I Stopnia, w tym: 

19 uczniów, w tym: 

1) kucharz 9 

2) mechanik pojazdów samochodowych 7 

3) piekarz 3 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 46 

 Razem ZPS - 207 

5 Centrum Kształcenia 

Zawodowego, Pleszew 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – ogółem 

10 kursów, w tym zawody i kwalifikacje: 

345 kursantów, w tym: 

1) zawód: technik usług kosmetycznych, 

kwalifikacja: AU.61. Wykonywanie 

zabiegów kosmetycznych twarzy 

34 

2) zawód: mechanik pojazdów 

samochodowych, kwalifikacja: MG.18. 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 

zespołów samochodowych 

22 

3) zawód: mechanik pojazdów 

samochodowych, kwalifikacja: MG.18. 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i 

zespołów samochodowych 

24 

4) zawód: elektromechanik pojazdów 

samochodowych, kwalifikacja: MG.12. 

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych 

22 

5) zawód: elektromechanik pojazdów 

samochodowych, kwalifikacja: MG.12. 

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa 

elektronicznych układów pojazdów 

samochodowych 

25 

6) zawód: operator obrabiarek 

skrawających, kwalifikacja: MG.19. 

Użytkowanie obrabiarek skrawających 

45 

7) zawód: operator obrabiarek 

skrawających, kwalifikacja: MG.19. 

Użytkowanie obrabiarek skrawających 

30 

8) zawód: technik transportu drogowego, 

kwalifikacja: AU.04. Eksploatacja środków 

transportu drogowego 

57 
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9) zawód: technik transportu drogowego, 

kwalifikacja: AU.04. Eksploatacja środków 

transportu drogowego 

29 

10) zawód: technik transportu drogowego, 

kwalifikacja AU.69. 0rganizacja przewozu 

środkami transportu drogowego 

57 

6 Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna, Pleszew 

- 13 490 dzieci objętych opieką 

 OGÓŁEM  15 980 

II Subwencja oświatowa 

Wstępna część oświatowa subwencji ogólnej na 2020 rok naliczona dla powiatu 

pleszewskiego wynosiła 23 549 300 zł, ostateczna subwencja oświatowa na rok 2020 

przyznana zgodnie z metryczką subwencji oświatowej naliczoną dla powiatu pleszewskiego na 

zadania szkolne i pozaszkolne wyniosła 24 103 007 zł.  

III Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

a) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój 

infrastruktury kształcenia zawodowego  Starostwo Powiatowe w Pleszewie złożyło wniosek 

o dofinansowanie projektu pn.: Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie 

Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, wnioskowana kwota dofinansowania: 3 947 

654,78 zł. Okres realizacji Projektu: 29.04.2020 r. – 31.12.2021 r. W roku szkolnym 2019/2020 

przygotowano dokumentację techniczną projektu. Beneficjentami Projektu są uczniowie ZST 

kształcący się w zawodach: technik mechatronik, technik logistyk, technik informatyk oraz 

uczniowie CKZ i uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach związanych 

z obróbką mechaniczną i CNC oraz uczestnicy kursów związanych z wykonywaniem połączeń 

spawanych. Inwestycja składa się z części budowlanej i wyposażenia sal w ZST i CKZ. Zakres 

budowlany obejmuje: remont wnętrz w ZST, przebudowę pomieszczeń w części 

administracyjnej ZST z budową ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnościami, 

przebudowę schodów zewnętrznych wejściowych do budynku ZST z budową pochylni dla osób 

z niepełnosprawnościami, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji 

elektrycznych, instalacji hydrantowej w budynku ZST, wymianę dwóch pieców gazowych 

w kotłowni budynku ZST oraz remont pomieszczenia w CKZ. Wniosek obejmował także wykaz 

niezbędnego wyposażenia dydaktycznego: 

- dla pracowni mechatroniki w ZST dla stanowiska egzaminacyjnego, stanowiska 

dydaktycznego PLC, automatyzacji procesów przemysłowych, hydrauliki siłowej, 
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- dla pracowni OZE w ZST dla stanowiska dydaktyczno-laboratoryjnego, dla stanowiska 

egzaminacyjnego, 

- dla pracowni informatycznej w ZST i CKZ, 

- na potrzeby nauczania w zawodzie: technik logistyk w ZST, 

- na potrzeby praktycznej nauki zawodu w CKZ; 

Wniosek w dn. 08.10.2020 r. uzyskał pozytywną ocenę formalną i został skierowany do oceny 

merytorycznej. Projekt nie został wybrany do dofinansowania. Starostwo Powiatowe 

w Pleszewie złożyło odwołanie od negatywnej decyzji; 

b) Powiat Pleszewski złożył w dn. 03.04.2020 r. wniosek o przyznanie grantu w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na zakup laptopów dla szkół prowadzonych przez 

Radę Powiatu w Pleszewie na potrzeby zdalnego nauczania. Na podstawie umowy 

o powierzenie grantu nr 832/2020 zawartej  dn. 21.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów 

Polska Cyfrowa w Warszawie a Powiatem Pleszewskim zakupiono 35 laptopów 

dla następujących szkół:  15 laptopów dla I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie (wartość 

sprzętu dla I LO: 34 275 zł), 15 laptopów dla Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych 

w Pleszewie (wartość sprzętu dla ZSUG: 34 275 zł  i 5 laptopów dla Zespołu Placówek 

Specjalnych w Pleszewie (wartość sprzętu dla ZPS: 11 425 zł), ogólna kwota dofinansowania 

wyniosła 79 975 zł. Powyższa umowa została zawarta w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, umowa dotyczy realizacji 

projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt „Zdalna szkoła" jest odpowiedzią na sytuację 

szkolnictwa wynikającą z pandemii, sprzęt komputerowy jest niezbędny do prowadzenia lekcji 

na odległość. Przy wsparciu funduszy unijnych organy prowadzące miały możliwość 

pozyskania dodatkowego sprzętu dla szkół, które udostępniają go potrzebującym uczniom 

i nauczycielom; 

c) w roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono w ZPS pracownię terminalową przeznaczoną 

dla wszystkich uczniów Zespołu. Środki na powyższą inwestycję pochodzą z budżetu Powiatu 

Pleszewskiego. Pracownia terminalowa to alternatywne podejście do tematu pracowni 

komputerowej w edukacji lub pracy biurowej. Zamiast hałasujących i zajmujących dużo 

miejsca komputerów stacjonarnych lub nieporęcznych laptopów wykorzystane są niewielkie 

energooszczędne terminale komputerowe zamontowane z tyłu monitora; 

d) Starostwo Powiatowe w Pleszewie złożyło w 2020 roku do Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu 

Placówek Specjalnych w Pleszewie (Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Pleszewie), Zespołu 

Szkół Usługowo-Gospodarczych (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego 

w Pleszewie) i I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie  w ramach rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
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technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, 

wnioskowana kwota: 41 992, 00 zł, przyznana kwota dofinansowania: 41 992, 00 zł .Wkład 

własny wyniósł 12 738,00 zł. Dzięki dofinansowaniu szkoły zakupiły laptopy, tablice 

interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, projektory, głośniki lub inne urządzenia 

pozwalające na przekaz dźwięku, interaktywne monitory dotykowe. Zakupione ww. 

urządzenia pozwolą na skuteczne prowadzenie lekcji multimedialnych. Pomoce dydaktyczne 

są cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa w zajęciach, stanowią istotną 

pomoc do prowadzenia nauki zdalnej. Na zajęciach z języków obcych uczniowie mają 

możliwość realizowania internetowych projektów międzynarodowych np. w ramach e-

twinningu; 

 

e) w 2020 roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie złożyło do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej wniosek o zwiększenie  części oświatowej subwencji ogólnej w ramach „Kryteriów 

podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 ” w zakresie doposażenia 

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku 

adaptacji: 

- w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie dwóch pomieszczeń: pracowni językowej i 

pracowni ogólnokształcącej; 

- w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie pracowni komputerowej;  wnioskowana 

kwota dofinansowania: 56 922 zł, przyznana kwota dofinansowania: 40 000,00 zł; 

 

f) Ministerstwo Edukacji i Nauki  na mocy rozporządzenia z dn. 18.11.2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 przyznało 228 nauczycielom szkół i placówek 

prowadzonych/dotowanych przez Radę Powiatu w Pleszewie dofinansowanie w kwocie 

114 000,00 zł na zakup sprzętu, oprogramowania przydatnych do prowadzenia zajęć w formie 

zdalnej. Z dofinansowania skorzystało ogółem 203 nauczycieli, którzy spełnili kryteria 

i warunki określone w ww. rozporządzeniu.  Nauczycielom przekazano łącznie kwotę 

w wysokości 93 329,36 zł. Niewykorzystane środki pozostały w dyspozycji Powiatu 

Pleszewskiego.  

IV Zatrudnienie w placówkach oświatowych 

 

1) Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 

Lp. Szkoła/placówka Liczba etatów 
zatrudnionych  
pracowników administracji 
i obsługi 

1 Zespół Szkół Technicznych  8,95 

2 Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych 7,95 

3 I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica 8 
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4 Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie 10,13 

5 Centrum Kształcenia Zawodowego 9,13 

6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  3 

 OGÓŁEM 47,16 

 

2) zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

Lp. Szkoła/placówka stażyści kontra-

ktowi 

mianowa-

ni 

dyplomo-

wani 

Ogółem(średnio

-miesięczna 

liczba etatów 

nauczycieli) 

1 Zespół Szkół 

Technicznych  

0,87 4,18 19,04 25,28 49,37 

2 Zespół Szkół 

Usługowo-

Gospodarczych  

1,94 0,00 3,16 18,75 23,85 

3 I Liceum 

Ogólnokształcące 

im. St. Staszica  

0,00 0,80 7,95 25,27 34,02 

4 Zespół Placówek 

Specjalnych  

0,50 8,00 31,56 27,50 67,56 

5 Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego  

0,00 0,65 4,91 6,99 12,55 

6 Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna  

0,00 1,00 4,00 7,00 12 

  

OGÓŁEM 

 

3,31 

 

14,63 

 

70,62 

 

110,79 

 

199,35 

 

V Wyniki egzaminu maturalnego w 2020 roku 

Ze względu na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych w okresie od 12.03. 

do 26.06.2020 r. w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemiologicznego związanego 

z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 zmianie uległ termin egzaminów maturalnych, które 

w 2020 roku wyjątkowo rozpoczęły się 8 czerwca. Nie przeprowadzono egzaminów ustnych.  
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Wyniki egzaminu maturalnego w powiecie pleszewskim 

W powiecie pleszewskim do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w 2020 roku przystąpiło 

ogółem 205 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespołu Szkół Usługowo-

Gospodarczych w Pleszewie i z I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie.  

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Radę Powiatu 

w Pleszewie i zdawalność w województwie wielkopolskim w 2020 roku 

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 - 95% 

w liceach ogólnokształcących - 85% 

Technikum w Zespole Szkół Technicznych w 

Pleszewie - 61% 

w technikach - 78% 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Zespole Szkół Usługowo- Gospodarczych w 

Pleszewie - 30% 

w liceach ogólnokształcących - 85% 

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. Konieczne są intensywne działania 

zmierzające do poprawy efektywności kształcenia, przy czym należy mieć świadomość, 

że program poprawy wyników kształcenia musi mieć charakter długofalowy. Należy zauważyć, 

że wyniki egzaminu maturalnego w Liceum dla Dorosłych w ZSUG mogą być zestawione 

wyłącznie z wynikami szkół młodzieżowych – Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna nie prowadzą odrębnych zestawień dla szkół dla dorosłych, 

co uniemożliwia ich właściwą analizę.   

VI Formy wsparcia materialnego dla uczniów 

1) Stypendia Starosty Pleszewskiego  

Stypendia Starosty Pleszewskiego w roku szkolnym 2019/2020 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.  
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Podczas Święta Powiatu Pleszewskiego Starosta Pleszewski wręczył Stypendia uczniom, którzy 

w roku szkolnym 2019/2020  osiągnęli  znakomite wyniki w nauce i osobom mogącym 

poszczycić się osiągnięciami w zakresie sztuki, sportu i nauki. 

W roku szkolnym 2019/2020 stypendia Starosty Pleszewskiego otrzymało: 

a) 12 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce z następujących szkół: 

1. 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”; 

2. Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie – 3 uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia 

w kategorii „Najlepszy uczeń  szkoły zawodowej”,  

3. 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 2019/2020, wzorem lat ubiegłych, mogli ubiegać się o stypendium Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. Ta pomoc finansowa wypłacana ze środków budżetowych 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest przeznaczona 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 29 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 2019/2020 23 uczniom i 18 studentom z terenu 

powiatu pleszewskiego. 

Jednostkowa kwota stypendium dla ucznia wyniosła 250 zł, a dla studenta 300 zł miesięcznie.  

 

VII Programy unijne realizowane przez szkoły 

 

1) Zespół Szkół Technicznych  w Pleszewie 

 

a) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020” – w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie 

kontynuowali  realizację Projektu, biorąc udział w ligach przedmiotowych  w ramach 
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Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 

8.1 – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.3. 

Kształcenie ogólne), w ramach Projektu ZST pozyskał w 2020 roku następujące pomoce 

dydaktyczne: 2 laptopy, tablet Blow Platinum 25 szt., zestaw telekonferencyjny ogółem 

otrzymano sprzęt w wysokości  71 450,70 zł; Projekt zainicjowany w październiku 2018 

roku będzie trwał do czerwca 2022 roku; 

b) „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez 

wsparcie ZST oraz ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” –jest to projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego, Podddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy w partnerstwie z ZSUG w Pleszewie; dzięki Projektowi uczniowie wzięli 

udział w dodatkowych zajęciach z doradztwa zawodowego, pozwalających 

na uzyskanie dodatkowych kompetencji zawodowych, uprawnień stanowiących 

pomoc do wejścia na rynek pracy, w ramach Projektu doposażono w roku szkolnym 

2019/2020  w ZST pracownię logistyczną i gastronomiczną w wysokości 111 606,78 zł;  

 

2) Zespół Szkół Usługowo -Gospodarczych w Pleszewie  

 

a) „Podróże ze smakiem – wymiany i staże zagraniczne” – jest to projekt realizowany 

od 2018 roku w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, 

uczestnikami Projektu jest 40 uczniów szkoły branżowej kształcących się w zawodach 

gastronomicznych (kucharz, piekarz, cukiernik), dla których przewidziana jest praktyka 

zawodowa w Niemczech, Czechach i na Słowacji;    w 2019 roku zorganizowano  wyjazd 

czterech 10-osobowych grup na staże zagraniczne do miejscowości: Martin (Słowacja), 

Quedlinburg (Niemcy), Volyne (Czechy); ze względu na zagrożenie zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 został odłożony planowany wyjazd 16.03. 2020 r. 

na wymianę i staż zagraniczny na Słowację; w ramach Projektu w 2020 roku miały 

odbyć się jeszcze dwa wyjazdy na Słowację i do Niemiec; 

b)   „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez 

wsparcie ZST oraz ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych” - jest to projekt 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego, Podddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb 

konkursowy w partnerstwie z ZST w Pleszewie; w ramach Projektu były zorganizowane 

dodatkowe zajęcia dla uczniów z zakresu gastronomii i kosmetologii, w roku szkolnym 

2019/2020 doposażono pracownię gastronomiczną i kosmetyczną w wysokości 

70 529,16 zł;  

c)  „Zawodowcy na rynku pracy” – Projekt jest współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 

Edukacja; Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy; celem Projektu jest zwiększenie szans na 
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zatrudnienie absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego z ZSUG 

w Pleszewie dzięki uzupełnieniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych 150(65K) 

uczniów poprzez udział w szkoleniach zawodowych adekwatnych do wymagań rynku 

pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w szkole dzięki doposażeniu pracowni 

zawodowych ( doposażono pracownię budowlaną w kwocie 33 691,38 zł, kwota 30 

392,73 zł stanowi wydatki na prowadzenie doradztwa zawodowego i kursu 

gastronomicznego (barmana); w ramach Projektu realizowano szkolenia dla uczniów: 

1. kurs obsługi wózka widłowego  

2. kurs spawania MAG  

3. kurs spawania TIG  

4. obsługa kas fiskalnych  

5. technika sprzedaży 

6. barman. 

 

3) I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica  w Pleszewie 

 

a) „Each pupil is a pigeon of peace”– w projekcie realizowanym w okresie od IX 2019 r. 

do VIII 2021 r. w ramach programu „Erasmus+, Akcja 2”  uczestniczy 5 szkół z Polski, 

Turcji, Węgier, Włoch i Rumunii; celem Projektu jest rozwijanie kompetencji 

przekrojowych międzykulturowych na tle scenariusza z prawdziwego życia w komiksie 

internetowym pn. „Biały Gołąb”, pogłębianie kompetencji językowych w zakresie 

języka angielskiego, uświadomienie uczestnikom międzynarodowego przedsięwzięcia 

jak wielką wagę posiadają wspólne wartości europejskie, takie jak: demokracja, 

solidarność, tolerancja i szacunek dla różnic; w Projekcie bierze udział 4 uczniów 

z każdej szkoły partnerskiej i 2 nauczycieli, wyjazdy będą organizowane do Turcji, 

Węgier, Włoch i Rumunii; dzięki udziałowi w Projekcie Szkoła pozyskała w roku 

szkolnym 2019/2020 na realizację Projektu kwotę w wysokości 33 756 EURO; 

 

b) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020”- projekt trwał od września 2019 roku do czerwca 

2020 roku; w ramach Projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (Działanie 8.1 – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej 

i szkolnej Poddziałanie 8.1.3. Kształcenie ogólne) uczniowie wzięli udział w ligach 

przedmiotowych odnosząc sukcesy: I miejsce w Wielkopolsce w lidze z języka 

polskiego, II miejsce w Wielkopolsce w lidze matematycznej, III miejsce 

w Wielkopolsce w lidze geograficznej.  

 

 VIII Wykorzystanie w szkołach i placówkach oświatowych metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu kształcenia w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 
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Rok szkolny 2019/2020 był rokiem odróżniającym się od poprzednich ze względu 

na zmianę organizacji pracy szkół i placówek oświatowych w związku ogłoszeniem epidemii na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Od 12 

marca 2020 roku do 26 czerwca 2020 roku  ograniczono funkcjonowanie jednostek systemu 

oświaty na terenie całego kraju. Również to ograniczenie objęło rok szkolny 2020/2021 

od października 2020 roku. Dyrektorzy szkół i placówek, w oparciu o stosowne przepisy 

prawne, zorganizowali realizację zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. Przekazano uczniom, rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie 

i trybie realizacji zadań szkół w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania oraz 

koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami. Zajęcia odbywały się 

za pomocą  różnych platform, np. Classroom, Zoom, e-dziennik, Meet, Teams- czat. Kontakt 

z uczniami odbywał się także za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms itp. Modyfikowano 

na bieżąco pracę online z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów - informacja 

od uczniów, nauczycieli. Zapewniono pomoc nauczyciela w rozwiązywaniu bieżących 

trudności uczniów w zdobywaniu wiedzy i rozwiązywaniu zadań online. W Zespole Placówek 

Specjalnych uczniom, którzy nie posiadali dostępu do komputera, kierowca placówki raz 

w tygodniu dostarczał materiały oraz odbierał uzupełnione z poprzedniego tygodnia, które 

dostarczał do szkoły, gdzie nauczyciele sprawdzali materiały. 

Kształcenie praktyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogło być realizowane 

od dn. 04.05.2020 r. w formie stacjonarnej ze słuchaczami/uczestnikami wyłącznie 

po uzyskaniu zgody od słuchacza/uczestnika oraz z uwzględnieniem odrębnych przepisów 

dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 

i bezpieczeństwa uwzględniających aktualne wytyczne Generalnego Inspektoratu 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki  w związku z istniejącym 

stanem epidemii. Terapia pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie  odbywała się w formie zdalnej (kontakt e-

mailowy, telefoniczny, wideokonferencje). Od kwietnia 2020 roku wznowiono pełne 

funkcjonowanie Poradni w reżimie sanitarnym. Stworzono wewnętrzne procedury 

postepowania w Placówce w okresie COVID-19, zakupiono sprzęt oraz środki ochrony 

osobistej. Wywieszono w miejscu dostępnym dla klientów Poradni odpowiednie instrukcje 

dotyczące dezynfekowania rąk oraz zasady przebywania na terenie Placówki. Ograniczając 

pobyt dzieci i opiekunów na terenie Poradni wprowadzono możliwość przeprowadzania 

wywiadów diagnostycznych oraz omówienia wyników badań w formie zdalnej (telefoniczna, 

wideokonferencja) Zrezygnowano z prowadzenia zajęć w formie grupowej,  zastępując je 

zajęciami indywidualnymi (po uprzedniej zgodzie rodziców). Część terapii pedagogicznych oraz 

psychologicznych była realizowana w formie online.  

 

 

3. Pomoc społeczna 
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W powiecie pleszewskim zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych (poza szkoleniem osób niepełnosprawnych organizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy) realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w 

Pleszewie.  

Niepełnosprawność jest zjawiskiem bardzo powszechnym, które występuje na całym 

świecie. Nie wszyscy ludzie jednak zdają sobie sprawę z tego w jak dużej skali występuje, mimo 

iż zdecydowanie wszyscy musimy mieć świadomość, że możemy stać się kiedyś osobami 

niepełnosprawnymi. Niepełnosprawność bardzo często skutecznie uniemożliwia prawidłowe 

wykonywanie ról społecznych, jakie narzuca codzienność, dlatego osobom niepełnosprawnym 

należy się zrozumienie oraz pomoc ze strony otoczenia. Niestety bardzo często osoby 

niepełnosprawne ulegają zjawisku stygmatyzacji, które docelowo prowadzi do wykluczenia 

społecznego.  

Wykluczenie społeczne jest sytuacją, w której jednostka pod wpływem wielu zdarzeń nie 

może uczestniczyć w życiu społecznym i nie ma na to większego wpływu. Nie korzysta tym 

samym z podstawowych praw, instytucji oraz rynku, które powinny być dostępne dla 

wszystkich. Jako społeczeństwo i otoczenie osób niepełnosprawnych wspólnie powinniśmy 

dążyć do tego, aby likwidować te bariery i sprawiać, aby z dnia na dzień osobom 

niepełnosprawnym żyło się lepiej i aby wszystkie te osoby czuły się pełnowartościowymi 

członkami społeczności.  

W 2020 roku sekcja realizowała zadania zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz.426 ze zm.) 

Sekcja podejmowała działania mające na celu podniesienia poziomu funkcjonowania 

osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim. 

Pracownicy sekcji udzielali szerokich informacji i pomocy indywidualnym osobom 

niepełnosprawnym oraz osobom prawnym, prowadzącym działalność statutową na rzecz osób 

niepełnosprawnym, dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania do realizowanych 

przez sekcję zadań. 

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

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

zostały zrealizowane, a wiele zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wyłącznie w 

ograniczonym zakresie. 

Limit środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 

roku pozwolił na rozpatrzenie większości wniosków niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 

pleszewskiego. 

W roku 2020 powiat dysponował kwotą 2 242 788 zł (100%) na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Rehabilitacja zawodowa odgrywa bardzo ważną rolę w rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych i jest nierozerwalnie powiązana z rehabilitacją społeczną. Jedną z 

podstawowych wartości w życiu osób niepełnosprawnych stanowi praca. Wykonywanie pracy 

zawodowej nie tylko zapewnia egzystencję osobie niepełnosprawnej, ale ma też decydujący 
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wpływ na poczucie własnej wartości, pozwala czuć się osobą niezależną, użyteczną społecznie 

oraz określa jej pozycję w hierarchii społecznej.  

Realizacja przez Centrum zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej wynikających z ustawy 

umożliwia osobom niepełnosprawnym wsparcie finansowe przy podejmowaniu własnej 

działalności gospodarczej, rolniczej lub w formie spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie na 

stanowiskach pracy wyposażanych stosownie do potrzeb wynikających z ich 

niepełnosprawności. Dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób 

niepełnosprawnych stanowi jednocześnie formę zachęty dla pracodawców zamierzających 

zatrudniać niepełnosprawnych pracowników.  

 

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 

W 2020 roku nie wpłynął żaden wniosek na uruchomienie stanowiska pracy, co 

spowodowane było panującą sytuacją epidemiczną. Zabezpieczone środki PFRON zostały 

przesunięte na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.  

 

2. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub w 

formie spółdzielni socjalnej 

O dofinansowanie wymienionego zadania nie wpłynął żaden wniosek, choć osoby 

niepełnosprawne informowały się o możliwości uzyskania dotacji. Zabezpieczone środki 

PFRON zostały przesunięte na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, a w 

szczególności na realizację wniosków o dofinasowanie zakupu środków pomocniczych i 

sprzętów ortopedycznych.. 

 

Z zakresu rehabilitacji społecznej sekcja realizowała zadania wymienione poniżej: 

 

1. Turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a ustawy można dofinansować uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Celem uczestnictwa w 

turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności 

społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów 

społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach 

przewidzianych programem turnusu. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w turnusach 

rehabilitacyjnych korzystają z całodobowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej, leczenia 

farmakologicznego i diet odpowiednio zaleconych przez lekarza prowadzącego. Ponadto 

uczestnicy turnusu mogą korzystać z wykwalifikowanej pomocy psychologicznej i fachowej 

wiedzy przekazywanej przez personel danego ośrodka w formie prezentacji i wykładów, 

wiedzy na temat przyczyn niektórych schorzeń cywilizacyjnych, zagrożeń związanych z 

nieprawidłowym trybem życia, nawykami i odżywianiem, a także sposobów zapobiegania 

negatywnym skutkom tych zjawisk. Osoba niepełnosprawna może brać udział w terapiach 

psychologicznych, edukacji zdrowotnej prowadzonej przez wysokokwalifikowaną kadrę. 
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W 2020 roku zadanie związane z dofinansowaniem wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne 

realizowane było w ograniczonym zakresie z uwagi na panujący stan epidemiczny. 

Do naszej instytucji wpłynęło 310 wniosków, a z dofinansowania skorzystało wyłącznie 

67 osób, na łączną kwotę 75 020 zł, w tym: 

 

47 osób dorosłych -   kwota dofinansowania wyniosła      56 350 zł 

4 osoby to dzieci i młodzież niepełnosprawna - kwota dofinansowania       5 120 zł 

12 osób, jako opiekunowie osób dorosłych - kwota dofinansowania          10 138 zł 

4 osoby, jako opiekunowie dzieci i młodzieży -  kwota dofinansowania        3 412 zł 

   

Negatywnie rozpatrzono 243 wnioski z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, jak i 

panującą sytuację epidemiczną.  

 

2. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy można dofinansować osobom 

niepełnosprawnym likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i  

technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Bariery 

architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, 

które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania 

uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Realizacja tego 

zadania ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów  z otoczeniem. 

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania 

odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej 

bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w 

społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie w życiu codziennym.  

Przyjmuje się, że bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub 

utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub 

przekazywanie informacji. Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier  

uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. 

W 2020 roku na realizację wymienionych zadań wpłynęło 116 wniosków na kwotę 786 

300 zł. Zadanie to corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem, jednakże ograniczony limit 

środków PFRON pozwala na zrealizowanie tylko części z nich. 

 

    Zrealizowano 50 wniosków, na kwotę 163 980 zł, w tym: 

a) likwidacja barier architektonicznych 32 wnioski na kwotę        128 000 zł 

b) likwidacja barier technicznych 16 wniosków na kwotę               32 980 zł 

c) likwidacja barier w komunikowaniu się 2 wnioski na kwotę         3 000 zł 

 

 Odpowiedzi negatywne otrzymało 66 wnioskodawców.
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3.Warsztaty Terapii Zajęciowej 
 
 Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku według stanu na dzień 31.12.2020r. 
 

Lp. Rodzaje kosztów PFRON 90% Rozliczenie 
Powiat 

Pleszewski 
Rozliczenie 

Powiat   
Kaliski 

Rozliczenie Wydatki ogółem 

1 Wynagrodzenie osobowe pracowników 471 437,51 471 437,51 - - - - 471 437,51 

2 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 299,11 72 299,11 - - - - 72 299,11 

3 Fundusz Pracy 7 689,55 7 689,55 - - - - 7 689,55 

4 ZFŚS 14 531,11 14 531,11 - - - - 14 531,11 

5 Materiały 5 500,00 5 500,00 4 000,00 4 000,00 - - 9 500,00 

6 Materiały do terapii 7 631,42 7 631,42 5 500,00 5 500,00 - - 13 131,42 

7 Wyposażenie 3 000,00 3 000,00 5 607,67 5 607,67 - - 8 607,67 

8 Energia - - 17 040,20 17 040,20 2 277,00 2 277,00 19 317,2 

9 Usługi niematerialne 812,30 798,43 18,06 18,06 - - 816,49 

10 Usługi materialne 419,00 419,00 7 484,31 7 484,31 - - 7 903,31 

11 Eksploatacja samochodu 1 051,00 1 051,00 19 000,00 19 000,00 2 278,00 2 278,00 22 329,00 

12 Trening ekonomiczny 30 415,00 30 415,00 - - - - 30 415,00 

13 Szkolenia i podróże służbowe - - 15000 150,00 - - 150,00 

14 Ubezpieczenie mienia 94,00 94,00 4 500,00 4 500,00 - - 4 594,00 

15 Ubezpieczenie uczestników - - 465,00 465,00 - - 465,00 

16 Wycieczki - - - - - -  

Razem: 614 880,00 614 866,13 63 765,24 63 765,24 4 555,00 4 555,00 683 186,37 

 
 



95 
 

                                                                

Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach według stanu na dzień 31.12.2020r. 

 

Lp. Rodzaje kosztów PFRON 90% Rozliczenie 
Powiat 

Pleszewski 
Rozliczenie 

Powiat 
Ostrowski 

Rozliczenie 
Powiat 
Kaliski 

Rozliczenie Koszty ogółem 

1 
Wynagrodzenie osobowe 

pracowników 
312 493,94 311 727,68 - - - - - - 311 727,68 

2 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
53 601,06 53 601,06 - - - - - - 53 601,06 

3 Fundusz Pracy 4 914,33 4 914,33 - - - - - - 4 914,33 

4 ZFŚS 7 684,00 7 684,00 2 699,00 2 699,00 - - - - 10 383,00 

5 Materiały 3 944,21 3 944,21 2 472,13 2 472,13 - - - - 6 416,34 

6 Materiały do terapii 3 332,00 3 332,00 1 118,61 1 118,61 - - - - 4 450,61 

7 Wyposażenie 3 549,27 3 549,27 - - - - - - 3 549,27 

8 Energia - - 13 749,42 13 749,42 - - - - 1 3749,42 

9 Usługi niematerialne 1 616,95 1 616,95 1 400,00 1 400,00 - - - - 3 016,95 

10 Usługi materialne 8 357,24 8 357,24 7 980,32 7 980,32 - - - - 16 337,56 

11 Eksploatacja samochodu 3 000,00 3 000,00 7 071,52 7 071,52 2 642,00 2 642,00 - - 12 713,52 

12 Trening ekonomiczny 6 675,00 6 675,00 2 169,00 2 169,00 - - 1 831 1 831 10 675,00 

13 Szkolenia i podróże służbowe - - - - - - - - - 

14 Ubezpieczenie mienia 752,00 752,00 - - 1 914,00 1 914,00 - - 2 666,00 

15 Ubezpieczenie uczestników - - 500,00 500,00 - - - - 500,00 

16 Wycieczki - - - - - - - - - 

Razem: 409 920,00 409 153,74 39 160,00 39 160,00 4 556,00 4 556,00 1 831,00 1 831,00 454 700,74 
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Rozliczenie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizałkach według stanu na dzień 29.12.2020r. 
 

Lp. Rodzaje kosztów PFRON 90% Rozliczenie 
Powiat 

Pleszewski 
Rozliczenie 

Powiat 
Wrzesiński 

Rozliczenie 
Powiat 

Jarociński 
Rozliczenie Koszty ogółem 

1 
Wynagrodzenie osobowe 

pracowników 
35 5020,11 355 020,11  -  -  -  -  - -  355 020,11 

2 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
60 427,73 60 427,73  -  -  -  -  - -  60 427,73 

3 Fundusz Pracy 5 485 5 485  -  -  -  -  - -  5 485 

4 ZFŚS 12 629,45 12 629,45  -  -  -  -  - -  12 629,45 

5 Materiały 6 957,93 6 957,41 9 000 9 000    -  - -  15 957,41 

6 Materiały do terapii 9 500 9 498,89 5 500 5 500  -  -  - -  14 998,89 

7 Wyposażenie 9 750 9 750   -   - -   - -  9 750 

8 Energia 6 376,89 6 374,14 10 500 10 500 4 554,66 4 554,66 2 277,33 2 277,33 23 706,13 

9 Usługi niematerialne 400 356,81 850 850  -  -    - 1 206,81 

10 Usługi materialne 2 704 2 703,91 9 650 9 650  -  -    - 12 353,91 

11 Eksploatacja samochodu 5 931,27 5 925,12 10 801,26 10 801,26  -  - -   - 16 726,38 

12 Trening ekonomiczny 36 205 36 205  -  - -  -   - -  3 6205 

13 Szkolenia i podróże służbowe  -  - -  -   - -  - -  -  

14 Ubezpieczenie mienia 513,76 513,76 3 300 3300  - -  -   - 3 813,76 

15 Ubezpieczenie uczestników 498,86 498,86 500 500  -  -  -  - 998,86 

16 Wycieczki  - -  -   -  - -  -  -  -  

Razem: 512 400,00 512 346,19 50 101,26 50 101,26 4 554,66 4 554,66 2 277,33 2 277,33 569 279,44 



97 
 



98 
 

Aktywność Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2020: 

 

1/ Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowolipsku 

Warsztat w ramach aktywizowania społecznego i zawodowego uczestników w roku 2020 

podjął współpracę z następującymi podmiotami: Gminny Ośrodek Kultury w Choczu, 

Biblioteka Publiczna w Choczu, Koło Emerytów i Rencistów w Choczu, Rada Miejska Gminy 

Chocz, Szkoła Podstawowa w Kwileniu, Szkoła Podstawowa w Kuźni, Zespół Szkół w Choczu. Z 

uwagi na półroczny okres wyłączenia z normalnej działalności w warunkach pandemii 

wywołanej wirusem Sars-Cov-2 i chorobą zakaźną Covid-19 zaplanowane przez placówkę cele 

i zadania nie zostały zrealizowane jak dotychczas (praca zdalna z uczestnikami). Nie odbyły się 

zawody sportowe, spotkania integracyjne, występy artystyczne, wycieczki czy wspólne 

spotkania okolicznościowe. Pomimo ograniczeń Warsztat wziął udział w konkursie 

plastycznym ogłoszonym przez PFRON, czy konkursie poezji z inicjatywy Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Czerminie pn.  „Jesień - poezją barw”. 

 

2/ Warsztat Terapii Zajęciowej w Kucharach 

Warsztat w ramach realizacji zadań bieżących współpracował z następującymi 

instytucjami: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pleszewie, samorządami oraz sponsorami, a także innymi warsztatami i 

środowiskowymi domami samopomocy (Czermin, Fabianów, Odolanów) i domami pomocy 

społecznej (Kalisz, Pleszew, Fabianów). Z uwagi na epidemię wywołaną chorobą zakaźną Sars-

Cov-2 nie udało zrealizować się wszystkich założeń indywidualnych programów 

terapeutycznych. W ramach zdalnej pracy kadra warsztatu kontaktowała się z uczestnikami na 

bieżąco prowadząc rozmowy wspierające.  

 

3/ Warsztat Terapii Zajęciowej w Gizałkach 

Warsztat w okresie od 16.03.2020 roku do 01.06.2020 roku oraz w okresie od 

26.10.2020 roku do 31 grudnia 2020 roku nie funkcjonował z uwagi na zawieszenie działalności 

wszystkich placówek decyzją Wojewody Wielkopolskiego. 

Tym samym nie zostały zrealizowane cele i zadania zaplanowane na rok 2020. Pomimo 

ograniczeń placówka wspierała uczestników w formule zdalnej i w okresach działalności 

prowadząc dotychczasową bieżącą działalność w ramach pracowni z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

 

4. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.  

 

Środki pomocnicze, takie jak: pieluchomajtki, wkładki anatomiczne, worki do zbioru 

moczu i cewniki to dbałość o dobro, higienę i zdrowie człowieka. Stosowanie środków 

pomocniczych podnosi komfort życia chorego, pozwala utrzymać skórę w dobrym stanie. 

Mogą być używane zarówno przez osoby prowadzące aktywny tryb życia, jak przez obłożnie  

chorych, unieruchomionych na długi czas w łóżku, którzy także korzystają z dofinansowania 
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do poduszek lub materaców przeciwodleżynowych, których zadaniem jest zapobieganie 

powstawaniu odleżyn u osób przewlekle chorych.  

Osoby dotknięte ograniczeniami sprawności mają również trudności w zaakceptowaniu 

samego siebie. Niewątpliwie załamanie oraz wiara w sens dalszego życia opóźniają proces 

rehabilitacji i leczenia, a także obniżają przewidywane efekty tych działań. Sytuacja wiąże się 

z silnymi emocjami, które towarzyszą ludziom w takich przypadkach. Problem z 

przystosowaniem i oswojeniem się z sytuacją dotyka większości osób niepełnosprawnych, 

tracą one wiarę i nadzieję na polepszenie swojej sytuacji i w miarę normalną egzystencję.  

W ramach środków PFRON osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z 

dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzętu ortopedycznego tj. sprzętu 

niezbędnego do  codziennego funkcjonowania oraz prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych 

mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej 

możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej, 

potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim zgodnie z indywidualnymi potrzebami i 

możliwościami osoby niepełnosprawnej. 

W 2020 roku wypłacono dofinansowanie 2351 osobom niepełnosprawnym na łączną 

kwotę 456 905 zł, w tym: 

- zrealizowano 17 wniosków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę 29 558 zł 

- zrealizowano 2 334 wniosków na zakup środków pomocniczych na kwotę 427 347 zł w 

tym: 

- zrealizowano 142 wnioski dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 76 274 zł 

- zrealizowano 2 209 wniosków dorosłych osób niepełnosprawnych, na kwotę   380 631zł 

 

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki odgrywa istotną rolę w procesie 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz we włączaniu tych osób w nurt życia społecznego. 

Działania, te zwiększając aktywność osób z niepełnosprawnością, przyspieszają proces 

integracji społecznej. Organizowanie zajęć i imprez sportowych służy podnoszeniu i 

nabywaniu sprawności fizycznej przez osoby niepełnosprawne. Sport jako element zdrowego 

stylu życia chroni zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności.  

Upowszechnianie kultury umożliwia osobom niepełnosprawnym korzystanie z dóbr 

dziedzictwa narodowego. Jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach 

poznawczych i kształcących. Organizacja rekreacji umożliwia wytchnienie, odpoczynek od 

pracy. Poprzez zapobieganie przemęczeniu służy ochronie zdrowia. Organizowanie turystyki 

stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego 

zamieszkania lub wędrówek w celach krajoznawczych.  

W 2020 roku wpłynęło 6 wniosków, na kwotę 6 350 zł. Z uwagi na panujący stan 

epidemiczny i brak możliwości organizowania imprez masowych zadanie nie zostało 

zrealizowane a zabezpieczone środki finansowe zostały przesunięte na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji społecznej. 
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6. Domy Pomocy Społecznej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom 

,,Senior+’’ 

 

1. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie 

 

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 w/w Zgromadzeniem. Dom 

przeznaczony jest dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie w wieku do 18 roku życia. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2020 Starosty Pleszewskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. roku koszt 

utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej został ustalony na poziomie: 

1) w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie – 4.509,50 zł  

2) w Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach – 5.500,68 zł   

W ciągu roku sprawozdawczego przyjęto 45 osób do Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 

oraz 1 osobę do Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach, zmarło łącznie 65 osób, 4 osoby 

odeszły z Domów Pomocy Społecznej do innych placówek (3 DPS Pleszew, 1 DPS 

Broniszewice), 1 osoba usamodzielniła się (Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie). Na dzień 31 

grudnia 2020 roku w domach pomocy znajdowało się 105 osób umieszczonych na podstawie 

decyzji wydanej przed 01 stycznia 2004 r. (tzw. „stare zasady”) i finansowanych przez budżet 

Wojewody Wielkopolskiego, tj. 70 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz 35 osób 

w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach. 

 

1.1. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie 

 

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 oraz 101 miejsc dla przewlekle psychicznie chorych kobiet. Według stanu na dzień 

31 grudnia 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przebywało łącznie 324 osób 

z czego 147 w domu pomocy społecznej dla przewlekle somatycznie chorych oraz 177 w domu 

pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych (94 kobiety i 83 mężczyzn).  

 

1.1.1. Dane statystyczne wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ruch mieszkańców w Domu Pomocy 

Społecznej w Pleszewie w 2020 roku przedstawia się następująco: 

- Wydano 55 decyzji umieszczających (w tym 10 przedłużających pobyt), 

- wydano 68 decyzji wygaszających ze względu na zgon, 

- w 2 przypadkach została podjęta decyzja o odmowie przyjęcia, 

- wydano 4 decyzje uchylające z uwagi na rezygnację/przeniesienie do innej placówki, 
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- wydano 1 decyzję zwalniającą z odpłatności za pobyt, 

- w stosunku do 2 mieszkańców domu pomocy prowadzono postępowanie dot. zwrotu 

należności z tytułu odpłatności za pobyt, 

- wydano 59 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 

(aktualizacja sytuacji dochodowej). 

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie 

przebywało 324 osób z czego 70 (31,60 %) posiadało skierowanie do domu pomocy społecznej 

wydane przed 1 stycznia 2004 roku oraz 254 (78,40 %) posiadające skierowanie do domu 

pomocy społecznej wydane po 1 stycznia 2004 roku. Na liście oczekujących na przyjęcie do 

Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdowało się 19 osób 

(16 osób do typu domu dla przewlekle psychicznie chorych, 2 osoby do typu dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz 1 osoba do typu domu dla przewlekle somatycznie chorych. 

 

1.2.    Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach  

 

Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach przeznaczony jest dla chłopców 

niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 56 miejsc. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 

roku w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach przebywało łącznie 55 osób. 

 

1.2.1. Dane statystyczne wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ruch mieszkańców w Domu Pomocy 

Społecznej w Broniszewicach w 2020 roku przedstawiał się następująco: 

- wydano 1 decyzję umieszczającą oraz 2 decyzje przedłużające pobyt; 

- wydano 49 decyzji zmieniających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, 

- wydano 1 decyzję uchylającą w zakresie przeniesienia do innej placówki. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w Domu Pomocy Społecznej 

w Broniszewicach przebywało 55 osób z czego 35 (63,63%) posiadało skierowanie do domu 

pomocy społecznej wydane przed 1 stycznia 2004 roku oraz 20 (36,37%) posiadających 

skierowanie do domu pomocy społecznej wydane po 1 stycznia 2004 roku.  
 

2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie 

 Placówka posiada 63 miejsca. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w 

Powiatowym Środowiskowym Domu przebywało łącznie 63. Wszystkie te osoby posiadały 

kontrakt zawarty na przyznanie pomocy w formie usług specjalistycznych świadczonych na 

pobyt dzienny. 

 

2.1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie – pobyt dzienny - dane 

statystyczne wypracowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

 

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ruch podopiecznych w Powiatowym 

Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie w 2020 roku przedstawiał się następująco: 

- wydano 133 decyzje kierujące na pobyt dzienny oraz ustalających odpłatność za 

pobyt względnie zwalniające z odpłatności (wśród osób korzystających 22 osoby 
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ponoszą odpłatność za świadczone usługi) na podstawie kontraktów zawartych na 

bieżący rok, 

- przyjęto 4 nowe osoby (wydano 8 decyzji w zakresie skierowania i 

odpłatności/zwolnienia z niej, 4 na okres 3-miesięcy i 4 wydłużające na czas 

obowiązywania kontraktu, tj. do 12 miesięcy), 

- wydano 1 decyzję wygaszającą z powodu wypowiedzenia kontraktu, 3 osobom 

upłynął termin obowiązywania kontraktu na pobyt dzienny 

 

Zwalnianie z odpłatności następuje w dwóch przypadkach, na podstawie: 

- art. 51b pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który określa, że 

odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z 

zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego 

kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2; 

- art. 51b pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który określa, że 

organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie 

ośrodka wsparcia, może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach 

wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności. 

 

3. Dzienny Dom „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. Średni 

miesięczny koszt utrzymania w Dziennym Domu „Senior+” został ustalony Zarządzeniem nr 

5/2020 Starosty Pleszewskiego z dnia 27 stycznia 2020 roku na poziomie 640,80 zł złotych. 

W 2020 roku wydano: 

- 1 decyzję kierującą oraz ustalającą odpłatność za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” (1 

kobieta). Wydano 9 decyzji uchylających (rezygnacje) oraz 1 decyzję wygaszającą z uwagi na 

zgon uczestnika. Jednocześnie wydano 116 decyzji ustalających nową odpłatność w związku z 

nowym średniomiesięcznym kosztem utrzymania oraz zmianami w funkcjonowaniu placówki 

w sytuacji epidemicznej/ zawieszenie lub wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy (zmiany 

decyzji) oraz 10 postanowień w zakresie decyzji zmieniających dot. nowej odpłatności. Wg 

stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku placówka dysponowała 9 wolnymi miejscami. 

 

Działania podjęte w 2020 roku 

 

1. Realizowano zadania wynikające z Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016 - 2020,  
 

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

„Aktywny samorząd”, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pleszewie. 
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Program umożliwia aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, jest rozszerzeniem działań realizowanych przez samorządy w zakresie 

zaopatrzenia beneficjentów w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidowania barier 

komunikacyjnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w Powiatowej  

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Proponowane formy wsparcia dotyczą 

likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie 

do edukacji. Cele szczegółowe: przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu 

i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im 

włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, aktywizacja społeczna, 

zawodowa lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier 

w poruszaniu się oraz barier transportowych, aktywizacja zawodowa poprzez zastosowanie 

elementów wspierających zatrudnienie, poprawa szans beneficjentów programu na 

rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji, wzrost 

kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji 

pozarządowych.  

 

W 2020 roku program realizowany był w następujących Modułach: 

 

Moduł I 

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

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

lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku lub obu 

kończyn górnych, 

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

oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z 

dysfunkcją narządu wzroku, 

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

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

lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 

narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, 

Obszar C zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 

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

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o 

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

dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i 

posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania. 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 

zależnej (dziecka przebywającego w żłóbku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), 
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adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy 

są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka. 

 

Moduł II 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

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

Moduł I -                                    kwota dofinansowań                 89 481 zł 

Moduł II -                                   kwota dofinansowań              230 538 zł 

 

Obsługa programu -                                                                      21 363 zł 

 

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

„Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. W ramach programu udało się pozyskać ze 

środków PFRON kwotę 413 580,45 zł na zakup 5 aut przystosowanych do przewozu osób 

niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych. 

 
Lp. Nazwa  

Beneficjenta 
Koszt zakupu 

brutto 
Dofinansowanie  

PFRON 
Wkład własny 

1. Gmina Gizałki 156 096 zł 82 200 zł - zakup auta 73 896 zł 

2. Gmina Chocz 152 652 zł 82 200 zł - zakup auta 70 452 zł 

3. Gmina Czermin 157 353 zł 82 200 zł - zakup auta 75 153 zł 
 
 

4. Powiatowy 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 
Pleszewie 

157 477 zł 82 200 zł - zakup auta 75 277 zł 

5. Gmina Dobrzyca 156 332,98 zł 
33 087 zł 

73 200 zł - zakup auta 
11 580,45 zł - likwidacja 

barier 

83 132,98 zł 
21 506,55 zł 

Razem: 812 997,98 zł 413 580,45 zł 399 417,53 zł 
 

 
Obsługa programu – 8 284,51 zł 

 

Projekty są w trakcie realizacji i zostaną rozliczone do dnia 30 kwietnia 2021r. 

 

Działania planowane do realizacji w 2021 roku 

 

1. Realizacja zapisów Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

2. Podnoszenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach, 

3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez opracowywanie 

projektów, programów oraz udział w konkursach, 

4. Przystąpienie do realizacji Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. „Wyrównywanie  Różnic Między Regionami III”, 

5. Przystąpienie do realizacji programu „Aktywny Samorząd”. 
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4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie 

W 2020 roku Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie wydał 1.922 

orzeczeń, w tym: 

• orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności (dorośli)  – 1737, w tym: 

- znaczny stopień niepełnosprawności    – 520, 

- umiarkowanym stopień niepełnosprawności   – 1073, 

- lekki stopień niepełnosprawności     – 104, 

• orzeczenia o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawnych – 0, 

• orzeczenia o odmowie  ustalenia stopnia niepełnosprawności – 40 

• orzeczeń z określeniem niepełnosprawności (dzieci)   – 185, w tym: 

- orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych   – 176, 

- orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci)  – 6, 

- orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności (dzieci)  – 3. 

 

Z podziałem na kategorie wiekowe liczba wydanych orzeczeń o stopniu 

niepełnosprawności  i niepełnosprawności wynosiła: 

• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  – 1697, w tym: 

16-25 lat     – 114, 

26-40 lat      – 187, 

41-60 lat      – 677, 

61 i więcej     – 719, 

• orzeczenia o niepełnosprawności   – 176, w tym: 

0-3 lat      – 45, 

4-7 lat      – 37, 

8-16 lat      – 194. 

 

Podział ze względu na płeć: 

• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  – 1697: 

kobiety      – 916, 

mężczyźni      – 781, 

• orzeczenia o niepełnosprawności   – 245: 

kobiety      – 74, 

mężczyźni      – 102. 

 

Wśród osób, którym wydano orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zatrudnionych 

było 536, a pozostałe to 1161 osób pozostających bez zatrudnienia. 

W ubiegłym roku PZON wydał 369 legitymacji osób niepełnosprawnych.  
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W związku ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu Drogowym nakładającą obowiązek 

wydawania kart parkingowych na Powiatowe Zespoły wydaliśmy 548 kart parkingowych 

osobom niepełnosprawnym. 

W skład Powiatowego Zespołu są powołane osoby: Przewodniczący Zespołu, Sekretarz 

Zespołu oraz 15 Członków Zespołu. 

W związku z ogłoszeniem Ustawy o tarczy antykryzysowej dnia 31 marca 2020 roku 

podczas trwającej pandemii Zespół funkcjonował bez przeszkód. Mimo panującej sytuacji 

praca Zespołu była organizowana na wysokim poziomie. Na bieżąco były organizowane 

posiedzenia składów orzekających, wydawano orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu 

niepełnosprawności, legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty parkingowe.  

W ramach zabezpieczenia reżimu sanitarnego sekcja pracowała w systemie 

dwuzmianowym oraz pracy zdalnej. Ponadto Zespół został zabezpieczony we wszelkie środki 

ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku, płyny 

dezynfekcyjne, a także sprzęty umożliwiające pracę zdalną typu: laptopy do pracy zdalnej 

z pełnym zabezpieczeniem systemu odnoście ochrony przetwarzania danych osobowych 

(51.570,00 zł), słuchawki bezprzewodowe (1.112,00 zł), klawiatury i myszki bezprzewodowe 

(462,24 zł) oraz sprzęt do waliki z zagrożeniem epidemiologicznym typu: ozonator (7.257,00 

zł), dozownik łokciowy (239,85 zł), termometr bezdotykowy (210,00 zł).  

Należy nadmienić, że od lipca ubiegłego roku specjaliści Zespołu orzekają w trybie 

internetowym poprzez Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Osób Orzekanych o 

Niepełnosprawności. 

 

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 2020 mimo panującego stanu pandemii stwierdzono zwiększoną liczbę wpływających 

wniosków w celu uzyskania pozwolenia na budowę tj. wpłynęło do tutejszego urzędu 801 

wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę, przyjęto 564 zgłoszeń robót budowlanych, 

zarejestrowano 640 wniosków o wydanie dziennika budowy i rozbiórki. W analizowanym 

okresie Starosta Pleszewski udzielił 705 pozwoleń na budowę dla różnych obiektów 

budowlanych. Rok 2020 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 2020 zrealizowane zostały m.in następujące zadania: 

- Przetworzenie oraz zaewidencjonowanie materiałów Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych wraz z zasileniem 

dokumentami i ich zakresami systemu teleinformatycznego. W wyniku prac przetworzonych 

do postaci cyfrowej zostało ponad 5500 operatów technicznych. Koszt przedsięwzięcia to 196 

800,00 zł z czego 122 400,00 zł z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania z 

zakresu administracji rządowej dotyczące geodezji i kartografii, pozostała kwota 74 400,00 zł 

ze środków własnych powiatu.  

- Realizacja czwartego etapu prac scaleniowych na kwotę 131 508,83 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. 

Ponadto w ramach bieżącej działalności Wydziału wynikającej z realizacji nałożonych 

ustawowo zadań:  

- wprowadzono 4642 zmiany do operatu ewidencji gruntów i budynków 

- wydano 4 decyzje w sprawach indywidualnych (w tym klasyfikacyjne) 

- zorganizowano 24 narady koordynacyjne dotyczące sytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu na których uzgodniono 226 szt. dokumentacji 

- udzielono 350 odpowiedzi na zapytania komorników, Urzędu Skarbowego, CBŚ i innych 

organów 

- wydano 62 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych do celów emerytalno-

rentowych 

- obsłużono 1848 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych 

- obsłużono 1795 zamówień na materiały i dokumenty państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego 

- zrealizowano 34 wnioski o wydanie danych z rejestru cen wartości nieruchomości 

- zrealizowano 570 wniosków o wydanie wypisu i wyrysu oraz 1559 wnioski o wydanie 

wypisu z rejestru gruntów i budynków 

- zweryfikowano i przyjęto 1879 operatów technicznych do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego sporządzonych w wyniku prac przez jednostki wykonawstwa 

geodezyjnego . 

- 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 17 umów o elektronicznym dostępie do baz danych powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem programu/ e-usługi GEO-INFO i. Kerg 
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Przez cały rok 2020 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. 

 

 

7. Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych 
 

W zakresie gospodarki nieruchomościami Wydział 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 31.12.2020 r. obejmował grunty 

o powierzchni 485,0889 ha.  

Powiatowy zasób nieruchomości obejmuje w szczególności grunty zajęte pod drogi 

powiatowe, grunty w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych, grunty pod 

siedzibą Starostwa Powiatowego a także grunty rolne pozostające w dzierżawie osób 

fizycznych. 

W porównaniu do roku poprzedniego (2019) powiatowy zasób nieruchomości wzrósł o 

pow. ok. 1,3 ha. Wzrost powierzchni wynika przede wszystkim z kontynuowanego procesu 

regulowania stanów prawnych gruntów pod drogami powiatowymi. 

W roku 2020 Powiat Pleszewski dokonał zbycia działki nr 22/6 o pow. 1,1159 ha, 

położonej w Marszewie. Umowa sprzedaży zawarta została w dniu 17.02.2020 r. Działka 

sprzedana została w wyniku rokowań przeprowadzonych po trzech przetargach zakończonych 

wynikiem negatywnym. Działka sprzedana została za cenę 140 tys. zł.  

W roku 2020 Powiat Pleszewski dokonał wykupu 47 działek zajętych pod budowę ścieżki 

rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy. W roku 2020 na 

wykup gruntów zajętych pod budowę ścieżki rowerowej wydano z budżetu powiatu kwotę 

391 104 zł. 

Ponadto, umową sprzedaży z dnia 29.12.2020 r. Powiat Pleszewski wykupił działkę nr 

290/2 o pow. 64 m2 położoną w obrębie Jedlec, na której pobudowany został chodnik 

znacznie poprawiający bezpieczeństwo pieszych w rejonie szkoły w Jedlcu. 

W roku 2020 kontynuowane były umowy dzierżawy gruntów rolnych stanowiących 

własność Powiatu Pleszewskiego. Przedmiotem dzierżawy są grunty powiatowe o łącznej 

powierzchni 91,8388 ha.  

W roku 2020 oddano w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie 

11 działek ewidencyjnych o łącznej pow. 10,1344 ha, zajętych pod drogi powiatowe. Kolejne 

działki zajęte pod drogi powiatowe będą przekazywane w trwały zarząd po uzyskaniu decyzji 
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Wojewody 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. 

 

 

8. Ochrona środowiska 

 

Według przedstawianej corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Poznaniu oceny stanu środowiska, ogólny stan środowiska na terenie powiatu 

pleszewskiego można ocenić jako dobry. W poszczególnych elementach środowiska takich jak 

powietrze, woda czy hałas, można spotkać się z sytuacją przekroczeń norm, jednak są to 

przekroczenia ograniczone czasowo lub miejscowo i nie dotyczą terenu całego powiatu 

pleszewskiego. Dla przykładu jakość powietrza często określana jako  zła jest sytuacją 

ograniczającą się do 26 dni w roku (przy normie do 35 dni). W poprzednich latach liczba dni 

z przekroczeniami stawiała Miasto Pleszew, a co za tym idzie teren powiatu pleszewskiego, w 

czołówce miast Wielkopolski z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.  Na bazie 

monitoringu WIOŚ z ostatnich lat można stwierdzić, że ten niechlubny ranking jest historią. Na 

przestrzeni 4 ostatnich lat wartość średnioroczna pyłu PM10 spadła z 38 µg/m3  do 28 µg/m3,  

a pyłu PM2,5 z 31 µg/m3 do 21 µg/m3.  

W celu stałej poprawy jakości środowiska Powiat Pleszewski realizuje szereg działań 

obowiązkowych wynikających wprost z przepisów prawa oraz działań dodatkowych jak 

chociażby ,,Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego” czy ,,Program 

odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu pleszewskiego”.  

Niestety sytuacja epidemiologiczna w roku 2020 spowodowała, że nie podjęto się organizacji 

spływu kajakowego EkoProsna. Spływy w poprzednich latach cieszyły się dużym 

zainteresowaniem młodzieży ze szkół średnich, a ich efektem było zebranie odpadów 

zalegających w korycie Prosny.      

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. Sporą część stanowią zaświadczenia o ujęciu działek w uproszczonym planie 

urządzania lasu, które są niezbędne do okazania przy każdorazowej transakcji kupna-

sprzedaży potwierdzanej przed notariuszem. W 2020 r. wydano 513 zaświadczeń. Zestawienie 
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liczby głównych spraw realizowanych w Wydziale Ochrony Środowiska przedstawiono 

w poniższej tabeli: 

 

 OCHRONA 
PRZYRODY 
(decyzje na 

usunięcie drzew) 

PRAWO OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
(pozwolenia, 

zgłoszenia instalacji, 
zaświadczenia) 

ODPADY 
(zezwolenia na 

odzysk, zbieranie, 
unieszkodliwiane 

odpadów) 

LEŚNICTWO 
(decyzje, 

zaświadczenia ) 

Ilość spraw 65 28 15 519 

 

 

 

9. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 

 

Rolnictwo 

Powiat Pleszewski jest powiatem typowo rolniczym. Wszystkie użytki rolne zajmują 

powierzchnię 53.463 ha, co stanowi około 75% ogółu powierzchni. W grupie użytków rolnych 

dominują grunty orne, które zajmują 47.477 ha (89%), w dalszej kolejności znajdują się łąki 

2.185 ha (4%), pastwiska 1.359 ha (2,5%), grunty rolne zabudowane 1.462 ha (2,7%) 

i pozostałe o marginalnym udziale.  

We wrześniu 2020 istotnym problemem z jakim musieli zmierzyć się rolnicy z powiatu 

pleszewskiego były konsekwencje prawne i ograniczenia związane z wykryciem ogniska ASF 

w gospodarstwie rolnym w m. Łaszków, powiat kaliski. Pomimo, że samo zdarzenie miało 

miejsce w sąsiednim powiecie, strefy ochronne wyznaczone przez Wojewodę Wielkopolskiego 

i Komisję Europejską na podstawie przepisów krajowych oraz przepisów unijnych, swoim 

zasięgiem objęły teren całego powiatu pleszewskiego.   

W naszym powiecie problem dotyczy ponad 1000 gospodarstw, w których hoduje się 

łącznie ok. 90.000 sztuk świń. W obszarze zagrożonym (wyznaczonym przez wojewodę) przez 

minimum 30 dni obowiązywał zakaz wywożenia, handlu i uboju trzody chlewnej, a także 

organizacji targów zwierzęcych i polowań na zwierzynę łowną. Obszar zagrożenia i ochronny 

(wynikający z przepisów UE) powinien być utrzymywany przez minimum 12 m-cy. Dzięki 

staraniom służb weterynaryjnych, samych hodowców, organizacji rolniczych i myśliwych, 

decyzją Komisji Europejskiej z dnia 25 marca 2021 r. strefa niebieska została zniesiona.  

Starosta Pleszewski jako przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w związku z zaistniałą sytuacją zwołał posiedzenie zespołu, uczestniczył i był 

współorganizatorem spotkań poświęconych w/w problemowi. 

Starosta nie posiada kompetencji do realizacji innych zadań w obszarze rolnictwa. 

 

Leśnictwo 

Powierzchnia lasów na terenie powiatu pleszewskiego wynosi 13.906 ha. W odniesieniu 

do całkowitej powierzchni powiatu wynoszącej 71.022 ha, lesistość kształtuje się na poziomie 

19,58 %.  
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Największy udział w/w powierzchni leśnej przypada na lasy Skarbu Państwa zarządzane 

przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 11.341 ha (82%), natomiast lasy 

prywatne zajmują obszar 2.551 ha (18%). 

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa, Starosta powierzył Nadleśniczemu Nadleśnictwa Taczanów i Nadleśniczemu 

Nadleśnictwa Grodziec na mocy odpowiednich porozumień. Kwota przekazana w 2020 roku 

Nadleśnictwom za prowadzenie nadzoru wyniosła 54.846,29 zł. 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). 

W ramach przyjętego modelu Nadleśnictwa realizują większość zadań terenowych 

wymagających stałej obecności na gruntach leśnych. Po stronie Starosty znajduje się realizacja 

zadań administracyjnych wynikających głównie z ustawy o lasach, w tym wydawanie decyzji 

administracyjnych. Do najczęstszych zadań w obszarze leśnictwa realizowanych bezpośrednio 

przez Starostę należy:  

• wydawanie zaświadczeń o ujęciu działek w u.p.u.l. lub i.s.l. 

• 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.  

• dokonywanie oceny udatności upraw leśnych założonych na podstawie przepisów o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) i przeklasyfikowanie z urzędu gruntu 

rolnego na leśny.  

 

Rybactwo śródlądowe 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym               

(Dz. U. z 2019 poz. 2168) Starosta posiada kompetencje m.in. do wydawania kart  wędkarskich 

uprawniających do amatorskiego połowu ryb na śródlądowych wodach powierzchniowych. 

Kartę można wydać osobie, która ukończyła 14 lat. W roku 2020 wydano 147 takich kart. 

Na terenie powiatu pleszewskiego działa również Społeczna Straż Rybacka, która została 

powołana do życia na wniosek Starosty przez Radę Powiatu w Pleszewie uchwałą nr X/53/99 

z dnia 28 września 1999r. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie 

z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy oraz przepisów 

wydanych na jej podstawie.  Społeczną Straż Rybacką tworzy Komendant Społecznej Straży 
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Rybackiej oraz Strażnicy. Według posiadanych danych na terenie powiatu pleszewskiego 

działa 14 członków SSR. 

Ustawa o rybactwie śródlądowym upoważniała starostę do prowadzenia rejestru 

sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb. W rejestrze wędkarze rejestrowali głównie 

łódki i pontony. W dniu 1 sierpnia 2020 r. w życie weszła ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2020 poz. 

1500), która zakłada m.in. likwidację rejestrów prowadzonych wcześniej przez starostę.               

W/w przepisy nadały jednocześnie staroście uprawnienia do rejestracji jachtów i innych 

jednostek pływających o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy 

większej niż 15 kW. Właściciele mniejszych jednostek pływających nie mają obowiązku 

wpisania do nowego rejestru, ale na ich wniosek można takiej rejestracji dokonać. 

W porównaniu do poprzedniego rejestru nowe przepisy znacząco utrudniły i skomplikowały 

proces rejestracji. Rejestracja odbywa się w elektronicznym systemie Reja24 i wymaga od 

wnioskodawcy szeregu dokumentów, których brak uniemożliwia sprawny proces rejestracji. 

W roku 2020 nikt nie zarejestrował jednostki pływającej poprzez Starostę Pleszewskiego. 

Ciekawostką jest to, że ustawa nie nakłada na wnioskodawcę obowiązku dochowania 

właściwości miejscowej. Oznacza to, że jacht lub inna jednostka pływająca mogą być 

zarejestrowane w dowolnym starostwie na terenie całego kraju.          

 

 

10. Powiatowa administracja geologiczna 

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zmianami) Starosta jest organem administracji 

geologicznej i posiada kompetencje m.in. do wydawania koncesji na wydobywanie kopalin 

pospolitych, zatwierdzania projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych. 

Obecnie na terenie powiatu mamy sześć odkrywkowych kopalń piasku zlokalizowanych 

w miejscowościach: Zawady, Nowa Wieś (gm. Pleszew), Sośnica (gm. Dobrzyca) i Stara 

Kaźmierka (gm. Chocz). W ciągu roku kalendarzowego rozpatrywanych jest ok. osiemdziesiąt 

spraw dotyczących geologii surowcowej, hydrogeologii oraz geologii inżynierskiej. Ze względu 

na wykorzystywanie obszaru głównie na cele rolniczo-ogrodnicze istnieje duże 

zainteresowanie wykonaniem indywidualnych ujęć wód podziemnych. Intensywna 

eksploatacja wód podziemnych widoczna jest głównie w gminie Gołuchów. Obecna sytuacja 

meteorologiczna zmusza inwestorów do nawadniania upraw rolniczych.  

 

 

11. Komunikacja i transport 
 

Komunikacja 

Powiat Pleszewski niezmiennie cieszy się dużą liczbą sprowadzanych i zarejestrowanych 

samochodów. Według danych za 2019 r. liczba zarejestrowanych samochodów kształtowała 

się na poziomie:  

Samochody osobowe - 49.440 
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Autobusy - 151 

Samochody Ciężarowe - 7169 

Motorowery - 3000 

Motocykle - 2025 

Ciągniki rolnicze - 5294 

Ciągniki siodłowe - 904 

Samochody specjalne - 430 

 

Na dzień przyjmowania raportu przez Zarząd Powiatu dane statystyczne udostępniane 

corocznie przez Ministerstwo Cyfryzacji,  dotyczące liczby pojazdów zarejestrowanych na 

terenie powiatu pleszewskiego, były niedostępne. Jednakże na podstawie liczby wydanych 

decyzji rejestracyjnych można stwierdzić, że ich liczba w 2020 r. dalej utrzymywała się na 

bardzo wysokim poziomie. Wzrastająca tendencja rejestrowanych pojazdów w powiecie 

pleszewskim stawia określone wyzwania w zakresie obsługi interesantów Wydziału 

Komunikacji Starostwa. Wprowadzony w 2019 r.  system kolejkowy do obsługi rejestracji 

pojazdów, praw jazdy oraz transportu, z możliwością elektronicznej rezerwacji godzinowej z 

wyprzedzeniem dwutygodniowym, zdecydowanie usprawnił ten proces. Wprowadzony w 

marcu 2020 r. stan epidemii na terenie kraju nakazał  wdrożenie w Starostwie określonych 

ograniczeń i zmian w systemie obsługi interesanta. Jedną z nich było czasowe wyłączenie 

systemu kolejkowego i zorganizowanie pracy Wydziału Komunikacji  w trybie dwuzmianowym, 

z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego i bez szkody dla efektywności realizowanych przez 

Wydział zadań. Doświadczenia związane z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji w reżimie 

sanitarnym ujawniły pilną potrzebę wprowadzenia dalszych usprawnień w obsłudze 

interesantów. Stąd już w końcówce roku zostały podjęte przygotowania do gruntownej 

modernizacji tej części budynku Starostwa. 

 

Wydział Komunikacji w roku 2020 wydał: 

- 27.878 decyzji dotyczących rejestracji pojazdów i uzyskał przychody z tego 

tytułu w wysokości  1.842.005,35 zł, 

- 1.590 decyzji  dotyczących praw jazdy uzyskując przychody z tego tytułu w 

wysokości 166.693,50 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 drogowym. 

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 31.12.2020 r. wydano: 
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- 133 zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego rzeczy oraz licencji 

wydanych do dnia 14.08.2013r., 

- 11  zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego osób, 

- 7 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem 

samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie 

więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 

Tutejszy organ na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym wydaje licencje 

na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie 

rzeczy ( tzw. spedycje). Na terenie Powiatu Pleszewskiego wydanych jest 47 licencji na 

pośrednictwo. 

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. Starosta Pleszewski do dnia 31.12.2020 r. wydał:  

- 152 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 32 zezwolenia na wykonywanie przewozów 

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 w Pleszewie, 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 2020 roku 

zapewniało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego /PCZK/. Prowadziło także działania 

w trybie alarmowym, to jest w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów. 
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Za najważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez PCZK w trybie alarmowym należy 

zaliczyć: 

• działania podejmowane na skutek uznania części powiatu pleszewskiego za obszar 

zagrożony, w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej - wysoce zjadliwej 

grypy ptaków na terenie powiatu konińskiego, 

• działania podejmowane na skutek uznania poszczególnych części powiatu 

pleszewskiego za obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony, w związku  

z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kaliskiego, 

• działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19, w związku  

z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 

W roku 2020 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego /PZZK/, z uwagi na pandemię 

COVID-19 i wprowadzone obostrzenia, przeprowadził większość zaplanowanych 

przedsięwzięć tj. szkolenie oraz dwa ćwiczenia, których głównym celem było odpowiednie 

przygotowanie sił i środków do reagowania na potencjalne zagrożenia w powiecie oraz 

weryfikacja przyjętych rozwiązań:  

• szkolenie przeprowadzone w styczniu 2020 roku przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Pleszewie, dotyczące współdziałania służb i jednostek administracji 

samorządowej w zwalczaniu grypy ptaków; 

• ćwiczenie praktyczne przeprowadzone w czerwcu 2020 roku na terenie gminy Pleszew 

(leśnictwo Grodzisko) dla jednostek straży pożarnej i służb współdziałających pod 

kryptonimem „Las 2020”; 

• ćwiczenie aplikacyjne przeprowadzone w listopadzie 2020 roku, dotyczące wystąpienia 

poważnej awarii w zakładzie dużego ryzyka -  Rozlewnia Gazu Płynnego Gaspol S.A. w 

Pleszewie. 

W minionym roku Powiat oraz służby i jednostki, poza wykonywaniem zadań 

ustawowych mających na celu ochronę życia, zdrowia ludzi i mienia, a także mimo pandemii 

COVID-19,  podjęły również działania edukacyjne i społeczne /konkursy, turnieje, 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, w 

tym m.in.: 

• eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem 

„Zapobiegajmy Pożarom”, skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych - 

przedsięwzięcie organizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego w Pleszewie 

oraz Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleszewie, 

• „Turniej Pierwszej Pomocy” dla dzieci klas II i III - przedsięwzięcie Komendy Powiatowej 

Policji w Pleszewie, we współpracy z  WOPR Gołuchów i WOPR Pleszew, PCM Pleszew, 

KP PSP Pleszew, OSP Pleszew i OSP Gołuchów, 

• „Bądźmy bezpieczni zimą” oraz „Bezpiecznie nad wodą” - przedsięwzięcia Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie we współpracy z Oddziałem 

Miejsko-Powiatowym WOPR w Pleszewie. 

W 2020 roku Powiat Pleszewski udzielił wparcia finansowego powiatowym służbom oraz 

organizacjom działającym na terenie powiatu.  

Zarząd Powiatu w Pleszewie przekazał w drodze darowizny na cele działalności Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie rejestrator rozmów, zestaw 
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nagłośnieniowy, projektor multimedialny ze stojakiem, kserokopiarkę, narożnik tapicerowany, 

osprzęt do defibrylatora oraz środki medyczne - Umowa darowizny  

nr 193/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku /zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu  

w Pleszewie Nr LXVI/152/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku/ - kwota przedmiotu darowizny 19 

461,76 zł. 

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków budżetowych: 

− partycypowano w kosztach doposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej  dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - kwota 20 960,00 zł, 

− partycypowano w kosztach zakupu kamery termowizyjnej ubrań specjalnych  

i hełmów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - kwota 

25 200,00 zł, 

− dofinansowano Oddział Miejsko-Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Pleszewie poprzez zakup osprzętu do defibrylatora AED -  

kwota 2 100,00 zł. 

Powiat Pleszewski, w celu przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz wywołanych nim 

sytuacji kryzysowych, udzielił wparcia finansowego Komendzie Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Pleszewskiemu Centrum Medycznemu. 

Zarząd Powiatu w Pleszewie przekazał w drodze darowizny Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie następujący sprzęt i wyposażenie:  

− butla tlenowa z reduktorem, rozdzielacz do tlenoterapii masowej, płachty do 

segregacji - Umowa darowizny nr 64/2020 z dnia 27 maja 2020 roku /zawarta na 

podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr XLVIII/106/2020 z dnia 27 maja 

2020 roku/ - kwota przedmiotu darowizny 4 099,00 zł, 

− środki medyczne i  materiały do udzielania pierwszej pomocy - Umowa darowizny  

nr 85/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku /zawarta na podstawie Uchwały Zarządu 

Powiatu w Pleszewie Nr LII/111/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku/ - kwota przedmiotu 

darowizny 6 444,54 zł,  

− generator i miernik ozonu - Umowa darowizny nr 164/2020 z dnia 16 listopada 2020 

roku /zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr LXIII/144/2020 

z dnia 13 listopada 2020 roku/ - kwota przedmiotu darowizny 4 040,50 zł, 

Powiat Pleszewski własnymi środkami oraz środkami pomocy finansowej w formie 

dotacji z Gmin z terenu powiatu pleszewskiego zakupił dla Pleszewskiego Centrum 

Medycznego w Pleszewie sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej w postaci: respiratorów, 

defibrylatorów, indywidualnego zestawu izolującego oraz półmasek medycznych ochronnych 

na łączną kwotę 321 308,56 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 konsumentów 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania własne samorządu w zakresie 

ochrony praw konsumentów, na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt. 18). Zadania i formę ich realizacji określają przepisy art. 37-43 
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ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 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.  

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; jest oskarżycielem publicznym w 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 z 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 2020 r. do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wpłynęły 92 wnioski 

konsumentów. W toku prowadzonych postępowań 53 sprawy rozpatrzono pozytywne, 23 

sprawy – negatywnie, zaś 4 spraw nie podjęto. W przypadku 12 zgłoszeń, roszczenia 

konsumentów były niezasadne. Łączna kwota przedmiotów sporu wyniosła 215.357,23 zł.  

W ramach bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej udzielono 

łącznie 920 porad, w tym 77 porad - podmiotom niebędącym konsumentami (przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej z osobą niebędącą przedsiębiorcą). 

Łączna kwota przedmiotów sporu zgłoszonych przez konsumentów w 2020 r. wyniosła 

86.368,54 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. Na rok 2020 zaplanowano 15 spotkań edukacyjnych z seniorami 

i młodzieżą szkolną oraz zorganizowanie etapu powiatowego XVI Wielkopolskiej Olimpiady 

Wiedzy Konsumenckiej. Rzecznik przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy VIII Szkoły 
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Podstawowej w Kuczkowie oraz uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. Spotkania 

zostały podzielone na 2 części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną poświęcono 

omówieniu przepisów z zakresu rękojmi, gwarancji oraz prawa do odstąpienia od umów 

zawartych na odległość. Zaś w trakcie części praktycznej uczniowie analizowali kazusy i 

przedstawiali rozwiązania dla prezentowanych problemów. Każdy uczeń otrzymał broszury 

edukacyjne.  

Z uwagi na stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2, decyzją Rządu, z dniem 16 

marca 2020 r. zamknięto szkoły, tak więc etap powiatowy Wielkopolskiej Olimpiady 

Konsumenckiej – zaplanowany na dzień 16 marca 2020 r. w I LO im. Stanisława Staszica w 

Pleszewie – został odwołany. W związku z utrzymującą się złą sytuacją epidemiologiczną i 

wprowadzonymi obostrzeniami, zaplanowane 13 spotkań edukacyjnych nie doszło do skutku.  

Z początkiem maja 2020 r. na portalu społecznościowym Facebook uruchomiono stronę 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pleszewie. Strona ma charakter edukacyjno-

informacyjny. Konsumenci mogą przeczytać porady dotyczące m.in. co zrobić, gdy w 

zakupionym towarze ujawni się wada; jak złożyć reklamację oraz jakiej sytuacji można 

bezkosztowo odstąpić od umowy. Konsumenci za pomocą strony informowani są również o 

nowych przepisach w prawie konsumenckim, decyzjach Prezesa UOKIK, otrzymują ostrzeżenia 

przed nieuczciwymi przedsiębiorcami oraz informacje o godzinach pracy Rzecznika. Oprócz 

strony na portalu Facebook, w dalszym ciągu na bieżąco redagowana jest podstrona 

„Powiatowy Rzecznik Konsumentów” na stronie internetowej www.powiatpleszewski.pl. W 

biurze Rzecznika dostępne są dla konsumentów bezpłatne broszury i ulotki o tematyce 

konsumenckiej. 

Epidemia COVID-19 spowodowała zmiany w pracy Rzecznika. Modyfikacji uległa 

podstawowa forma komunikacji z konsumentami – z bezpośrednich spotkań w biurze, na 

porady telefoniczne i e-mailowe. Zmieniły się również problemy, z którymi zwracali się 

konsumenci. 

Nieliczne były skargi na nieuczciwe praktyki rynkowe stosowane przez sprzedawców 

prowadzonych sprzedaż bezpośrednią, gdyż nie odbywały się pokazy. Nieuczciwi 

przedstawiciele handlowi nie odwiedzali również domów konsumentów w celu sprzedaży 

sprzętu AGD bądź podpisania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych lub 

energetycznych. W roku 2020 pojawiła się nowa kategoria skarg konsumentów - odwołane 

imprezy turystyczne, eventy i uroczystości. Konsumenci dopytywali, w jakiej sytuacji mogą 

odstąpić od umowy, czy przysługuje im zwrot zadatku bądź zaliczki, czy otrzymają całkowity 

zwrot pieniędzy w przypadku odwołania wyjazdu oraz czy mogą ubiegać się o odszkodowanie 

za skrócone wakacje? Konsumenci skarżyli się na zachowania biur podróży i stosowany przez 

nie przymus korzystana z voucherów podróżnych oraz na zbyt długi termin do zwrotu 

pieniędzy.  

Pandemia zmieniła zachowania konsumpcyjne kupujących. Zamrożono gospodarkę, 

zakupy ograniczyły się do tych zaspokajających codzienne potrzeby życiowe. Konsumenci 

troszcząc się o własne bezpieczeństwo zakupy stacjonarnie zamienili na zakupy online.  
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14. Rynek pracy w powiecie pleszewskim 
 

W powiecie pleszewskim wg stanu na 31.12.2020 r. zarejestrowanych było 1346 

osób bezrobotnych, z czego 795 kobiet. Stopa bezrobocia wynosiła 5,2 %. Dla porównania 

stopa bezrobocia w Polsce była na poziomie 6,2 %, a w Wielkopolsce 3,7 %. 

Struktura osób bezrobotnych przedstawiała się następująco: 

• 231 osób z prawem do zasiłku, 

• 822 osoby zamieszkałe na wsi, 

• 492 osoby do 30 roku życia, 

• 251 powyżej 50 roku życia, 

• 521 osób długotrwale bezrobotne, 

• 75 osób niepełnosprawnych. 

 

15. Nieodpłatna pomoc prawna 

 

Rok 2020 był kolejnym rokiem funkcjonowania na terenie Powiatu Pleszewskiego 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Punkty te działały w ramach ogólnopolskiego systemu umożliwiającego otrzymanie darmowej 

porady prawnika lub doradcy poradnictwa obywatelskiego. System nieodpłatnego 

poradnictwa gwarantuje pomoc osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej. Wystarczy złożenie stosownego oświadczenia na ręce osoby udzielającej 

nieodpłatnej porady. Tak jak w latach poprzednich na terenie naszego powiatu funkcjonowały 

dwa punkty , w których świadczono nieodpłatne porady prawne oraz jeden punkt oferujący 

usługi z zakresu udzielania nieodpłatnych porad obywatelskich. W 2019r. po przeprowadzeniu 

konkursu ofert na prowadzenie punktów w 2020r. udało się wyłonić organizację pozarządową, 

która mogła poprowadzić punkt Dobrzyca – Gołuchów, gdzie świadczono usługi z zakresu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W 2019r. na terenie naszego powiatu nie 

świadczono tego typu usług ponieważ żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła się do 

prowadzenia punktu z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, jako pojęcie nowe w ustawodawstwie obejmuje działania 

dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej , zmierzające do podniesienia 

świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 

obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. 

Są to w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych 

oraz zabezpieczenia społecznego. Do udzielania nieodpłatnych porad obywatelskich 

wymagane są specjalne uprawnienia.   

W stosunku do roku 2019 w roku 2020 nie zmieniły się zasady udzielania nieodpłatnych 

porad oraz ich finansowanie. W analizowanym roku Powiat Pleszewski na realizację tego 

zadania otrzymał dotację w wysokości 198 000,00 zł. 91% przedmiotowej dotacji ustawowo 

jest przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń prawników oraz doradców poradnictwa 

obywatelskiego, 6% na obsługę organizacyjno-administracyjną, a 3% na zadania z zakresu 

edukacji prawnej.  

W 2020r. punkty : 
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-   Pleszew - Czermin - nieodpłatne porady prawne 

- Dobrzyca - Gołuchów - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie były prowadzone przez 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z miejscowości Góra.  

Punkt Gizałki - Chocz - Czermin zorganizowany przy pomocy gmin był prowadzony przez 

adwokatów i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu 

oraz Okręgową Izbę radców Prawnych w Poznaniu.  

 

Od 18 marca 2020r., ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu epidemii, 

nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielano 

tylko zdalnie za pośrednictwem telefonu. Takie zasady zostały przyjęte w całej Polsce. Został 

też zniesiony obowiązek składania pisemnych oświadczeń, że otrzymujący darmową poradę 

nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

 

W analizowanym okresie w naszych punktach udzielono :   

 

Liczba udzielonych porad prawnych w roku 2020 

 
 

Rok 2020 

Liczba udzielonych porad prawnych 
w punktach prowadzonych przez: 

 

adwokatów  
lub radców prawnych 

organizacje pozarządowe 

pomoc prawna  pomoc prawna poradnictwo 
obywatelskie 

I kwartał 20 68 17 

II kwartał 10 7 2 

III kwartał 19 13 13 

IV kwartał 14 23 20 

Razem:  63 111 52  
 

16. Działalność promocyjna i współpraca zagraniczna 

 

W roku 2020 plan działań promocyjnych Powiatu Pleszewskiego oparto o dziesięć 
głównych celów/założeń marketingowych:  

1. Budowa marki Powiatu Pleszewskiego jako nowoczesnego samorządu, atrakcyjnego dla 
mieszkańców,  sprzyjającego rozwojowi gospodarki. 

2. Wytworzenie poczucia tożsamości mieszkańców z powiatem. Powiat jako  atrakcyjne 
miejsce pochodzenia, życia, nauki, pracy i wypoczynku, 

3. Promocja walorów turystycznych, geograficznych i przyrodniczych Powiatu Pleszewskiego,  
4. Promocja powiatu poprzez sport i kulturę (imprezy sportowe, konkursy, wydarzenia 

kulturalne)  
5. Promocja powiatu poprzez popularyzowanie lokalnej historii i tradycji (Święto Powiatu 

Pleszewskiego / Powstanie Wielkopolskie)  
6. Kształtowanie wizerunku Starostwa Powiatowego w Pleszewie jako profesjonalnego 

urzędu administracji, zapewniającego sprawną obsługę Klientów,   
7. Promowanie Pleszewskiego Centrum Medycznego jako renomowanego szpitala 

powiatowego, oferującego pacjentom wysokiej jakości świadczenia medyczne,  
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8. Współpraca samorządu z biznesem w celu budowy dogodnego klimatu dla rozwoju 
przedsiębiorczości (PUP,  Wielkopolski Festiwal Rzemiosła), 

9. Promocja oferty edukacyjnej szkół Powiatu Pleszewskiego,  
10. Współpraca z mediami i wykorzystanie Internetu jako źródło informacji i promocji (strona 

www, BIP, media społecznościowe) 
 

Plan działań promocyjnych konsultowany i opiniowany był na posiedzeniu komisji 
Promocji Rady Powiatu w Pleszewie i ostateczny kształt przyjęty został przez Zarząd Powiatu 
w Pleszewie. Zaplanowane działania są spójne ze Strategią Rozwoju Powiatu oraz założeniami 
promocyjnymi wypracowanymi w Wydziale Organizacyjno-Administarcyjnym Starostwa.  
Rok 2020 był okresem szczególnym ze względu na epidemię COVID-19, co wpłynęło na 
realizację planu działań promocyjnych. 

Początek roku – 6 stycznia - to najważniejsza dla powiatu uroczystość - Święto Powiatu 

Pleszewskiego. Nawiązuje ono bezpośrednio do rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19, 

odzyskania niepodległości i ustanowienia polskiej administracji po latach zaboru pruskiego w 

Pleszewie. 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 Pleszewskim Domu 

Kultury w Pleszewie: przemówienie okolicznościowe i życzenia noworoczne od Starosty 

Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego, Koncert Karnawałowy w wykonaniu artystów Opery 

Wrocławskiej, nadanie Nagrody Honorowej im. Artura Szenica prezesowi FMS SPOMASZ 

Pleszew SA. Tadeuszowi Rakowi, wręczenie uczniom szkół powiatowych Stypendiów Starosty 

Pleszewskiego. 

W lutym odbyły się: XXIII Halowy Turniej Piłki Nożnej klas VII - VIII Szkół Podstawowych 

pod hasłem „Ferie z Życiem” o Puchar Starosty Pleszewskiego oraz XII Gala Pleszewskiego 

Sportu.  

Od marca 2020 r. w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 zostały zawieszone 

wszystkie planowane imprezy masowe, rekreacyjno-sportowe, kulturalne, a także spotkania  

z lokalnym biznesem. Na 5 dni przed realizacją jednego z ciekawszych i innowacyjnych 

wydarzeń powiatowych wstrzymany został Turniej „League of Legends” o Puchar Starosty, 

połączony z „Drzwiami Otwartymi” w szkołach Powiatu Pleszewskiego.  Turniej był w całości 

przygotowany organizacyjnie. Osiągnęliśmy rekordowe zainteresowanie młodzieży, po raz 

pierwszy zgłosili się też zewnętrzni sponsorzy. Niestety, mimo zaawansowanych przygotowań 

nie mogliśmy przeprowadzić rundy eliminacyjnej ani finałów. Podobny scenariusz spotkał 

również ŚWIĘTO PROSNY na otwarcie sezonu rekreacyjno-turystycznego 2020, Wielkopolskie 

Dni „STOP - Uzależnieniom”, Zawody Nordic Walking „Korona Zachodu Polski” i wiele innych 

działań. W miejsce cyklicznych wydarzeń promocyjnych pojawiała się pilna potrzeba budowy 

internetowych kanałów komunikacji – wideokonferencji, spotkań online, szybkiego 

przekazywania informacji o sytuacji epidemiologicznej Covid-19. Informowaliśmy na bieżąco 

o wytycznych rządowych, zmianach systemu organizacji i pracy urzędu, szkół, szpitala i domów 

pomocy społecznej.  Starostwo Powiatowe w Pleszewie stało się punktem zarzadzania 

sytuacją epidemiologiczną na terenie administracyjnym powiatu. Wypracowywaliśmy 

komunikaty prasowe i informacje dla społeczności lokalnej. Oficjalny serwis internetowy 

Starostwa www.powiatpleszewski.pl odwiedzało w pierwszych miesiącach epidemii 

http://www.powiatpleszewski.pl/
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kilkakrotnie więcej użytkowników. Nasz profil FB Powiat Pleszewski stał się narzędziem 

najszybszej  

i najskuteczniejszej komunikacji z mieszkańcami powiatu. Tylko podczas pierwszej fali zakażeń 

Covid-19 ukazało się 109 różnych informacji zamieszczonych na stronie 

www.powiatpleszewski.pl oraz 106 postów FB. Większość tych informacji wymagała nie tylko 

przygotowania treści ale również odpowiedniego opracowania graficznego. Przekazy musiały 

być spójne z rządowymi wytycznymi i dostosowane do naszych potrzeb lokalnych. Porównanie 

oglądalności postów z naszego profilu FB w okresu przedepidemicznym, a po wybuchu 

epidemii najlepiej obrazuje skalę aktywności internetowej naszych mieszkańców i potrzebę 

poszukiwania informacji. Jeden z najchętniej oglądanych postów „Dożynki Powiatu 

Pleszewskiego 2019” osiągnął wynik 12 tysięcy odwiedzających w siódmym dniu od publikacji 

relacji fotograficznej i dla porównania post „Prośba o wsparcie Pleszewskiego Szpitala Covid-

19” osiągnął wynik 38 tysięcy odwiedzających już w drugim dniu publikacji. Nasza strona 

internetowa, a szczególnie media społecznościowe stały się głównym narzędziem pracy  

w szeroko pojętym marketingu i komunikacji społecznej.  

Po wypłaszczeniu krzywej zachorowań pierwszej fali Covid-19 przystąpiliśmy do 

organizacji niektórych wydarzeń w mniejszym i ograniczonym wymiarze. Skromne Dożynki 

Powiatowe w Broniszewicach odbyły się planowo w niedzielę 6 września 2020 r. 

Zrezygnowano ze świętowania w plenerze z udziałem publiczności, tradycyjnych obrzędów 

ludowych, korowodu i występów estradowych. Odprawiona została jedynie msza święta 

dziękczynna za zebrane plony w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w 

Broniszewicach. Zgodnie z zarządzeniami sanitarnymi w nabożeństwie uczestniczyła 

minimalna liczba osób. 

2.X.2020 r. odbyła się III edycja „Nocy Zawodowców” pod hasłem  „Wielkopolska w sieci 

zawodów”. Akcja przeniosła się ze szkół zawodowych do sieci internetowej.  

W 2020 r. na ścianie hali sportowej ZST w Pleszewie powstał mural historyczny w ramach 

projektu edukacyjno-plastycznego pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Historia na ścianie. 

Mural historyczny - PLESZEW”  realizowany w partnerstwie: LOK Pleszew, Starostwo 

Powiatowe w Pleszewie i Zespół Szkół Technicznych. Projekt wygrał otwarty konkurs ofert w 

Ministerstwie Obrony Narodowej pn. „Historyczny Mural - 1920 polskie zwycięstwo dla 

wolności Europy” i otrzymał dotację 40.000 zł. Całkowita wartość projektu wynosiła 50.000 zł. 

Samorząd powiatowy współfinansował projekt oraz pokrył koszty monitoringu i oświetlenia 

muralu. Odsłonięcie muralu odbyło się 11 listopada 2020 r. w Narodowe Święto 

Niepodległości z udziałem niewielkiej liczby osób i z zachowaniem reżimu sanitarnego. W 

związku z sytuacją epidemiologiczną wydarzenie było transmitowane online przy użyciu 

kanału Youtube, mediów społecznościowych FaceBook i stron internetowych Starostwa, LOK-

u i ZST w Pleszewie. Wideorelację i fotoreportaż z ceremonii odsłonięcia muralu obejrzało 

ponad 24 tysiące użytkowników Internetu w pierwszym tygodni publikacji wydarzenia. 

Ponadto wyemitowano wykład historyczny historyka Janusza Waliszewskiego pt. „Wojna 

polsko-bolszewicka 1920” oraz wydano okolicznościowy biuletyn historyczny „Pleszewianie w 

wojnie polsko-bolszewickiej” autorstwa Tomasza Wojtali. Mural „Bitwy Warszawskiej‘ 1920” 

wzbudził ogromne zainteresowanie pleszewskiego społeczeństwa. Mieszkańcy na bieżąco 

śledzili postępy prac. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych 

komentarzy i opinii. Projekt przyczynił się do promocji Powiatu Pleszewskiego w skali lokalnej 

i regionalnej.  

http://www.powiatpleszewski.pl/
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Współpraca zagraniczna 

 

Od 2000 roku 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.   

10 stycznia 2020 r. Wicestarosta Pleszewski Damian Szwedziak i Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu w Pleszewie Wojciech Maniak reprezentowali Powiat Pleszewski na XXXIII 

Spotkaniu Noworocznym Ammerlandu, które odbyło się w Urzędzie Powiatowym w 

Westerstede z udziałem polityków Ammerlandu i Dolnej Saksonii, gości zagranicznych, 

przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, nauki, kultury i mediów. Wicestarosta 

Pleszewski Damian Szwedziak złożył gospodarzom życzenia noworoczne i przekazał szklaną, 

ręcznie malowaną bombkę choinkową z „POWIAT PLESZEWSKI 2020”. Podczas bankietu 

udzielił także wywiadu dziennikarzowi gazety regionalnej „Die Nordwest-Zeitung” z 

Oldenburga. 

Z powodu epidemii koronawirusa zostały odwołane planowane na maj obchody XX-lecia 

Partnerstwa Powiatu Pleszewskiego i Ammerland. 

 

 

BIEŻĄCE WYZWANIA I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

 

Wydarzenia roku 2020 wymusiły radykalne zmiany w funkcjonowaniu dziedzin życia 

społecznego, co wpłynęło także na funkcjonowanie sektora administracji publicznej.  

Z organizacyjnego punktu widzenia priorytetem stało się utrzymanie ciągłości działania z 

jednoczesnym zachowaniem możliwie największego bezpieczeństwa dla życia i zdrowia 

obywateli. Niemniej, pomimo trudnej sytuacji należy wskazać, że w dalszym ciągu konieczne 

było prowadzenie inwestycji mających na celu ciągły rozwój powiatu. Spośród 

szerokorozumianej działalności samorządu powiatowego, należy wskazać na te, które 

znacząco wpływają na standard życia społeczności lokalnej: 

• szerokorozumiana infrastruktura drogowa 

• szkolnictwo w zakresie jednostek oświatowych, dla których Powiat Pleszewski jest 

organem prowadzącym 

• transport publiczny 

• ochrona zdrowia 

• pomoc społeczna, 

• administracja i obsługa mieszkańców. 

 

Kluczowym elementem dla realizacji tychże zadań jest zapewnienie finansowania 

planowanych inwestycji. Jak wskazuje wieloletnia praktyka, środki na realizację zadań 
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pochodzą ze środków własnych Powiatu, środków przekazanych przez samorządy gminne oraz  

środków zewnętrznych, zarówno pochodzenia centralnego jak i unijnego.  

Pozyskiwanie tych ostatnich związane jest z zachowaniem odpowiedniej procedury 

aplikacyjnej o różnym stopniu skomplikowania, dlatego też bardzo istotne jest 

wyspecjalizowanie pracowników odpowiedzialnych za przygotowywanie dokumentów 

aplikacyjnych, co ma bezpośrednie przełożenie na realną możliwość pozyskanych środków. 

 

Uszczegóławiając przedstawione wyżej obszary działań, należy wskazać iż: 

1) wskazane w niniejszym raporcie wyliczenia ponoszonych nakładów pokazują zakres 

realizowanych działań na poziomie infrastruktury drogowej. Ważny jest fakt,  że 

inwestycje te pociągają za sobą konieczność poniesienia ogromnych nakładów 

finansowych, dlatego też ich realizacja prowadzona jest przy udziale środków 

zewnętrznych, o które wnioskuje samorząd powiatowy. Mowa tutaj zarówno o 

funduszach  pochodzenia pozakrajowego (Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny), o środkach pochodzenia krajowego (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg),  jak 

i środkach lokalnych (partycypacja samorządów gminnych). 

Nieodzowny pozostaje fakt, iż w dalszym ciągu w posiadaniu powiatu znajdują się drogi, 

które ze względu na niezadowalający stan nawierzchni wymagają remontów lub 

kompleksowej modernizacji, co z punktu widzenia możliwości finansowania inwestycji 

wymaga wsparcia zewnętrznego, bez którego realizacja ta nie jest możliwa. 

Rozwój potrzeb społeczeństwa powoduje, że postrzeganie szerokorozumianej 

infrastruktury drogowej nie ogranicza się tylko do umożliwienia bezpiecznego 

poruszania się samochodów. Bardzo istotną rolę odgrywa bezpieczne poruszanie się 

pieszych (chodniki, przejścia dla pieszych) oraz rowerzystów (ścieżki rowerowe, ciągi 

pieszo-rowerowe), co należy uwzględniać przy realizacji kolejnych inwestycji w zakresie 

drogownictwa. Pomijając wskazane wyżej inwestycyjne i nakłady 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 nie 

tylko Powiatu Pleszewskiego ale także wszystkich samorządów w Polsce.  

2) kształcenie w szkołach i placówkach, dla których Powiat Pleszewski jest organem 

prowadzącym wiąże się z ciągłymi inwestycjami zarówno w sferze twardej 

(infrastruktura) oraz w sferze miękkiej (coraz skuteczniejsze kształcenie młodzieży oraz 

podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej).  

Rozpoczynając od kwestii infrastruktury szkolnej, w dalszym ciągu  za niezbędne należy 

uznać inwestycje w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespole Placówek 

Specjalnych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie. Szansę na 

działania w tym zakresie daje stworzony w 2020 roku przez Powiat Pleszewski projekt 

pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej Powiatu Pleszewskiego - modernizacja 

i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego.  Na 

dzień przedłożenia niniejszego raportu Powiat Pleszewski stał się beneficjentem 

środków umożliwiających przeprowadzenie inwestycji, która znacząco podniesie poziom 

szkolnictwa zawodowego. 
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Obecnie, jako pilną należy uznać inwestycję związaną z poprawą infrastruktury w 

Zespole Placówek Specjalnych. Obecny stan placówki, szczególnie fakt iż znajduje się ona 

w budynku zaadaptowanym na jej potrzeby, cechującym się brakiem funkcjonalnych 

rozwiązań, jakimi powinny się cechować współczesne obiekty przeznaczone dla osób ze 

specjalnymi potrzebami. W 2020 roku samorząd powiatowy bezskutecznie aplikował w 

ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o środki na gruntowną przebudowę, 

dlatego też nieodzowny pozostaje fakt dalszego poszukiwania źródeł finansowania dla 

tej inwestycji. 

Drugim aspektem, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oświaty jest 

działalność w sferze „miękkiej” zarówno dla uczniów jak i kadry nauczycielskiej. 

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. Nie bez znaczenia pozostaje 

zauważalny renesans szkolnictwa zawodowego, dlatego też szkoły kształcące 

„zawodowców” muszą mieć możliwość skutecznego kształcenia, ponieważ kompetencje 

nabyte przez uczniów budują ich pozycję na rynku pracy, który oparty jest na korelacji 

absolwent posiadający określoną wiedzę – pracodawca będący skłonny zapłacić 

określone wynagrodzenie pracownikowi ową wiedzę posiadającemu, 

3) obszarem wymagającym poprawy na terenie Powiatu Pleszewskiego jest w dalszym 

ciągu transport publiczny. Wzorem lat ubiegłych, w 2020 roku każdy z samorządów  

gminnych znajdujących się na terenie powiatu, korzysta z usług tego samego operatora 

– prywatnego podmiotu, będącego monopolistą na lokalnym rynku.  

W roku 2019 powołany został przez Rząd „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej”, którego zadaniem jest wsparcie finansowe dla 

transportu publicznego w celu zatrzymania jego marginalizacji a docelowo powodujący 

jego efektywność. Na koniec 2020 roku, komunikacja zbiorowa była realizowana w 

dotychczasowej formule, gdzie zamawiającym dla poszczególnych tras były samorządy 

gminne. Na dzień składania niniejszego raportu Samorząd powiatowy jest na etapie 

przygotowań do spełniania warunków formalnych umożliwiających zostanie 

organizatorem publicznego transportu zbiorowego (w przypadku uzyskania 

porozumienia z samorządami gminnymi), 

4) pandemia wirusa Sars_Cov_2 w roku 2020 pokazała, jak istotne jest zapewnienie przez 

samorząd powiatowy realizacji działań w zakresie ochrony zdrowia.  

Mając na względzie konieczność zabezpieczenia życia i zdrowia mieszkańców powiatu 

zostały podjęte liczne działania, jak zapewnienie dostępności środków ochrony 

indywidualnej, zagwarantowanie finansowania w celu zakupu odpowiedniego sprzętu,  

jak i przekazywania właściwymi kanałami informacyjnymi komunikatów do 

mieszkańców. Dlatego też jako priorytet należy uznać inwestycje prowadzone w 

Pleszewskim Centrum Medycznym Sp. z o.o., które stało się kluczową jednostką 

umożlwiającą nie tylko leczenie chorych na koronawirusa ale także zabezpieczenie 

mieszkańców w świadczenia zdrowotne w zakresie innych chorób. Przykładem takich 

działań Powiatu Pleszewskiego jest złożenie z końcem 2020 roku wniosku o przyznanie 

środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które umożliwią rozbudowę 

szpitala w Pleszewie, 
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5) obszar pomocy społecznej jest tym, którego koszty realizacji zajmują istotną pozycję w 

budżecie Powiatu Pleszewskiego. Szczególnie mowa tutaj o działalności Domu Pomocy 

Społecznej, który wymaga ciągłych działań mających na celu jego sprawne 

funkcjonowanie. Sposoby finansowania działalności tejże jednostki oraz ustalanie stawki 

pobytu mieszkańca, która wyliczana za rok poprzedni, powoduje obciążenie budżetu 

powiatu, który będzie zmuszony ponieść wyższe koszty funkcjonowania placówki 

(wzrost cen) przy zachowaniu dotychczasowej polityki państwa (kwestia wzrostu 

wynagrodzeń za pracę), 

6) funkcjonowanie administracji oraz obsługa klienta w Starostwie Powiatowym  

w Pleszewie w 2020 roku prowadzona została z uwzględnieniem wymogów 

epidemicznych, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju załatwiania spraw za 

pośrednictwem platform informatycznych. Trend ten wynika zarówno ze zmian  

w przepisach prawa, które umożliwiają coraz częstsze odejście od formy papierowej, 

jednakże wiąże się z to z koniecznością  inwestycji w infrastrukturę informatyczną 

urzędu, która jest niezbędna do efektywnego załatwiania spraw mieszkańców. 

 

Trwająca do dzisiaj pandemia wpłynęła niemal na każdą sferę życia społecznego  

i gospodarczego, w tym także na realizację zadań przez Powiat Pleszewski, których realizacja 

musiała zostać zaprzestana lub otrzymać nową formułę.  Wart odnotowania jest fakt, że 

prowadzenie zaplanowanych inwestycji lub projektów nie uległo znaczącej zmianie. Ich 

realizacja została rozpoczęta. Należy jednak zauważyć, że  rok kalendarzowy,  którego dotyczy 

przedłożony raport był okresem, w którym pewne działania można było zrealizować 

całkowicie, a w inne trzeba będzie realizować w latach następnych. 

Patrząc w skali ogólnokrajowej, trwająca od ponad roku pandemia wpłynęła także na 

finanse samorządów, czego przykładem jest widoczny spadek dochodów budżetu z tytułu 

udziału w podatku PIT oraz CIT, którego wielkość wpływów uzależniona jest od kondycji 

gospodarki. Poniżej zostało przedstawione porównanie wpływów do budżetu za okres 

styczeń-kwiecień roku 2019 i 2020.  

 

2020 ROK 

 Planowane 

dochody 

Uzyskane 

dochody 
Różnica 

Podatek dochodowy od 

osób fizycznych (PIT) 
12 687 626,00 zł   12 568 793,00 zł   - 118 833,00 zł 

Podatek dochodowy od 

osób prawnych (CIT) 
900 000,00 zł 740 509,76 zł - 159 490,20 zł 

Łącznie 13 587 626,00 zł 13 309 302,70 zł - 278 323,30 zł 

 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, różnica pomiędzy zakładanymi dochodami z 

tytułu PIT i CIT a wpływami w roku 2020 wynosi 278 323,20 zł. 

Wskazany wyżej spadek dochodów do budżetu z tytułu tychże podatków, należy uznać 

jako marker stanu gospodarki lokalnej, której kondycja uwarunkowana była od 
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wprowadzanych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej oraz przestojów związanych 

z sytuacją pandemiczną. 

Dlatego też ciągłe monitorowanie wykonania budżetu w roku 2020 oraz co ważne, 

analizowanie prognoz na lata kolejne, pozwoliło na zachowanie ciągłości funkcjonowania 

jednostek Powiatu Pleszewskiego, prowadzenie inwestycji oraz ciągłego zaspokajania potrzeb 

lokalnej społeczności,  we wszystkich możliwych sferach, w których samorząd powiatowy 

może podejmować działania.  

 

 
 
 
 
 
 


