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UCHWAŁA  NR CX/241/2022 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia  28 kwietnia 2022 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Raportu o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 r. 

 

 

Na podstawie art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.)  
 
 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

1. Przyjmuje się Raport o Stanie Powiatu Pleszewskiego za 2021 r. w brzmieniu stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Raport podlega przedstawieniu Radzie Powiatu w Pleszewie do dnia 31 maja 2022r. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta    Maciej Wasielewski             ………………… 
 
Wicestarosta    Damian Szwedziak               ..…………..…. 
 
Członek Zarządu   Leopold Lis           …..…………… 
 
Członek Zarządu    Marek Szewczyk          .….…………… 
 
Członek Zarządu    Radomir Zdunek            ..……………… 
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WPROWADZENIE 

Przepisy ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 

528), 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 2021, 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 liczy 62 615 mieszkańców (źródło danych GUS), z czego 

50,4% stanowią kobiety, a 49,6% mężczyźni.  Kształtowanie się liczby ludności w latach 2017-

2021 przestawia niniejsza tabela, wskazująca na trend migracyjny, będący zjawiskiem 

występującym wielu małych i średnich powiatów na terenie Polski. 

 

Ludność w Powiecie Pleszewskim według gmin – źródło GUS.    

  2017 2018 2019 2020 2021 

Gmina Chocz 4 761 4 750 4 753 4 741 4 754 

Gmina Czermin 4 929 4 919 4 947 4 935 4 929 

Gmina Dobrzyca 8 249 8 165 8 128 8 093 8 056 

Gmina Gizałki 4 650 4 643 4 602 4 591 4 589 

Gmina Gołuchów 10 584 10 727 10 777 10 807 10 811 

Gmina Pleszew 30 030 29 943 29 807 29 596 29 496 

Powiat Pleszewski 63 218 63 147 63 014 62 763 62 615 

 

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

gminy wchodzi 12 wsi sołeckich. Liczba ludności w 2021 roku wyniosła 4 754 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 4 929 osób. Sąsiaduje z gminami: 

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

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

roślina w tym głównie uprawa polowa, produkcja zwierzęca oraz ogrodnictwo. Obszary leśne 

zajmują tylko 12% powierzchni gminy. 
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Gmina Dobrzyca - obejmuje obszar 116,71 km² i położona jest około 95 km od Poznania,  

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

wsi i jedno miasto. Liczba ludności w 2021 roku wyniosła 8 056 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 2021 roku przez 4 589 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 2021 roku 10 811 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 Gołuchowskim. Na terenie gminy znajdują się także trasy rowerowe, kajakowe oraz 

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



10 
 

 

Miasto i Gmina Pleszew - to największa powierzchniowo oraz najludniejsza gmina Powiatu 

Pleszewskiego. Podzielona na 28 sołectw, z 29 496 mieszkańcami (stan na koniec 2021 roku) 

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

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

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

Gmina 6 bezpośrednio sąsiaduje z gminami: Kotlin, Czermin, Chocz, Gołuchów, Ostrów 

Wielkopolski, Raszków i Dobrzyca. Gmina ma charakter rolniczo-przemysłowy. Szczególną 

nadreprezentację podmiotów gospodarczych w porównaniu do średniej, gmina Pleszew 

notuje w takich branżach jak: przetwórstwo przemysłowe, produkcja maszyn, kotlarstwo, 

usługi medyczne, handel i mechanika pojazdowa. Zdecydowana większość podmiotów 

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

 

Powiat pleszewski w statystyce GUS 

 

 Powiat pleszewski 
 

Wybrane dane statystyczne 
Wskaźniki 2016              2017                   2018 2019 2020 

 Ludność [osoba]    63 212   63 218   63 147   63 014   62 763  

 Gęstość zaludnienia [osoba]    89   89   89   88   88  

 Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym [osoba]   

 60,7   62,2   63,5   65,1   65,7  

 Urodzenia żywe na 1000 ludności [osoba]    10,64   11,19   10,63   10,92   9,47  

 Zgony na 1000 ludności [osoba]    10,17   9,95   10,15   9,27   11,85  

 Przyrost naturalny na 1000 ludności [osoba]    0,48   1,23   0,48   1,65   -2,38  

 Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych 

na pobyt stały na 1000 ludności [osoba]   

 -2,2   -1,6   -1,8   -3,0   -2,1  

 Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 

mieszkańca [zł]   

 1 248,46   1 311,44   1 319,10   1 451,93   1 537,19  

 Wydatki ogółem budżetu powiatu na 1 

mieszkańca [zł]   

 1 212,07   1 284,10   1 319,62   1 349,58   1 526,85  

 Turystyczne obiekty noclegowe [ob.]    18   17   17   18   18  

 Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. 

ludności [szt.]   

 20,6   41,9   28,3   30,3   38,0  

 Odpady wytworzone w ciągu roku [tys. t]    128,7   26,7   28,4   21,4   21,6  
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 Lesistość [%]    19,3   19,3   19,3   19,3   19,3  

 Drogi publiczne o twardej nawierzchni 

(powiatowe i gminne) na 100 km² [km]   

 103,9   102,7   104,5   107,3   107,9  

 Samochody osobowe 1000 ludności [szt.]    715,9   734,2   760,3   784,6   810,8  

 Pracujący na 1000 ludności [osoba]    179   184   191   192   185  

 Stopa bezrobocia rejestrowanego  [%]    5,4   3,7   3,6   3,9   5,3  

 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym [szt.] 

 1 464,9   1 481,5   1 525,4   1 595,0   1 659,2  

 

 

 

Wybrane dane demograficzne 

 
Wskaźniki 2016 2017 2018 2019 2020 

 Ludność  [osoba]    63 212   63 218   63 147   63 014   62 763  

 Ludność - kobiety  [osoba]    31 859   31 873   31 839   31 818   31 714  

 Ludność - miasta [osoba]    22 509   22 401   22 261   22 107   21 834  

 Urodzenia żywe  [osoba]    672   707   671   689   596  

 Zgony [osoba]    642   629   641   585   746  

 Przyrost naturalny  [osoba]    30   78   30   104   -150  

 Saldo migracji ogółem  [osoba]    -136   -99   -112   -188   -133  

 Saldo migracji wewnętrznych ogółem [osoba]    -141   -102   -112   -194   -136  

 Saldo migracji zagranicznych ogółem [osoba]    5   3   0   6   3  

 Małżeństwa [para]    371   326   307   337   253  

 Rozwody [para]    84   85   77   67   67  

 Zameldowania [osoba]    550   549   584   608   510  

 Ludność w wieku przedprodukcyjnym [osoba]    12 336   12 327   12 277   12 223   12 084  

 Ludność w wieku produkcyjnym [osoba]    39 333   38 980   38 619   38 176   37 874  

 Ludność w wieku poprodukcyjnym [osoba]    11 543   11 911   12 251   12 615   12 805  

 Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w 
liczbie ludności ogółem [%]   

 19,5   19,5   19,4   19,4   19,3  

 Udział osób w wieku produkcyjnym w liczbie 
ludności ogółem [%]   

 62,2   61,7   61,2   60,6   60,3  

 Udział osób w wieku poprodukcyjnym w 
liczbie ludności ogółem [%]   

 18,3   18,8   19,4   20,0   20,4  

 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym [osoba]   

 29,3   30,6   31,7   33,0   33,8  
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Dochody budżetu powiatu według rodzajów 
Wskaźniki 2016 2017 2018 2019 2020 

 Dochody ogółem [zł]    78 836 321,9   82 886 956,1   83 296 008,0   91 647 487,6   96 784 638,0  

 Dochody własne [zł]    29 867 824,56   29 669 506,64   32 154 
118,20  

 41 395 
612,11  

 40 380 567,16  

 Dotacje [zł]    17 884 579,34   21 653 167,47   22 687 
591,82  

 18 975 
560,47  

 24 217 938,84  

 Subwencja ogólna [zł]    31 083 918   31 564 282   28 454 298   31 276 315   32 186 132  

 Subwencja ogólna 
 – część oświatowa [zł]   

 24 767 596   24 980 630   21 672 289   23 752 821   24 257 007  
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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:  

− 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 - 2021 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 

2021 105 018 405 zł 94 151 843 zł 

 

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999-2021 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 39.118.054 zł, z tego:  

13.029.415 zł – w 2019 r., 13.974.698 zł – w 2020 r., zaś 12.113.941 zł – w 2021 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 (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, 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 - 2021 zmalało  

z 47.257.533 zł do 33.043.775 zł, tj. o 14.213.758 zł. 
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2. Wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego. 

Najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 rok 

przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan 2021 

Wykonanie 

2021 

Wykonanie 

(w %) 

I Dochody ogółem  104 472 153 105 018 405 100,52 

1 Dochody bieżące 92 401 840 93 117 589 100,77 

2 Dochody majątkowe  12 070 313 11 900 816 98,60 

  

II Wydatki ogółem  102 763 601 94 151 843 91,62 

1 Wydatki bieżące 83 507 766 82 037 902 98,24 

2 Wydatki majątkowe  19 255 835 12 113 941 62,91 

    

A Nadwyżka/deficyt (I-II) 1 708 552 10 866 562   

  

III Przychody 3 048 750 3 950 554 129,58 

  Nadwyżka z roku ubiegłego 3 048 750 3 950 554 129,58 

IV Rozchody 4 757 302 4 757 302 100,00 

  

B Różnica (III-IV) -1 708 552 -806 748 47,22 

  

C 

Nadwyżka środków na koniec 

roku (A+B) 0 10 059 814   

 

Planowane dochody budżetu w wysokości 104 472 153 zł zrealizowano w 101 %,   tj. w kwocie                    

105 018 405 zł (czyli wyższej o 546 252 zł od planu).  Wydatki zaplanowano w wysokości 

102 763 601 zł. Wykonanie wyniosło 92 %, co stanowi kwotę    94 151 843 zł (czyli było niższe 

o 8 611 758 zł od planu). W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano: 

a) przychody w łącznej wysokości 3 048 750 zł; Realizacja wyniosła 3 950 554 zł, tj. 130  %.  

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

rachunku bieżącym budżetu z 2020 roku. 

b) rozchody w łącznej wysokości – 4 757 302 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z planem 

i wyniosła 4 757 302 zł.   Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 2021 rok raty 

zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

c) nadwyżkę budżetu w wysokości 1 708 552 zł.  Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu 

zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości 10 866 562 zł. 

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2021 roku (tzw. wolne 

środki) wyniósł 10 059 814 zł. 

 

Wydatki budżetu Powiatu w 2021 roku wyniosły 94 151 843 zł, z czego: 

mailto:W@ydatki%20ogółem
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– wydatki bieżące  82 037 902 zł, co stanowi 87 % wydatków ogółem, 

– wydatki majątkowe  12 113 941 zł, co stanowi 13 % wydatków ogółem. 

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

budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2021 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 2037 roku, gdyż wówczas nastąpi spłata ostatnich rat z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. W 2021 roku obowiązywała uchwała nr XVII/137/2021 Rady Powiatu w 

Pleszewie z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego, zmieniana kolejnymi uchwałami Rady Powiatu w Pleszewie oraz 

Zarządu Powiatu w Pleszewie. Najistotniejsze elementy wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Pleszewskiego (wg stanu na koniec roku 2021) przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Dochody 104 472 153 92 373 147 91 064 658 92 825 951 94 622 468 96 454 919 98 324 018 

Wydatki 102 763 601  98 598 690  85 918 046  88 116 339  90 492 296  93 836 166  95 834 712  

Nadwyżka/Deficyt 1 708 552 -   6 225 543          5 146 612          4 709 612          4 130 172          2 618 754           2 489 306     

Przychody 3 048 750  11 112 155  - - - - - 

Rozchody 4 757 302  4 886 612  5 146 612  4 709 612  4 130 174  2 618 754  2 489 306  

Zadłużenie 33 043 775  38 407 163  33 260 551  28 550 939  24 420 765  21 802 011  19 312 705  

 

Wyszczególnienie 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Dochody 100 230 498  102 175 108  104 158 610  106 181 782  108 245 418  110 350 326  112 497 333  

Wydatki 98 137 159  100 081 769  101 846 038  104 238 443  106 225 301  108 650 326  110 797 333  

Nadwyżka/Deficyt      2 093 339          2 093 339          2 312 572          1 943 339          2 020 117          1 700 000           1 700 000     

Przychody - - - - - - - 

Rozchody 2 093 339  2 093 339  2 312 572  1 943 339  2 020 117  1 700 000  1 700 000  

Zadłużenie 17 219 367  15 126 028  12 813 456  10 870 117  8 850 000  7 150 000  5 450 000  

 

Wyszczególnienie 2035 2036 2037 

Dochody 114 687 279  116 921 025  119 199 445  

Wydatki 112 987 279  115 221 025  117 149 445  

Nadwyżka/Deficyt      1 700 000          1 700 000          2 050 000     

Przychody - - - 

Rozchody 1 700 000  1 700 000  2 050 000  

Zadłużenie 3 750 000  2 050 000  0  

 

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
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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 2021 roku wynosił 490 

ha. Wartość księgowa netto majątku Powiatu Pleszewskiego obejmująca majątek jednostek 

organizacyjnych Powiatu, w tym Starostwa Powiatowego, ustalona według stanu na dzień 31 grudnia 

2021 roku, wynosiła ogółem  248.168.203 zł, w tym: 

a) grunty – 35.753.466 zł, 

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 121.304.661 zł, 

c) pozostałe środki trwałe – 2.580.062 zł, z czego: 

– urządzenia techniczne i maszyny – 1.439.536 zł, 

– środki transportu – 435.187 zł, 

– inne środki trwałe – 705.339 zł, 

d) środki trwałe w budowie – 4.216.928 zł, 

e) wartości niematerialne i prawne – 21.955 zł, 

f) należności długoterminowe – 21.923.131 zł, 

g) długoterminowe aktywa finansowe (udziały) – 62.368.000 zł. 

 

 

Szczegółowa informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego, według stanu na dzień  

31 grudnia 2021 roku, została przekazana Radzie Powiatu w Pleszewie w miesiącu kwietniu 2022 roku 

i umieszczona na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

 

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
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1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Pleszewskiego. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Pleszewskiego został przyjęty przez Radę Powiatu w Pleszewie w 2016 r.,  uchwałą nr 

XII/100/16 z dnia 29.02.2016r. Uchwałę podjęto w związku z realizacją zadań wynikających 

z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  w sprawie planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pleszewskiego 

(tożsame działania w celu stworzenia planu transportowego zostały podjęte w Powiecie 

Jarocińskim oraz Powiecie Kępińskim). Celem tworzonego planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pleszewskiego (zwanego planem 

transportowym) było zaplanowanie oferty publicznego transportu zbiorowego w taki 

sposób, aby spełniała ona oczekiwania mieszkańców powiatu przy zachowaniu 

odpowiedniego standardu jakości oraz wydajności systemu transportowego. Zamierzenie 

to powinno zostać osiągnięte poprzez określenie w niniejszym planie transportowym przez 

organizatora publicznego transportu zbiorowego zestawu standardów obowiązujących w 

powiatowych przewozach pasażerskich oraz nakreślenia sieci komunikacyjnej, na której 

realizowane będą usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej.  

Przyjęty plan transportowy uwzględnił sieć komunikacyjną składającą się z połączeń w 

trzech wariantach: 

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

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

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

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

intensywność przewozów pasażerskich, które odnotowuje się w szczytach 

komunikacyjnych: porannym i popołudniowym, kiedy w transporcie zbiorowym przeważa 

funkcja dowozów do szkół ponadpodstawowych i miejsc pracy (głównych generatorów 

ruchu w przewozach powiatowych) oraz następnie powrotów z tychże miejsc. Najbardziej 

zintensyfikowany ruch przypada w godzinach 6:00 – 9:00 (szczyt poranny), kiedy 

rozpoczynają się zajęcia w szkołach oraz rozpoczyna się praca w zakładach pracy, natomiast 

godziny zakończenia nauki szkolnej oraz koniec pracy, zawierają się zazwyczaj w przedziale 

między godziną 12.00 a 16.00 (szczyt popołudniowy). Plan transportowy wskazuje także na 

mniejsze przepływy pasażerskie, a tym samym mniejszą liczbę kursów komunikacji 

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

pomniejszona następnie o uzyskanie wpływu z biletów).  

Liczba wozokilometrów przewidziana dla realizacji w ciągu roku zgodna z planowanymi 

liniami miałaby wynosić – 199 392 km.  

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

zostanie pomniejszona o uzyskane wpływy z biletów). Liczba wozokilometrów 

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

2.004.288 km. 

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

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

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

wskazano do uruchomienia w miarę możliwości finansowych powiatu i faktycznego 

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

uruchomione po podpisaniu porozumień z gminami dotyczących partycypacji w kosztach 

publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. W tym miejscu 

należy wskazać, że Plan transportowy przyjęty w formie uchwały Rady Powiatu został 

ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i stanowi akt prawa 

miejscowego, aczkolwiek w obecnej chwili, linie na które zostały wydane zezwolenia nie 

pokrywają się z planem transportowym, co powoduje konieczność jego aktualizacji.  Wart 

zaznaczenia jest fakt, że w projekcie zmian ustawy o publicznym transporcie drogowym, 

została określona koncepcja innego podejścia do planów transportowych, zgodnie z którą 

opracowanie planu transportowego będzie należało do Marszałka Województwa, któremu 

propozycję połączeń i linii będą przekazywali organizatorzy publicznego transportu 

zbiorowego, celem uwzględnienia w planie transportowym. W roku 2021 zorganizowano 

kilka spotkań z Wójtami, Burmistrzami Gmin: Pleszew, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, 

Gołuchów 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 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 2022r., poz. 180  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, 
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− 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, w zależności od zasięgu, wydaje 

odpowiedni organ, z uwzględnieniem przesłanek ustawowych z art. 18 ustawy o 

publicznym transporcie drogowym w zależności od zasięgu. Przenosząc realizowanie 

postanowień ustawy na grunt Powiatu Pleszewskiego należy wskazać, że organem 

wydającym zezwolenia na prowadzenie przewozu osób na liniach wskazanych poniżej, 

właściwym organem jest Starosta Pleszewski. Zezwolenia są wydawane w uzgodnieniu z 

wójtami lub burmistrzami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii 

komunikacyjnej. Wszelkie uzgodnienia dotyczące wydanych zezwoleń w przewozach 

regularnych w związku z wydaniem lub odmową wydania albo zmianą zezwoleń na 

wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym wykonuje 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Oddział w 

Poznaniu (PIGTSiS), zgodnie z umową zawartą z Powiatem Pleszewskim w dniu 01.03.2004r. 

w sprawie przygotowania materiałów niezbędnych do wydania albo zmiany zezwolenia. 

Koszt Powiatu Pleszewskiego, ponoszony w wyniku zawartej umowy wynosi  ok.2.000,00 zł 

rocznie (kwota ujęta w budżecie Powiatu na rok 2021).  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 przez Starostę Pleszewskiego wydane są 32 zezwolenia 

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; 
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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- Chocz- Nowy Olesiec 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31. Linia 25B – Pleszew-Chocz-Nowolipsk; 

32. Linia 28F- Pleszew-Czermin-Gizałki-Nowa Wioeś. 

Wszystkie kursy na wskazanych liniach realizowane są przez  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 2022r.  

 

2. Projekt „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji 

Kalisko – Ostrowskiej. 

Projekt realizowany jest na podstawie uchwał nr XIX/159/16 i nr XII/102/2020 Rady 

Powiatu w Pleszewie, odpowiedni z dnia 24 listopada 2016 i z dnia 16 czerwca 2020 r. W 

roku 2021 Lider projektu – Miasto Kalisz zakończył realizację projektu. Został podpisany  z 

instytucją finansującą (UMWW w Poznaniu) aneks końcowy do umowy o dofinansowanie. 

W dniu 26 lipca 2021 r. dokonano przelewu ostatniej transzy dofinansowania. W 

październiku 2021 r. Miasto Kalisz dokonało rozliczenia końcowego kosztów całkowitych 

projektu, w tym przekazanych na realizację projektu wkładów własnych parterów 
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projektu. Ogółem udział Powiatu Pleszewskiego w realizowanym projekcie o wartości 8 

283 587,84 zł wyniósł 22 002,74 zł. Z dniem przekazania ostatniej transzy dofinansowania 

rozpoczął się okres zachowania w przeciągu 5 lat trwałości projektu polegającej między 

innymi na utrzymaniu systemu RZIIP AKO i jego aktualizowaniu z zakresie treści 

merytorycznych. Wiąże się to z ponoszeniem kosztów, w których partycypuje również, na 

podstawie umowy UA/14/WGK/2020 z dnia 4 września 2020, Powiat Pleszewski. Koszty, 

jakie poniósł powiat w tym zakresie w roku 2021 wyniosły 367,42 zł. 

 

3. Projekt pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i 

miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

Projekt realizowany jest na podstawie uchwały nr XXX/228/17 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 22 listopada 2017. W roku 2021 samorząd powiatu wsparł realizację projektu 

pilotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

kwotą 1 641,85 zł. Kwota ta stanowiła wkład w realizację następujących działań w 

projekcie: usługa transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją, czynności 

wykonywane przez inżyniera kontraktu (Spółka „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o.). 

 

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

WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

Program realizowany jest na podstawie uchwał nr XXXIV/274/18 i nr XVI/129/2020 Rady 

Powiatu w Pleszewie  odpowiednio z dnia  z dnia 27 czerwca 2018 i 21 grudnia 2020 r. W 

ramach projektu realizowanego przez Powiat Kaliski w roku 2021 zrealizowano m.in.  

działania informacyjno – promocyjne, informacyjno – edukacyjne, diagnostyczne (badania  

w kierunku HBV i HCV, szczepienia ochronne, szkolenia specjalistyczno – edukacyjne dla 

personelu medycznego niemedycznego. Powiat Pleszewski w roku 2021 przekazał na 

realizację projektu 65,02 zł. 

 

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

Program realizowany jest na podstawie uchwał nr XXXIV/275/18 i nr XII/103/2020 Rady 

Powiatu w Pleszewie  odpowiednio z dnia  z dnia 27 czerwca 2018 i 21 grudnia 2020 r. 

Projekt realizowany przez Gminę i Miasto Stawiszyn. W ramach projektu w roku 2021  

przebadano wideodermatoskopem i udzielono konsultacji specjalistycznej grupie 300 

mieszkańców AKO oraz zrealizowano działania informacyjno – edukacyjne. Powiat 

Pleszewski na realizację projektu przekazał kwotę 188,00 zł. 

 

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

(V)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2019 r., na podstawie uchwał Rady Powiatu w 

Pleszewie nr  XXXVI/283/18  z dnia 20 sierpnia 2018 r., nr XIII/114/2020 z dnia 20 sierpnia 
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2020 r., nr XV/122/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. i nr XX/158/2021 z dnia 29 czerwca 

2021 r.  Będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Jego wartość ogółem wynosi  

5 243 016,11 PLN, w tym: w 2019 roku – 762 092,32 PLN, w 2020 roku – 1 618 037,08 PLN, 

w 2021 roku – 1 840 338,43 PLN, w 2022 roku – 1 022 548,28 PLN. 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.  Grupę docelową stanowi 467 osób bezrobotnych. Zostaną oni skierowani 

na staże, bony szkoleniowe lub otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. W 2019 roku w ramach projektu POWER V staż odbyło 49 osób, skierowano 

na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych 31 osób, 17 osób otrzymało jednorazowe 

środki na podjęcie działalności gospodarczej. 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. W 2021 roku w 

ramach projektu na staż skierowano 70 os., na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych 

50 osób, 31 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

7. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2021. 

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  

i porządku publicznego na lata 2019-2021, był  realizowany na  podstawie uchwały nr 

XXXVIII/294/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 listopada 2018 roku. 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 

objął obszar całego powiatu pleszewskiego i był realizowany na rzecz mieszkańców 

powiatu w latach 2019-2021. Był adresowany do wszystkich mieszkańców powiatu 

pleszewskiego oraz osób przebywających na jego terenie, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci, młodzieży i seniorów. Założeniem programu było 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 było możliwe dzięki realizacji zadań podzielonych na następujące 

obszary: 

I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

I.A. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
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II. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych 

III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

IV. Bezpieczeństwo w sieci 

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

szczegółowe oraz  wskazano zadania do realizacji. Realizacja zadań przez 

poszczególnych wykonawców programu ma doprowadzić do zminimalizowania 

wskazanych zagrożeń i problemów oraz zapewnić osiągnięcie wymienionych celów. 

 

I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

W 3 z 7 (rozbój i kradzież rozbójnicza, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie) kategorii 

przestępstw najbardziej uciążliwych wskaźnik wykrywalności w latach 2019-2021 

kształtował się na stałym, maksymalnym (100%) poziomie, w jednej kategorii (kradzież z 

włamaniem) wykrywalność wzrosła na przestrzeni trzech lat o ok. 10 %, w dwóch 

kategoriach (kradzież, kradzież samochodowa) wykrywalność spadła odpowiednio o ok. 5 

i 15 %, natomiast w jednej kategorii nie można określić tendencji. Komenda Powiatowa 

Policji w  Pleszewie oraz Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie prowadziły szereg działań 

profilaktycznych, debat społecznych, szkoleń, spotkań z mieszkańcami, w tym z dziećmi, 

młodzieżą i seniorami nt. bezpieczeństwa.  Na terenie powiatu realizowane były programy 

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

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

zostały Przegląd twórczości dziecięcej ze sztuką bezpieczniej, a także  Powiatowy 

Młodzieżowy Turniej Ratowniczy pod patronatem Starosty Pleszewskiego. 

WNIOSKI: 

− ograniczono zjawiska patologiczne i niepożądane wśród społeczności lokalnej, 

− częściowo ograniczono liczbę przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscach 

publicznych i miejscu zamieszkania, 

− przeprowadzono działania mające na celu pogłębienie wiedzy mieszkańców z zakresu 

bezpieczeństwa oraz wykształcenie w społeczeństwie współodpowiedzialności za stan 

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

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

i straże, mieszkańcy, media lokalne i inne podmioty. 

 

I.A. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

W latach 2019-2021 roku na terenie powiatu pleszewskiego w ramach procedury 

Niebieskie karty objęto pomocą 440 rodzin. Specjalistyczną pomoc obejmującą 

poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne i telefoniczne uzyskały 632 osoby. 

Zorganizowano 20 spotkań i pogadanek na temat przemocy w rodzinie m.in. w szkołach, 

w których udział wzięło ok. 450 osób. Żadne dziecko nie zostało odebrane rodzinie z 

powodu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, natomiast 8 osób doświadczających 

przemocy w rodzinie zostało skierowanych do ośrodków specjalistycznych lub 

całodobowych ośrodków interwencji kryzysowej. W przedmiotowym okresie 23 sprawców 

przemocy w rodzinie zostało objętych  programem korekcyjno-edukacyjnym, z czego 10 
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osób ukończyło program. Przez cały okres prowadzony był całodobowy telefon 

interwencyjny.  

WNIOSKI: 

− przeciwdziałano występowaniu przemocy w rodzinie, 

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

− zwiększono skuteczność oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

− podnoszono poziom wiedzy mieszkańców na temat przysługujących im praw oraz 

możliwości uzyskania pomocy. 

 

II. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych 

W szkołach powiatu pleszewskiego zorganizowano szereg spotkań dla uczniów, rodziców  

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

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

się spektakle profilaktyczne oraz pokazy filmów. W czerwcu 2019 roku przeprowadzono 

finał Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. 

WNIOSKI: 

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

i placówkach oświatowo - wychowawczych, 

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

zażywaniu dopalaczy, 

− pogłębiano wiedzę młodzieży z zakresu bezpieczeństwa oraz kształcono w 

społeczeństwie współodpowiedzialność za stan bezpieczeństwa. 

 

III. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

W latach 2019-2021 na terenie powiatu pleszewskiego w ruchu drogowym doszło do 1 825 

zdarzeń ogółem, w tym 195 wypadków oraz 1 651 kolizji. W wyniku tych zdarzeń śmierć 

poniosło 26 osób, a rannych zostało 218. Dla poprawy bezpieczeństwa realizowano 

działania m. in. w ramach akcji:  „Alkohol i narkotyki”, „Trzeźwy poranek”/przebadano 

blisko 27 000 kierowców/,  „Prędkość”, „Kaskadowy pomiar prędkości”, „Truck and bus”, 

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczny weekend”. W przedmiotowym 

okresie przeprowadzono szereg spotkań i pogadanek  m.in. w szkołach na temat 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w trakcie których rozdawano odblaski dla pieszych  

i rowerzystów.  

WNIOSKI: 

− spadek liczby wypadków oraz liczby zabitych i rannych, 

− wzrost świadomości kierujących pojazdami w zakresie bezpośredniego wpływu 

stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo, 

− wzrost świadomości pieszych objawiający się ograniczeniem liczby wykroczeń 

popełnianych przez pieszych, 

− pogłębienie wiedzy mieszkańców  nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

IV. Bezpieczeństwo w sieci 
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W latach 2019-2021 na temat bezpieczeństwa w sieci zorganizowano szereg spotkań  

z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorami.  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. 

Powyższe  wnioski zostały  przyjęte przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, która z uwagi 

na  efektywność przyjętych rozwiązań  postanowiła o opracowaniu programu zapobiegania 

przestępczości  w analogicznym kształcie na kolejny 3 letni okres. 

 

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

Program został przyjęty do realizacji przez Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwałą nr  

CXLVI/297/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. 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. W roku 2018 

było to 1156 szt. za kwotę 34.552,84 zł, a następnie w 2020 r. 1828 szt. za kwotę 48.990,40 

zł (70% kwoty stanowiła dotacja Funduszu). W roku 2021 nie prowadzono nowych 

zasiedleń jednak z corocznej analizy planów łowieckich sporządzanych przez koła łowieckie 

wynika, że populacja kuropatwy przestała spadać. Nadal jednak sytuacja tego ptaka jest 

trudna co wynika z wielu czynników zewnętrznych niezależnych od podejmowanych 

działań, w tym: prowadzenie monokultur rolniczych, likwidację zakrzaczeń, chemizację 

upraw, drapieżnictwo ptaków krukowatych. Na wykresie przedstawiono stany zwierzyny 

drobnej w powiecie z lat 2003 – 2021.  
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9. „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. 

Projekt realizowany jest od 01.01.2019 r. na podstawie uchwał Rady Powiatu w Pleszewie 

nr VII/26/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r., nr XIII/115/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. i nr 

XX/159/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. Będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. 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. Jego wartość ogółem wynosi 3 786 686,32 PLN, w tym: 

w 2019 roku – 493 592,13 PLN, w 2020 roku – 1 397 030,56 PLN,  w 2021 roku – 1 006 

345,32 PLN, w 2022 roku – 889 718,31 PLN.” Grupę docelową stanowi 358 osób 

bezrobotnych. 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. W 2021 r. w ramach projektu skierowano 68 osób na staż, 31 

osób na szkolenie, 31 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej.  

 

10. 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 2021 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

Zające

Bażanty

Kuropatwy



32 
 

Program został uchwalony Uchwałą nr XVI/130/2020  Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  z 

21 grudnia 2020 r. W związku z panującą pandemią na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w 

wywołaną zakażeniem wirusem SARS-COV-2 Zarząd Powiatu podjął decyzję o nie 

ogłaszaniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 

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

w roku 2021. 

 

11. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 2021-2023. 

Program został uchwalony Uchwałą nr XVII/139/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  z 

11.02.2021 r. Program realizowany jest na bieżąco w zakresie wieloaspektowej pracy z 

rodzinami zastępczymi oraz organizowanie efektywnego i zintegrowanego sytemu pieczy 

zastępczej głównie w kwestii realizowania celów szczegółowych tj.: promowania idei 

rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie pleszewskim, wsparcie istniejących rodzin 

zastępczych, rozwijanie współpracy z rodziną naturalną, zapewnienie pomocy i wsparcia 

usamodzielniających wychowanków pieczy zastępczej. 

 

12. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2021-

2025. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2021-

2025 została uchwalone uchwał   a nr XVII/140/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 

lutego 2021 r. Realizację określonych w niej celów przedstawia poniższa tabela: 

Cel strategiczny I: Przywrócenie równowagi psychicznej i zdolności samodzielnego radzenia 
sobie oraz złagodzenia objawów  wobec rodzin /osób znajdujących się  w sytuacjach 

kryzysowych 

Działania interwencyjne 
podejmowane na rzecz osób 

znajdujących się 
w sytuacjach kryzysowych 

Liczba przeprowadzonych porad 
interwencyjnych 

50 

Liczba podjętych wyjazdów interwencyjnych na 
podstawie pism z KPP w Pleszewie, szkół, 
GOPS-ów oraz innych instytucji z trenu 
powiatu pleszewskiego 

0 

Prowadzenie dyżurów  
telefonicznych 

Liczba przeprowadzonych porad telefonicznych 161 

Prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego 

Liczba przeprowadzonych porad 
psychologicznych 

53 

Liczba przeprowadzonych konsultacji 
prawnych 

3 

Cel strategiczny II: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu 
pleszewskiego 

Poszerzenie wiedzy 
społeczeństwa lokalnego na 
temat zjawiska przemocy w 
rodzinie poprzez działania 
informacyjno-edukacyjne 

Liczba przeprowadzonych spotkań 
edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie 

4 

Liczba wydanych ulotek / plakatów / broszur 
informacyjnych dotyczących problematyki 
przemocy w rodzinie 

300 

Wsparcie osób 
doświadczających przemocy 

w rodzinie 

Liczba udzielonych porad rodzinnych, 
psychologicznych i prawnych (osobiście, 
mailowo i telefonicznie) 

38 
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Ilość wypisanych procedur Niebieskiej Karty 2 

Ilość spotkań grup roboczych, w których 
uczestniczył pracownik OIK w Pleszewie 

28 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
które zostały umieszczone w SOW lub w 
całodobowych ośrodkach interwencyjnych 

0 

Ilość dyżurów telefonu interwencyjnego 
Całodobowo 

cały rok 

Liczba samopomocowych grup wsparcia dla 
kobiet doświadczających przemocy w rodzinie 

0 

Podejmowanie działań 
wobec osób podejrzanych i 

stosujących przemoc w 
rodzinie 

Liczba przeprowadzonych programów 
korekcyjno - edukacyjnych dla osób 
podejrzanych i stosujących przemoc w rodzinie 

1 

Monitorowanie 
międzysektorowej 

współpracy i wymiany 
doświadczeń między 

instytucjami pracującymi na 
rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Ilość spotkań Powiatowego Zespołu 
Konsultacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

0 

Cel strategiczny III: Wieloaspektowa praca z rodzinami zastępczymi oraz organizowanie 
efektywnego  i zintegrowanego systemu pieczy zastępczej 

Promowanie idei rodzinnych 
form pieczy zastępczej w 
powiecie pleszewskim: 

pozyskiwanie  kandydatów 
do rodzinnej pieczy 

zastępczej, przeprowadzenie 
kwalifikacji dotyczącej 
udziału w szkoleniu dla 
kandydatów na rodziny 

zastępcze, organizowanie  
szkoleń dla kandydatów do 

pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej 

Liczba pozyskanych kandydatów na rodziny 
zastępczej 

4 

Liczba akcji promocyjnych rodzicielstwo 
zastępcze 

24 

Wsparcie istniejących rodzin 
zastępczych w pełnionych 

przez nich funkcjach: 
zapewnienie dostępu do  
specjalistycznej pomocy 

Liczba rodzin korzystających ze wsparcia i 
pomocy specjalistycznej 

57 

Liczba zorganizowanych grup wsparcia  dla 
rodzin zastępczych / prowadzących rodzinny 
dom dziecka 

3 
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(prawnej, psychologicznej, 
rodzinnej), organizowanie 
grup wsparcia dla rodzin 

zastępczych, organizowanie 
szkoleń podnoszących 
kwalifikacje rodziców 

zastępczych, integracja 
środowiska rodzin 

zastępczych, 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, 

rozwijanie współpracy z 
rodziną naturalną dzieci 
umieszczonych w pieczy 

zastępczej, aplikowanie w 
ramach ogłaszanych 
konkursów ofert na 

realizacje zadań 
poszerzających i 

uzupełniających realizację 
zadań ustawowych, 

Kwota udzielonych świadczeń 1.083.074 

Zapewnienie pomocy i 
wsparcia 

usamodzielniającym się 
wychowankom pieczy 

zastępczej: zapewnienie 
dostępu do specjalistycznego 

wsparcia, wsparcie 
pracownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie,  
opiekuna usamodzielnienia, 

realizacja indywidualnych 
programów 

usamodzielnienia, udzielanie 
świadczeń dla pełnoletnich i  

usamodzielnianych 
wychowanków 

Liczba udzielonych świadczeń 53 

Cel strategiczny IV: Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 

Zwiększenie kompetencji 
zawodowych i społecznych 

osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 

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

0 
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Inicjowanie, 
upowszechnianie, 

współorganizowanie szkoleń 
i staży podwyższających 

umiejętności zawodowe i 
społeczne osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym, 

Prowadzenie działań z 
zakresu doradztwa 

zawodowego, Realizacja 
reintegracji społecznej 

i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Liczba spotkań / porad udzielonych w ramach 
doradztwa zawodowego 

0 

Liczba utworzonych jednostek organizacyjnych 
realizujących reintegrację społeczną i 
zawodową osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

0 

Łagodzenie skutków 
bezrobocia i aktywizacja 
lokalnego rynku pracy: 

Wsparcie dla osób gotowych 
rozpocząć działalność 

gospodarczą, Refundacja 
stanowisk pracy, 

Wypracowanie narzędzi 
systemowej współpracy 

między PCPR a PUP 
w zakresie działań 

skierowanych do osób w 
trudnej sytuacji socjalnej 

Liczba złożonych wniosków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej 

0 

Łączna kwota refundacji stanowisk pracy 0 

Liczba zawartych porozumień 0 

Cel strategiczny V: Integracja osób z niepełnosprawnościami 

Aktywizacja zawodowa osób 
z niepełnosprawnością: 

Wsparcie działań mających 
na celu zwiększenie szans 
edukacyjnych młodzieży w 

dostępie do studiów 
wyższych, Wsparcie / 
inicjowanie działań 

umożliwiających dostęp do 
komputera dla osób z 
niepełnosprawnością, 

Wsparcie rozwoju 
warsztatów terapii 

zajęciowej, środowiskowych 
domów samopomocy, 

domów pomocy społecznej, 
Koordynowanie / inicjowanie 
działań współpracujących ze 
sobą instytucji, organizacji 

pozarządowych i osób 
działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

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

81 

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

20 

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

4 

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

1.627.200 

Liczba inicjatyw w ramach współpracy 
instytucji, organizacji pozarządowych  na rzecz 
osób niepełnosprawnych 

1 
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Rehabilitacja społeczna: 
Pomoc w zakupie sprzętu 

rehabilitacyjnego, 
przedmiotów 

ortopedycznych i środków 
pomocniczych, w tym 
również zwiększenie 

środków na rehabilitację, 
Dofinansowanie 

uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych oraz 

dofinansowanie do sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych, 

Dofinansowanie warsztatów 
terapii zajęciowej, 

Świadczenie pomocy 
finansowej osobom 

niepełnosprawnym w celu 
likwidacji barier 

architektonicznych, w 
komunikowaniu się i 

technicznych, Dostosowanie 
budynków użyteczności 

publicznej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

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

466.957 

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

166.065 

Kwota środków przyznanych na 
dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej 

181.000 

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

324.090 

Liczba dostosowanych budynków użyteczności 
publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych 

0 

Wsparcie psychologiczne, 
prawne i poradnictwo dla 

osób 
z niepełnosprawnościami: 

Stałe poradnictwo z zakresu 
rehabilitacji zawodowej, 

społecznej i prawnej, Pomoc 
psychologiczna osób z 

niepełnosprawnościami oraz 
ich rodzinom 

Liczba udzielonych porad z zakresu rehabilitacji 
zawodowej, społecznej i prawnej 

01 

Liczba porad / spotkań zrealizowanych w 
ramach podmiotów zapewniających pomoc 
psychologiczną osobom 
z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom 

121 

Wsparcie systemu opieki 
instytucjonalnej obejmującej 
kompleksową i zintegrowaną 

pomoc dla osób 
niepełnosprawnych i ich 

Liczba wydanych decyzji umieszczających w 
domu pomocy społecznej oraz kierujących do 
ośrodków wsparcia środowiskowych domów 
samopomocy i ustalających odpłatność za 
pobyt 

235 

 
1 Bieżące informowanie, telefoniczne, osobiste 
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rodzin: Przyznawanie 
świadczeń z pomocy 

społecznej, Podejmowanie 
działań w zakresie ułatwienia 
dostępu do środowiskowych 

domów samopomocy, 
ośrodków wsparcia domów 
pomocy społecznej dla osób 

z niepełnosprawnością z 
gmin 

Stosunek procentowy wykorzystanych miejsc 
do liczby ogólnej w środowiskowych domach 
samopomocy, ośrodkach wsparcia, domach 
pomocy społecznej 

99,17 

Cel strategiczny VI: Wzrost zakresu pomocy dla osób starszych i schorowanych – 
profilaktyka 

Profilaktyka zdrowotna: 
Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 
alkoholowych, chorób 

nowotworowych (m. in. rak 
piersi, rak płuc, rak prostaty, 

rak jelita grubego) 

Liczba ukazanych informacji / podjętych 
działań na temat zdrowego stylu życia 

12 

Liczba utworzonych nowych form wsparcia, np. 
teleopieka 

1 

Aktywizacja seniorów: 
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, 

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, Wspieranie 
różnorodnych form 
twórczości i ruchu 

artystycznego najstarszego 
pokolenia 

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

13 

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 

53 

Liczba działań mających na celu wsparcie 
różnorodnych form twórczości i ruchu 
artystycznego najstarszego pokolenia 

15 

Rozbudowa infrastruktury i 
rozwój systemu opieki nad 

osobami starszymi, 
samotnymi i długotrwale 

Liczba utworzonych domów dziennego pobytu, 
obiektów rehabilitacji 

0 

Liczba zorganizowanych spotkań, wystaw i 
festynów rodzinnych 

0 
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chorymi: Tworzenie domów 
dziennego pobytu, obiektów 

rehabilitacyjnych, 
Organizowanie spotkań, 

wystaw, festynów 
rodzinnych, Podnoszenie 

standardu opieki w domach 
pomocy społecznej poprzez: 

podnoszenie kwalifikacji 
kadry i rozszerzenie oferty 

terapii zajęciowej, 
rehabilitacyjnej, Działania 

domów pomocy społecznej 
na rzecz integracji ze 

środowiskiem lokalnym, 
Stały kontakt z instytucjami i 

organizacjami 
pozarządowymi 

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

5 

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

0 

Liczba spotkań / seminariów / warsztatów 
między instytucjami i organizacjami 
społecznymi 

1 

Cel strategiczny VII: Rozwój i aktywizacja potencjału kadry służb pomocy społecznej na rzecz 
rozwoju powiatu pleszewskiego 

Zwiększenie uczestnictwa 
w szkoleniach, warsztatach, 

kursach, seminariach 
i konferencjach ze 

szczególnym 
uwzględnieniem działań 

skierowanych na 
podniesienie kwalifikacji: 
Podnoszenie standardu 

pracy poprzez: podnoszenie 
kwalifikacji kadry 

Liczba przebytych szkoleń 4 

 

 

13. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na 

rok 2021. 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na 

rok 2021. Został uchwalony uchwałą  nr XVII/141/2021  Rady Powiatu w Pleszewie z dnia  

11 lutego 2021 r. Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu 

pleszewskiego koordynowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie 

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. W ich realizacji uczestniczą instytucje, 

organizacje i specjaliści zaangażowani w działania w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz inne podmioty pełniące funkcje wspierające, m.in: 

− Sąd Rejonowy w Pleszewie 

− Prokuratura Rejonowa w Pleszewie  

− Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie 

− Gminne oraz Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej 

− Gminne Zespoły Interdyscyplinarne  

− Gminne Komisje ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  
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− Organizacje pozarządowe w tym Stowarzyszenie Centrum Rozwoju  

− Placówki oświatowe 

− Placówki służby zdrowia 

− Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Pleszewie 

Program ma na celu dążenie do rozwoju profesjonalnego i interdyscyplinarnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie opartego o wyspecjalizowane profesjonalne zasoby 

ludzkie i instytucjonalne. Celem strategicznym jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w 

rodzinie na terenie powiatu pleszewskiego poprzez stworzenie jednolitego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego realizacja  odbywa  się  poprzez  działania 

profilaktyczne i edukację społeczną, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w 

rodzinie skutecznej ochrony i pomocy, oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie oraz zwiększanie poziomu kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cele strategiczny 

realizowany jest poprzez cele operacyjne, opisane w poniższej tabeli. 

 

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. 9 

Liczba osób, którym udzielono informacji dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

os. 134 

 Liczba umieszczonych artykułów w prasie lokalnej szt. 0 

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

Liczba przeprowadzonych zajęć szt. 0 

1.3. Liczba przeprowadzonych warsztatów/ treningów szt. 0 

Liczba uczestników os. 0 

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

2.1 Liczba rodzin objętych procedurą Niebieska Karta  szt. 135 

Liczba wspólnych interwencji służb szt. 28 

Liczba rodzin w których doszło do izolacji sprawcy od 
ofiary 

os. 1 

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. 300 

 Liczba umieszczonych informacji w prasie lokalnej szt. 0 

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. 27 osób, 
 w tym udzielono:                        
10 porad 
psychologicznych i 
prawnych,                    
oraz 27 porad  
rodzinnych 
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2.5. Czas dostępności telefonu godz. Całodobowo 
przez cały rok 
(113 rozmów 
telefonicznych) 

2.6. Liczba przyjaznych pokoi szt. 0 

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

os. 0 

2.8. Liczba Grup Wsparcia  0 

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

3.1. Przekazanie aktualnej oferty oddziaływań dla sprawców 
przemocy w rodzinie 

szt. 10 

3.2. Liczba przeprowadzonych programów  szt. 1 

 Liczba osób uczestnicząca w programie korekcyjno-
edukacyjnym 

os. 8 

 Liczba sprawców, którzy ukończyli program os. 2 

3.3. Liczba sprawców monitorowanych po zakończeniu 
programu 

os. 2 

 Czas prowadzonego monitoringu  12 miesięcy 

 Liczba grup dla sprawców przemocy  szt. 0 

Cel operacyjny - Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie 
kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania 

 z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

4.1. Liczba osób poddana różnym formom wsparcia os.                0 

4.2. Liczba osób uczestnicząca w szkoleniach  os. 0 

Ilość przeprowadzonych szkoleń, warsztatów szt. 0 

4.3. Liczba pracowników uczestnicząca w szkoleniach z 
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

os. 0 

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

szt. 0 

Liczba uczestników spotkania os. 0 

Integralną część lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

powiatu pleszewskiego stanowi programm edukacyjno – korekcyjny dla sprawców 

przemocy domowej „PARTNER”, który w okresie od 1 lipca  2021 roku do 30 listopada 2021 

roku był realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Jego zadaniem 

było uzupełnienie ważnych form interwencji prawnych i administracyjnych 

podejmowanych wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie i osób 

skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 207 k.k.  Zajęcia prowadzone były w cyklu letnio-

jesiennym. Celem prowadzonych zajęć było:  

− zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie, 

− uświadomienie sprawcy czym jest przemoc i jakie są formy przemocy,  

− uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec 

bliskich, 
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− rozpoznawanie przez uczestników sygnałów ostrzegawczych zapowiadających 

zachowania przemocowe,  

− opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy, 

− nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie 

bez użycia przemocy,  

− nauka umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, 

− nauka korzystania z pomocy innych ,  

− nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć, 

− praca ze złością. 

Cele te zostały zrealizowane i osiągnięte. Uczestnicy zajęć otrzymali wiedzę na temat tego, 

czym jest przemoc i jakie są jej formy. Pracowali nad uzyskaniem świadomości własnych 

zachowań przemocowych wobec bliskich. Uczyli się rozpoznawać i nazywać sygnały 

ostrzegawcze zapowiadające zachowania przemocowe. Każdy z uczestników pracował nad 

przygotowaniem indywidualnego „planu bezpieczeństwa” mającego zapobiegać użyciu 

siły i przemocy w przyszłości. Uczestnicy poznali i uczyli się nowych umiejętności służących 

rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie bez użycia siły i przemocy oraz partnerskiego 

układania stosunków w związku i w rodzinie. Otrzymali wiedzę i uczyli się konstruktywnego 

– wolnego od agresji – wyrażania trudnych uczuć (zwłaszcza złości). Uzyskali informacje na 

temat miejsc, w których można uzyskać specjalistyczną pomoc, jak się o taką pomoc 

zwracać i jak z niej w przyszłości korzystać. Najbardziej widoczne efekty oddziaływań 

psychokorekcyjnych przynosi systematyczna wielogodzinna edukacja osób stosujących 

przemoc w rodzinie, ich praca nad rozpoznawaniem własnych zachowań przemocowych, 

a zwłaszcza edukacja dotycząca norm prawnych i społecznych odnoszących się do relacji 

między ludźmi oraz konsekwencji ich naruszania poprzez przemoc. Jest to praca ze 

stereotypami – mitami - związanymi z przemocą, na których opiera swoje „alibi” sprawca. 

Miarą efektywności oddziaływań jest stopień przepracowania przez sprawcę tych 

stereotypów, stopień ich dekonstrukcji pod wpływem oddziaływań korekcyjnych na forum 

grupy. Wiedza na temat przemocy i jej konkretnych form, jaką sprawca uzyskuje w 

pierwszym miesiącu zajęć, systematycznie koryguje jego przekonania na temat własnych 

zachowań. To, co uważał za „normalne” staje się na skutek przeprowadzonej korekty – 

przemocą i przestępstwem. Sprawca już nie zaprzecza przemocy, coraz rzadziej 

usprawiedliwia swoje zachowanie, zaczyna pracować nad swoimi problemami, bierze 

odpowiedzialność za własne zachowania przemocowe. Każdorazowy „nawrót” przekonań 

przemocowych, próba usprawiedliwiania aktu przemocy postawą ofiary, jest na bieżąco 

poddawana korekcji przez prowadzących zajęcia. Schematy mentalne sprawcy ulegają 

dekonstrukcji w obecności innych uczestników. Sprawca nie może już dłużej bronić swoich 

przemocowych przekonań. Praca nad przemocą polega na tym, że piętnuje się zachowania 

przemocowe, a nie osobę sprawcy. Odnoszenie się z szacunkiem do sprawcy, a 

jednocześnie konsekwentne potępienie dla przemocy jest modelowaniem u sprawcy 

postawy szacunku dla drugiego człowieka, gdy sprawca doświadcza tego szacunku w 

stosunku do siebie. Przekonuje się, że to nie on jest „zły”, lecz „złe” są jego zachowania. 



42 
 

Często okazuje się, że w osobach sprawców przemocy mamy do czynienia z ofiarami 

przemocy z przeszłości. Osobiste, traumatyczne doświadczenia uczestników stają się 

wtedy bazą do budowania empatii i rozumienia przeżyć osób doświadczających z ich strony 

przemocy. Osiągnięte rezultaty, to: 

− uzyskanie przez sprawcę wiedzy na temat zjawiska i skutków przemocy w rodzinie, 

− uświadomienie sprawcy osobistej odpowiedzialności za zachowania przemocowe 

wobec rodziny, 

− wzrost kompetencji uczestników programu w zakresie konstruktywnego radzenia 

sobie ze złością. Uczestnicy poznali bezpieczne sposoby postępowania ze złością 

i rozładowywania napięcia w sposób bezpieczny dla rodziny i otoczenia. Otrzymali 

stosowne instrukcje, 

− wzrost kompetencji uczestników programu w zakresie konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów w związku i w rodzinie. Każdy uczestnik opracował i 

„zatwierdził” przed prowadzącym indywidualny „plan bezpieczeństwa” zapobiegający 

zachowaniom przemocowym,  

− nabycie przez uczestników programu wiedzy na temat skutków prawnych 

i psychologicznych (członkowie rodziny) stosowania przemocy. Uczestnicy są świadomi 

następstw prawnych zachowań przemocowych i osobistej odpowiedzialności karnej. 

Indywidualny kontrakt do udziału w programie podpisało 8 sprawców przemocy 

 w rodzinie ostatecznie zakończyło 2 uczestników. Monitoring uczestników programu 

korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy trwać będzie 3 lata. 

 

14. 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 roku 2021 Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą nr XVII/142/2021 z 11.02.2021 

r. przyjęła zaktualizowaną wersję ,,Programu usuwania azbestu z terenu powiatu 

pleszewskiego”. Wg danych przekazanych przez Gminy w Powiecie zinwentaryzowano 

łącznie 21.041 ton wyrobów zawierających azbest. Szacowany koszt jego usunięcia podaje 

się na minimum 9,5 mln złotych przy założeniu, że azbest byłby tylko do odbioru i wywozu 

na składowisko odpadów. Należy też pamiętać, że ilość inwentaryzowanego azbestu jest 

niepełna, ponieważ opiera się na danych dostarczonych tylko przez część właścicieli 

nieruchomości. W związku z powyższym usuwanie pokryć dachowych zawierających 

azbest będzie procesem wieloletnim i kosztownym, a dodatkowo możliwym do realizacji 

tylko przy wsparciu środków zewnętrznych.  Dotychczas Program w znacznej części był 

finansowany poprzez dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2021 po uzyskaniu informacji o uzyskaniu 

wsparcia z Funduszu, na przełomie III i IV kwartału podjęto działania związane z realizacją 

Programu. Ze względu na uzyskaną wysokość dofinansowania 259.000 zł oraz krótki czas 

realizacji podjęto decyzję o rozbiciu zadania na dwa etapy: pierwszy na IV kwartał 2021 r. 

i drugi na 2022 r.  W ramach pierwszego etapu w 2021 r. usunięto 469,970 t wyrobów 

budowlanych zawierających azbest, za łączną kwotę 187.048,06zł (w tym: dotacja 
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WFOŚiGW – 121.234,86  zł, środki gmin – 65.813,20 zł). Zrealizowano 186 wniosków, 

pozostałe które wpłynęły będą realizowane w 2022 r. do wyczerpania limitu środków 

przyznanych na daną gminę. Dotychczas w naszym Powiecie unieszkodliwiono 3.595,698 

ton wyrobów azbestowych, za łączną wartość 1.320.890,85  zł (77,46% tej kwoty pokryła 

dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu).   

 

15. Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie 

Pleszewskim w latach 2021 – 2025. 

Program został uchwalony Uchwałą Nr XXV/183/2021 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 

grudnia 2021 r. W ramach programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2021-2025 wyodrębnione zostały 

następujące obszary wsparcia: 

1. Wsparcie pleszewskiej przedsiębiorczości. 

2. Niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 w obszarze rynku pracy. 

3. Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne. 

4. Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy. 

W zakresie wsparcia przedsiębiorczości zastosowano szereg refundacji i dofinansowań 

mających wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy. Skierowano na staże 274 osoby,  

a pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne przyznano 86 refundacji kosztów 

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

środkami przyznanymi tzw. algorytmem PUP Pleszew pozyskał środki z programów 

Rezerwy Ministra. Wspierano również powstawanie nowych przedsiębiorstw. W 2021 r. 

przyznano 84 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. W 

ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2021 roku 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 2152 oferty pracy. Najwięcej ofert 

pracodawcy zgłosili do pracy na stanowisku kierowca kat. B, C, CE, magazynier, spawacz - 

ślusarz, operator maszyn, operator obrabiarek/monter obrabiarek, sprzedawca, stolarz, 

pracownik fizyczny, pracownik produkcji. Ponadto w 2021 r. zorganizowano 3 giełdy pracy. 

Kandydatom proponowano pracę na stanowisku szwaczka, pakowacz, operator maszyn, 

brygadzista w tłoczni, elektromechanik, ogrodnik – uprawy pod osłonami. W zakresie 

doradztwa zawodowego odbywały się indywidualne porady zawodowe oraz grupowe 

informacje zawodowe. W 2021 roku porad indywidualnych udzielono 498. osobom, 

grupowych informacji zawodowych udzielono 805. osobom. Ponadto udzielono 174. 

osobom indywidualnych informacji zawodowych. Tematyka zajęć z doradcami 

zawodowymi poświęcona była głównie zagadnieniom związanym z rynkiem pracy, 

informacjom    o możliwości skorzystania ze szkoleń, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz 

podstawowym prawom i obowiązkom osób bezrobotnych. W ramach tarczy 

antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie rozpatrzył łącznie 903 wnioski na 

łączną kwotę 4 693 700,00 zł. Szczegóły w tabeli poniżej.  
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Instrument wsparcia 
Liczba wniosków 

rozpatrzonych 
pozytywnie  

Kwota  
(w tys. zł) 

art. 15zzb Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników  18 269,30 

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

45 241,40 

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

6 25,00 

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

5 16,60 

art. 15zze Dofinansowanie organizacji pozarządowej części kosztów wynagrodzeń 
pracowników 

2 7,90 

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

0 0,00 

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

97 485,00 

art. 15zze5 Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy  
i małego przedsiębiorcy w określonych branżach 

730 3 648,50 

SUMA  903 4 693,70 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2021 roku organizował dla osób bezrobotnych 

również szkolenia oraz dofinansował udział w studiach podyplomowych. W szkoleniach 

grupowych i indywidualnych udział wzięło 147 osób, w tym w ramach bonów 

szkoleniowych 73 osoby. Osoby bezrobotne nabyły nowe kwalifikacje i uprawnienia 

przede wszystkim w zakresie: prawo jazdy kat. C, CE, D wraz z kwalifikacjami wstępnymi 

na przewóz rzeczy lub osób, wózek jezdniowy z UDT, magazynier z obsługą wózka 

widłowego oraz arkusza kalkulacyjnego, florystka, pomoc kuchenna, eksploatacja i dozór 

urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, monter rusztowań 

budowlano montażowych z wykonywaniem dociepleń, eksploatacja w zakresie kotłów 

parowych, makijaż permanentny, koparko – ładowarka, operator CNC, sprzedawca z 

obsługą kas fiskalnych. 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2021 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 

1 715 238 zł. Z tej formy skorzystało 1083 pracowników i pracodawców biorąc udział w 

szkoleniach zawodowych oraz studiach podyplomowych. 

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał następujące środki na aktywizację 

zawodową i wsparcie pracodawców: 

− w kwocie 1 761 150,58 zł z Funduszu Pracy przyznane tzw. algorytmem, 

− w kwocie 1 500 000,00 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi; 
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− w kwocie 190 000,00 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali 

opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną; 

− w kwocie 550 000,00 zł na realizację programu, którego realizacja wynika  

z diagnozy bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy; 

− w kwocie 338 000,00 zł na realizację programu aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych związanych z tworzeniem zielonych miejsc pracy; 

Kontynuowano projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej: 

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

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie  

1 840 338,43, 

−  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

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

w kwocie 1 006 345,32 zł. 
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REALIZACJA UCHWAŁ 

RADY POWIATU PLESZEWSKIEGO W 2021 ROKU 
 

L.p. Uchwała Nr w sprawie Realizacja 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W PLESZEWIE PODJĘTE W 2020 R.  ALE OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM  ROK 2021 
 

1. 
XV/123/2020 
30.11.2020 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, tj. w sytuacji: 
- 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, 
- 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. 
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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 okres od 01.01.2021r. – 
31.12.2022r. W 2021r. na terenie Powiatu , na podstawie art.130a ustawy prawo o ruchu 
drogowym usunięto z dróg łączenie  8  pojazdów, w tym  5 zostało odebranych przez 
właścicieli  pojazdów. W przypadku  4  pojazdów był przepadek na rzecz Powiatu 
Pleszewskiego (3 pojazdy usunięte w 2021r. , 1 przepadek - pojazd usunięty w 2020r.) 

2 
XVI/128/2020 
21.12.2020 r. 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie  
Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku. 

Uchwała Rady Powiatu w Pleszewie zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Prawa 
farmaceutyczne oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Nr KN.I.4131.250.2018.6 Wojewody 
Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. wyznaczyła całodobowy, tygodniowy system 
dyżurowania aptek na rok 2021. W system dyżurów włączono 21 aptek (14 w mieście 
Pleszewie i 7 aptek w gminach), w taki sposób że równolegle w tym samym czasie powinny 
dyżurować dwie apteki: jedna w mieście Pleszewie, a druga w gminie powiatu wg 
ustalonego harmonogramu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 grudnia 2020 roku pod pozycją nr 9994. 
Obowiązywała od dnia 6 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. 

3. 
XVI/133/2020 
21.12.2020 r. 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2021 rok. 

Wykonana. Komisja,  podczas sesji  w dniu  10 lutego 2022 r., przedłożyła   Radzie Powiatu 
sprawozdanie z realizacji planu kontroli na 2021 rok.    

4. 
XVI/134/2020 
21.12.2020 r. 

zatwierdzenia planów pracy  stałych 
Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie 
na 2021 rok 

Wykonana. Komisje Rady,  podczas sesji  w dniu  10 lutego 2022 r., przedłożyły   Radzie 
Powiatu sprawozdanie z przyjętych na 2020 rok planów pracy.    

5. 
XVI/135/2020 
21.12.2020 r. 

uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Pleszewie na 2021 rok 

Wykonana. 

6. 
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) 
 
 
 

Odstąpiono od zawarcia porozumienia. W roku 2021 zadanie polegające na adaptacji 

chodnika na ciąg pieszo – rowerowy na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Mikołaja 

Reja zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie. Wartość całkowita zadania – 98 

999,11 zł. Zadanie dofinansował samorząd Miasta i Gminy Pleszew. 
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UCHWAŁY RADY POWIATU W PLESZEWIE PODJĘTE W 2021 R.   
 

1. 
XVII/137/2021 
11 lutego 2021 

przyjęcia wieloletniej  prognozy 
finansowej Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

2. 
XVII/138/2021 
11 lutego 2021 

uchwalenia budżetu Powiatu  
Pleszewskiego na  2021 rok. 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2020 r. 

3. 
XVII/139/2021 
11 lutego 2021 

przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej  w Powiecie Pleszewskim 
na lata 2021-2023” 

Informację o realizacji programu została przedstawiona w części dotyczącej Informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii, na str. 31 niniejszego Raportu (pkt 11). 

4. 
XVII/140/2021 
11 lutego 2021 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Powiatu 
Pleszewskiego na lata 2021-2025. 

Informacja o realizacji Strategii została przedstawiona w części dotyczącej Informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii, na str. 31 niniejszego Raportu (pkt 12). 

5. 
XVII/141/2021 
11 lutego 2021 

uchwalenia Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Powiecie Pleszewskim na 
rok 2021 

Informacja o realizacji Programu została przedstawiona w części dotyczącej Informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii, na str. 37 niniejszego Raportu (pkt 13). 

6. 
XVII/142/2021 
11 lutego 2021 

przyjęcia Programu usuwania 
azbestu  z terenu Powiatu 
Pleszewskiego 

Informacja o realizacji Programu została przedstawiona w części dotyczącej Informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii, na str. 41 niniejszego Raportu (pkt. 14) 

7. 
XVII/143/2021 
11 lutego 2021 

przystąpienia do opracowania 
Strategii Rozwoju Powiatu 
Pleszewskiego do roku 2030. 

Zmieniona uchwałą Nr XXIV/178/2021 z 29 października 2021 – wydłużono termin prac 
nad opracowaniem dokumentu do końca 2021 r. W ramach prac nad dokumentem 
przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców Powiatu Pleszewskiego, w 
ramach których zapytano o obszary należące do zadań własnych lub zleconych Powiatowi 
Pleszewskiemu. Wyniki ankiet stanowiły punkt wyjścia do opracowania diagnozy powiatu 
pleszewskiego. Opracowanie diagnozy pozwoliło na sformułowanie kierunków rozwoju 
powiatu sformułowanych w Strategii rozwoju Powiatu Pleszewskiego do roku 2030. 
Dokument przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie 30 marca 2022 r. 

8. 
XVII/144/2021 
11 lutego 2021 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Gołuchów zadania 
inwestycyjnego  pn. : „Przebudowa 
drogi powiatowej 4342P w zakresie 

W dniu 11 maja zawarto porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania Gminie 
Gołuchów. Koszt zadania wyniósł 448 962,08 zł. Kwota przekazanej dotacji przez powiat: 
200 000,00 zł. Wybudowano ścieżkę rowerową o dł. 1237 m. 
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budowy ścieżki rowerowej na 
odcinku Tursko – Bogusław. 

9. 
XVIII/145/2021 
30 marca 2021 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2021 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2020 r. 

10. 
XVIII/146/2021 
30 marca 2021 

zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

11. 
XVIII/147/2021 
30 marca 2021 

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 2021 roku 

Uchwalony tą uchwałą plan finansowy PFRON na 2021 r. został zmieniony uchwałą nr 
XX/164/2021 Rady Powiatu w Pleszewie  z  dnia 29 czerwca 2021 r. Informacja o jego 
wykonaniu została zawarta w poz. 44 niniejszego wykazu. 

12. 
XX/148/2021 

29 czerwca 2021 

udzielenia Zarządowi Powiatu w 
Pleszewie wotum zaufania 

Rada Powiatu,  po rozpatrzeniu raportu   o stanie  Powiatu  w roku  2020, udzieliła wotum 
zaufania Zarządowi Powiatu w Pleszewie. 

13. 
XX/149/2021 

29 czerwca 2021 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2020 rok 

Rada Powiatu w Pleszewie zatwierdziła sprawozdanie finansowe  wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2020 rok. 

14. 
XX/150/2021 

29 czerwca 2021 

udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu w Pleszewie za 2020 rok 

Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu w Pleszewie absolutorium za 2020 rok. 

15. 
XX/151/2021 

29 czerwca 2021 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2021 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2020 r. 

16. 
XX/152/2021 

29 czerwca 2021 

zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

17. 
XX/153/2021 

29 czerwca 2021 

uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w 
sprawie udzielenia Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Św. Floriana 
w Pleszewie dotacji na prace 
konserwatorskie i renowacyjne 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Floriana w Pleszewie złożyła do Zarządu Powiatu w 

Pleszewie w dniu 26 lutego2021 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 

czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
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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 29 marca 2021 roku. Wobec powyższego Rada Powiatu 

w Pleszewie podjęła uchwałę Nr XX/153/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, udzielając ww. 

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

konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytku Ołtarz Boczny p.w. Św. Antoniego 

Padewskiego  w Kościele Parafialnym p.w. Św. Floriana  w Pleszewie. W dniu 5 lipca 2021 

roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Parafią Rzymskokatolicką 

pw. Św. Floriana w Pleszewie dotycząca dofinansowania prac polegających na konserwacji 

i renowacji przy zabytku Ołtarz Boczny Św. Antoniego Padewskiego w Kościele Parafialnym 

p.w. Św. Floriana  w Pleszewie, określająca zasady przeznaczenia i rozliczenia dotacji. 

Termin wykorzystania przyznanych środków został wyznaczony na 30 listopada 2021 roku. 

Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie w dniu 26 stycznia 2022 roku po 

odebraniu prac konserwatorskich w dniu 25 lutego 2022 roku stwierdziła, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie. 

18. 
XX/154/2021 

29 czerwca 2021 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Czermin realizacji zadania pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
4314P w zakresie budowy chodnika w 
m. Wieczyn”. 

W roku 2021 r. Gmina Czermin przygotowała dokumentację projektową przedsięwzięcia. 
Przystąpiono do opracowania projektu porozumienia w sprawie powierzenia realizacji 
zadania Gminie Czermin. Zadanie ma zostać zrealizowane  w roku 2022. 

19. 
XX/155/2021 

29 czerwca 2021 

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 miała na celu usunięcie rozbieżności w ustalonej cenie za 1 m² gruntu w 
zawartych pomiędzy Gminą Gołuchów a Powiatem Pleszewskim protokołach uzgodnień i 
przedmiotową Uchwałą w zakresie ceny netto powiększonej o należny podatek VAT. 
Grunty Gminy Gołuchów zajęte pod ścieżkę rowerową zostały wykupione w drodze umowy 
w dniu 12 lipca 2021 r. 
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miejscowościach: Kuchary, Kucharki, 

Krzywosądów i Karsy. 

 

20. 
XX/156/2021 

29 czerwca 2021 

wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości położonych w 
Sośnicy, gm. Dobrzyca. 

Zamiany nieruchomości dokonano umową z dnia 14 września 2021 r. Dokonano 
przeniesienia  prawa własności przysługującego Powiatowi Pleszewskiemu nieruchomości 
położonej w miejscowości Sośnica oznaczonej jako działki 75/1 i 75/2 o pow. łącznej 0,1555 
ha w zamian za przysługujące państwu P. prawo własności nieruchomości oznaczonej jako 
działki 77/2 i 76/9 o łącznej pow. 2767 ha. Z tytułu dokonania zamiany Powiat Pleszewski 
dopłacił Państwu P. kwotę 20 000,00 zł. Działki nr 75/1 i 75/2 obejmują grunty orne. Z kolei 
działki nr 76/2 i 77/2 obejmują grunty zajęte pod drogę powiatową 4324P (Dobrzyca – 
Sośnica). 

21. 
XX/157/2021 

29 czerwca 2021 

wyrażenia zgody na nabycie prawa 
własności nieruchomości zajętej pod 
budowę ścieżki rowerowej, położonej 
w Krzywosądowie, oznaczonej jako 
działka nr 139/4. 

W roku 2021 nie wykupiono przedmiotowej działki. 
 

22. 
XX/158/2021 

29 czerwca 2021 

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 Programu została przedstawiona w części dotyczącej Informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii, na str. 26 niniejszego Raportu (pkt 6). 
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23. 
XX/159/2021 

29 czerwca 2021 

zmiany uchwały Nr VII/56/2019 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 25 
czerwca 2019r. w sprawie 
zatwierdzenia projektu oraz 
udzielenia pełnomocnictw do 
realizacji w okresie od 01.01.2019r. 
do 31.12.2020r. projektu 
„Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy 
w powiecie pleszewskim (V)” 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014 – 2020. 

Informacja o realizacji Programu została przedstawiona w części dotyczącej Informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii, na str. 30 niniejszego Raportu (pkt 9). 

24. 
XX/160/2021 

29 czerwca 2021 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Gołuchów realizacji zadania  
pn. „Wykonanie zatoki parkingowej 
przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w 
Gołuchowie” 

Zadanie zrealizowane przez Gminę Gołuchów w roku 2021 bez udziału środków powiatu. 

25. 
XX/161/2021 

29 czerwca 2021 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania 
pn. „Przebudowa istniejącego 
chodnika wraz z remontem 
kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 4173P. Etap V 

Zadanie powierzono do realizacji Gminie Dobrzyca porozumieniem z dnia 11 października 
2021 r. Całkowity koszt zadania: 160 983,43 zł. Kwota przekazanej dotacji na realizację 
zadania przez powiat – 75 000,00 zł. Zakres wykonanych prac: wykonanie chodnika i 
wjazdów z kostki brukowej betonowej z remontem kanalizacji deszczowej na odcinku 
0,180 km. 

26. 
XX/162/2021 

29 czerwca 2021 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 5145P w zakresie budowy 
chodnika na ul. Koźmińskiej w 
Dobrzycy”. 

Odstąpiono od realizacji zadania. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę 
drogi. 
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27. 
XX/163/2021 

29 czerwca 2021 

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

Zgodnie z przyjętą uchwalą, w dniu 3 sierpnia 2021 roku zawarto porozumienie Nr ZK-
VI.0031.23.2021.9 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim, zgodnie 
z którym Powiat Pleszewski: 

− zawarł i podpisał w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umowy zlecenia z 2 
podmiotami leczniczymi, oraz 5 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 2021 roku. W trakcie trwania 
kwalifikacji wojskowej przeprowadzono 10 specjalistycznych badań okulistycznych, 

− wypłacił wynagrodzenia członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej  
w Pleszewie za udział w pracach Komisji  w okresie od 30 sierpnia do 17 września 2021 
roku.  

Na powyższe zadania Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację celową  
w wysokości 22.210,00 zł. Ostateczna kwota wydatków wyniosła  
20 339,88 zł, natomiast niewykorzystane środki w wysokości 1 870,12 zł zostały zwrócone 
Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

28. 
XX/164/2021 

29 czerwca 2021 

zmiany Uchwały Nr  XVIII/147/2021 z 
dnia 30 marca 2021 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 2021 roku 

Uchwalony tą uchwałą plan finansowy PFRON na 2021 r. został zmieniony uchwałą nr 
XXII/169/2021 Rady Powiatu w Pleszewie  z  dnia 13 sierpnia 2021 r. Informacja o jego 
wykonaniu została zawarta w poz. 44 niniejszego wykazu. 
 

29. 
XX/165/2021 

29 czerwca 2021 

zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 31 
stycznia 2019 r. w sprawie określenia 
składu osobowego Komisji Strategii, 
Rozwoju Regionalnego i Promocji 
oraz określenia zakresu jej zadań 

Obowiązująca. 
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30. 
XXI/166/2021 
30 lipca 2021 

przyjęcia do realizacji zadań 
samorządu województwa 
dotyczących zwiększania dostępności 
i podnoszenia jakości 
specjalistycznych świadczeń w 
zakresie leczenia uzależnienia od 
alkoholu. 

5 marca 2021r. Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie zwrócił się do Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu z prośbą o dofinansowanie programu terapeutycznego 
realizowanego na pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu. Do wniosku załączono 
zestawienie proponowanych do realizacji zadań zwiększających możliwości terapeutyczne 
mieszkańców  skierowanych do oddziału, a także propozycję szkoleń w formie spotkań 
superwizyjnych dla pracowników domu pracujących z mieszkańcami. Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie powierzenia Powiatowi 
Pleszewskiemu realizacji wnioskowanych zadań. Na ich realizację zabezpieczył kwotę 
66 500,00 zł. Urząd Marszałkowski przekazał zadania i przyznane środki porozumieniem. 
Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym na przyjęcie przekazanych zadań 
i środków przed podpisaniem w/w porozumienia zgodę w formie uchwały musiała wyrazić 
Rada Powiatu w Pleszewie. 

31. 
XXI/167/2021 
30 lipca 2021 

wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przejścia, 
przejazdu na nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 10/12, 
obręb Kowalew, gmina Pleszew. 

W miesiącu sierpniu 2021 podpisano z Miastem i Gminą Pleszew - właścicielem 
(użytkownik wieczysty) działki nr 10/15, ark. mapy 23, obręb Kowalew, gmina Pleszew akt 
notarialny ustanawiający odpłatną służebność przejścia, przejazdu na nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr 10/12, obręb Kowalew, gmina Pleszew. Kwotę wynagrodzenia 
za ustanowienie służebności ustalono na 100,00 zł. 

32. 
XXII/168/2021 

13 sierpnia 2021 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2021 rok. 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2020 r. 

33. 
XXII/169/2021 

13 sierpnia 2021 

zmiany Uchwały Nr XX/164/2021 z 
dnia 29 czerwca 2021 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 2021 
roku. 

Uchwalony tą uchwałą plan finansowy PFRON na 2021 r. został zmieniony uchwałą nr 
XXIV/179/2021 Rady Powiatu w Pleszewie  z  dnia 29 października 2021 r. Informacja o 
jego wykonaniu została zawarta w poz. 44 niniejszego wykazu. 
 
 

34. 
XXIII/170/2021 

28 września 2021 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2021 rok. 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2020 r. 
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35. 
XXIII/171/2021 

28 września 2021 

zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

36. 
XXIII/172/2021 

28 września 2021 

wyrażenia zgody na powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania 
pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej 
nr 4323P w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości Karmin”. 

W dniu 11 października 2021 r. podpisano z Gminą Dobrzyca porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Karmin”. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 104 575,10 zł.  Na realizację zadania powiat przekazał kwotę 50 000,00 zł. 
Zakres wykonanych prac: wykonanie chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej z 
elementami odwodnienia na odcinku 0,143 km. 

37. 
XXIII/173/2021 

28 września 2021 

pozbawienia dotychczasowej 
kategorii dróg powiatowych 
następujących dróg powiatowych 
(ulic) położonych w mieście Pleszew: 
nr 4365P - ul. Zamkowa, nr 4358P -  
ul. Ogrodowa, nr 4354P - ul. 
Kolejowa, nr 4364P  odcinek ul. 
Słowackiego wraz z rondem od strony 
ul. Ogrodowej. 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wymienione w uchwale ulice stały się drogami gminnymi. 

38. 
XXIII/174/2021 

28 września 2021 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie  
Powiatu Pleszewskiego w 2022 roku 

Informacja o realizacji tej uchwały zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za 
2022 r. 

39. 
XXIII/175/2021 

28 września 2021 

zmiany Uchwały Nr IV/28/2019 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 31 
stycznia 2019 r. w sprawie określenia 
składu osobowego Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
oraz określenia zakresu jej zadań 

Obowiązująca. 

40. 
XXIV/176/2021 
29 października 

2021 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2021 rok. 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2020 r. 

41. 
XXIV/177/2021 
29 października 

2021 

zmiany uchwały nr XXI/166/2021 
Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 
lipca 2021r. w sprawie przyjęcia do 
realizacji zadań samorządu 

Zmiana przedmiotowej uchwały wynika z informacji jaką Powiat Pleszewski otrzymał w 

październiku 2021r. o zwiększeniu o kwotę 17 000,00 zł dotacji przekazanej uchwałą 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021r. nr XXXI/565/21 , a przyjętej 
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województwa dotyczących 
zwiększenia dostępności i 
podnoszenia jakości 
specjalistycznych świadczeń w 
zakresie leczenia uzależnienia od 
alkoholu 

przez Radę Powiatu w Pleszewie uchwałą z dnia 30 lipca 2021r. nr XXI/166/2021. Dotacja 

została przekazana na realizację zadań samorządu województwa przez Powiat Pleszewski 

dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w 

zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu. 

42. 
XXIV/178/2021 
29 października 

2021 

zmiany uchwały Nr XVII/143/2021 
Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 11 
lutego 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania 
Strategii rozwoju powiatu 
pleszewskiego do roku 2030 

Wydłużenie terminu zakończenia prac nad dokumentem do dnia 31 grudnia 2021 r. 
podyktowane było koniecznością zapoznania się z zakresami interwencji w ramach 
poszczególnych priorytetów i celów szczegółowych, określonych w Programie Fundusze 
Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW 2021+). Zapoznanie się z zakresami 
interwencji w ramach poszczególnych priorytetów i celów szczegółowych, określonych w 
tym dokumencie pozwoliło na wpisanie kierunków rozwoju powiatu pleszewskiego w 
trendy rozwojowe określone w FEW 2021+, a tym samym zwiększenie szansy na realizację 
w przyszłości wielu zadań powiatowych z udziałem środków Unii Europejskiej pozyskanych 
w ramach FEW 2021+. 
Dokument przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie 30 marca 2022 r. 

43. 
XXIV/179/2021 
29 października 

2021 

zmiany Uchwały Nr XXII/169/2021 z 
dnia 13 sierpnia 2021 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. 

1. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy 
W 2021 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 wpłynął jeden wniosek. Zabezpieczone 
środki PFRON pozwoliły na udzielenie dotacji w kwocie 50 000,00 zł na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Wykorzystano 100% zatwierdzonego limitu. 

3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów 
W 2021 roku do naszej instytucji wpłynęło 145 wniosków (w tym 53 wnioski 
opiekunów), a z dofinansowania skorzystało 116 osób, na łączną kwotę 166 065 zł, 
w tym: 
68 osób dorosłych –   kwota dofinansowania wyniosła                                       104 951 zł 
17 osób to dzieci i młodzież niepełnosprawna – kwota dofinansowania          27 927 zł 
17 osób, jako opiekunowie osób dorosłych – kwota dofinansowania               17 767 zł 
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14 osób, jako opiekunowie dzieci i młodzieży –       kwota dofinansowania      15 420 zł 
Z dofinansowania nie skorzystało 29 osób niepełnosprawnych, które pomimo 
przyznanego dofinansowania zrezygnowały z wyjazdu z uwagi na panującą pandemię.  
Limit środków PFRON na realizację wymienionego zadania wynosił 167 702 zł, zaś 
wykorzystano 166 065 zł. Kwota niewykorzystana 1637 zł została zwrócona do PFRON. 
( kwota zwrotu dotyczy rezygnacji z wyjazdu) 

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  
W 2021 roku na realizację wymienionych zadań wpłynęło 131 wniosków na kwotę 722 
982 zł. Zadanie to corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Zatwierdzona kwota 
pozwoliła na zrealizowanie większości wniosków. Dofinansowanie otrzymało 95 
wnioskodawców, na kwotę 324 090 zł, w tym: 
a) likwidacja barier architektonicznych 65 wniosków na kwotę         254 261 zł 
b) likwidacja barier technicznych 25 wniosków na kwotę                 60 788 zł 
c) likwidacja barier w komunikowaniu się 5 wniosków na kwotę       9 041 zł 
Odpowiedzi negatywne otrzymało 36 wnioskodawców. 
Limit środków PFRON na realizację wymienionego zadania wynosił 324 479 zł, a 
wykorzystano 324 090 zł. Pozostała kwota niewykorzystana z rozliczeń z barier 
architektonicznych 389,00 zł i została odesłana do PFRON. 

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze  
W 2021 roku wypłacono dofinansowanie 2381 osobom niepełnosprawnym na łączną 
kwotę 466 957 zł, w tym: 

− zrealizowano 23 wnioski na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na kwotę      37 208 zł 

− zrealizowano 2 358 wniosków na zakup środków pomocniczych na kwotę 429749 zł 
w tym: 

− zrealizowano 139 wniosków dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na kwotę 91 628 
zł 

− zrealizowano 2 242 wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych, na kwotę 375 329zł 
W 2021 roku na realizację zadania wpłynęło ogółem 2 429 wniosków, a rozpatrzono 
2381. Nie zrealizowano 48 wniosków wyłącznie z uwagi na występujące braki formalne. 
Limit środków PFRON wynosił 488 498 zł, a wykorzystano 466 957 zł. Kwota 
niewykorzystana 21 541 zł została zwrócona do PFRON.  
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6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
W 2021 roku wpłynęło 5 wniosków, na kwotę 7400 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. 

7. Zobowiązania dotyczące kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 
Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej: 

− WTZ Nowolipsk- 30 uczestników 

− WTZ Gizałki – 25 uczestników 

− WTZ Kuchary- 20 uczestników 
Limit środków PFRON w 2021 na działalność wtz wynosił 1 627 200 zł i został 
wykorzystany w 100 %. 
Limit środków PFRON ogółem                                 2 657 879 zł 
Kwota limitu wykorzystana ogółem                                    2 634 312 zł 

Kwota limitu niewykorzystana i zwrócona do PFRON      23 567 zł 

44. 
XXIV/180/2021 
29 października 

2021 

zmiany uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2020 r. 

45. 
XXV/181/2021 

28 grudnia 2021 

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 

Uchwała weszła w życie 01.01.2022 r. Informacje o realizacji tej uchwały zostaną 

przedstawione  w raporcie o stanie powiatu pleszewskiego za 2022 r. 
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46. 
XXV/182/2021 

28 grudnia 2021 

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 
2022”. 

Informacja o realizacji programu zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za 
rok 2022. 

47. 
XXV/183/2021 

28 grudnia 2021 

uchwalenia Programu promocji 
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego 
rynku pracy w Powiecie Pleszewskim 
w latach 2021 – 2025. 

Informację o realizacji Programu została przedstawiona w części dotyczącej Informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii, na str. 42 niniejszego Raportu (pkt 15). 

48. 
XXV/184/2021 

28 grudnia 2021 

ustalenia wysokości opłat i kosztów 
związanych z usunięciem i 
przechowywaniem pojazdów. 

Informacja o realizacji tej uchwały zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za 
rok 2022. 

49. 
XXV/185/2021 

28 grudnia 2021 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na 2022 rok. 

Obowiązująca. 

50. 
XXV/186/2021 

28 grudnia 2021 

zatwierdzenia planów pracy  stałych 
Komisji  Rady Powiatu w  Pleszewie 
na 2022 rok 

Obowiązująca. 

51. 
XXV/187/2021 

28 grudnia 2021 

uchwalenia planu pracy Rady 
Powiatu w Pleszewie na 2022 rok.   

Obowiązująca. 

52. 
XXV/188/2021 

28 grudnia 2021 

ustalenia wynagrodzenia dla 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu 
w Pleszewie – Starosty Pleszewskiego 

Przygotowanie i podjęcie przez Radę Powiatu w Pleszewie nowej uchwały o 
wynagrodzeniu Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pleszewie – Starosty Pleszewskiego 
wynikało ze zmiany podstaw prawnych i zmiany zasad wynagradzania w odniesieniu do 
osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Zmiany zasad wynikały z ustawy z dnia 17 
września 2021r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła ustawę o 
pracownikach samorządowych oraz nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 28 października 2021r. Zmiany 
dotyczyły : 
- ustalenia nowego limitu miesięcznego wynagrodzenia, 
- ustalenia nowych wyższych stawek wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, 
- zmiany i ustalenia stałej wysokości dodatku specjalnego. 
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53. 
XXV/189/2021 

28 grudnia 2021 

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

Obowiązująca. 

54. 
XXV/190/2021 

28 grudnia 2021 

zmiany budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2021 rok. 

Zrealizowano – informację o realizacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Pleszewskiego za 2021 rok. 

55. 
XXV/191/2021 

28 grudnia 2021 

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 2021 
rok. 

56. 
XXV/192/2021 

28 grudnia 2021 

wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Pleszewskiego 

Informacja o realizacji tej uchwały zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za 
rok 2022. 

57. 
XXV/193/2021 

28 grudnia 2021 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 
2022 rok 

Informacja o realizacji tej uchwały zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za 
rok 2022. 
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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 2021r. Powiat Pleszewski był stroną dwóch porozumień, na mocy których 

zostały mu powierzone do wykonania zadania z zakresu administracji rządowej : 

1) 3 sierpnia 2021r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Powiatem Pleszewskim porozumienie 

nr ZK-VI.0031.23.2021.9, 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. 

Na realizację powierzonego zadania, czyli przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 

2021r.,  Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Pleszewskiemu kwotę 22 210,00 zł.,  

2) w drugim porozumieniu zawartym w roku 2021r. z przedstawicielami administracji 

rządowej było porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a 

Powiatem Pleszewskim w sprawie określenia warunków finansowania, realizacji oraz 

rozliczania zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2021 w 

trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. 

Ministerstwo zobowiązało się do przekazania w roku 2021 kwoty 15 000,00 zł przy 

wkładzie własnym powiatu 20 600,00 zł. Termin końcowy realizacji zadania określono na 

dzień 15 grudnia 2021r. 
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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. Takie możliwości daje ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998r. 

Rok 2021 był kolejnym rokiem z COVID-19. Pomimo pandemii był drugim rokiem realizacji 

podpisanego  24 lutego 2020r. porozumienia 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.  

W 2021r. , w reżimie sanitarnym , ale jednak w budynkach biblioteki zorganizowano wiele 

spotkań i koncertów.  

 

Pomiędzy Powiatem Pleszewskim a wchodzącymi w jego skład gminami zawarto tylko dwa 

porozumienia. Były to porozumienia zawarte z Gminą Dobrzyca : 

1) przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi 

powiatowej nr 4173P. Porozumienie dotyczy realizacji V etapu przedmiotowej inwestycji. 

Zostało zawarte w dniu 11 października 2021r. Szacunkowa wartość realizacji zadania 

określona została na kwotę 150 000,00 zł., 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 4323P w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Karmin. Szacunkowa wartość realizacji zadania 100 000,00 zł.  

 

W 2021r. zostały zawarte dwa porozumienia z samorządem wyższego stopnia, czyli 

Województwem Wielkopolskim. W ramach obu samorząd wojewódzki powierzył Powiatowi 

Pleszewskiemu realizację swoich zadań dotyczących zwiększania dostępności i podnoszenia 

jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu : 

1) w pierwszym z nich, zawartym w dniu 31 sierpnia 2021r., Województwo powierzyło 

Powiatowi realizację w/w zadań w ramach programu terapeutycznego realizowanego 

w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie na Pododdziale dla osób uzależnionych od 

alkoholu. Zadania były realizowane  od dnia zawarcia porozumienia, czyli 31 sierpnia 

2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. Na realizację zadań w ramach przedmiotowego 

porozumienia Województwo Wielkopolskie przekazało Powiatowi Pleszewskiemu 

kwotę 66 500,00 zł., 

2) w ramach drugiego porozumienia przekazana dotacja w wysokości 17 000,00 zł miała 

być przeznaczona na budowę przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do 
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budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej 

w Pleszewie.   

Ponadto w roku 2021r., jak w każdym poprzednim  były realizowane porozumienia 

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

porozumień: 

1) porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka i wysokości wydatków ponoszonych na jego 

utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Ten rodzaj porozumień 

został zawarty: 

− z Miastem Gorzów Wielkopolski na łączną kwotę 52 424,00 zł w skali roku, 

− z Powiatem Tarnogórskim na łączną kwotę 103 394,28 zł w skali roku, 

− z Powiatem Ostrowskim na łączną kwotę 153 572,00 zł rocznie, 

− z Powiatem Żyrardowskim na łączną kwotę 155 091,42 zł w skali roku, 

− z Powiatem Szamotulskim na łączną kwotę 101 364,00 zł rocznie, 

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

opiekę i wychowanie  w rodzinie zastępczej. W 2021r. tego typu porozumienia zostały 

zawarte: 

− z Powiatem Łęczyńskim na łączną kwotę 56 194,00 zł rocznie,  

− z Powiatem Zielonogórskim na łączną kwotę 68 235,64 zł rocznie, 

− z Powiatem Legnickim na łączną kwotę 57 876,44 zł rocznie, 

− z Powiatem Dzierżoniowskim na łączną kwotę 34 908,00 zł rocznie, 

− z Powiatem Pilskiem na łączną kwotę 13 177,00 zł w skali roku, 

− z Powiatem Ostrowskim na łączną kwotę 21 830,00 zł w skali roku, 

− z Powiatem Tureckim  na łączną kwotę 8 692,00 zł rocznie, 

− z Powiatem Wrzesińskim  na łączną kwotę 14 400,00 zł w skali roku, 

− z Powiatem Słupeckim na łączną kwotę 26 929,29 zł rocznie. 

 

UDZIAŁ POWIATU W STOWARZYSZENIACH  

I FUNKCJONOWANIE GREMIÓW KONSULTACYJNYCH 

 

Udział powiatu w stowarzyszeniach. 

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 

2021r. brał udział w pracach podmiotów o statusie stowarzyszenia, tj. w pracach:  

1) Związku Powiatów Polskich.  Do Związku Powiatów Polskich Powiat Pleszewski należy od 

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 2021 roku odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, posiedzenie 
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miało charakter stacjonarny. Na tym posiedzeniu podjęto  stanowiska  w sprawie : 

− szpitali powiatowych, 

− prawnego uregulowania zasad stwierdzania zgonu, 

− konieczności zmiany art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

− 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

− wynagradzania pielęgniarek w domach pomocy społecznej, 

− pozycji jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej polityki 

oświatowej, 

− finansowania pediatrii w Polsce, 

− konieczności zapewnienia długoterminowej perspektywy działań w zakresie 

publicznego   transportu zbiorowego, 

− zabezpieczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

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 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 2021 roku odbyły się cztery posiedzenia 

stacjonarne Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego, oraz dwa e- posiedzenia.  

W 2021 r. Konwent zajmował się między innymi : 

− aktualną sytuacją związaną z koronawirusem w województwie wielkopolskim, 

− Narodowym Programem Szczepień, 

− Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg na rok 2021, 

− publicznym transportem zbiorowym w Wielkopolsce, 

− sytuacją finansową służby zdrowia, 

− sytuacją finansową domów pomocy społecznej, 

− Polskim Ładem, 

− rozprzestrzenianiem się wirusów ASF oraz ptasiej grypy na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, 

− Projektem Wojewódzkiego Planu Transformacji. 

2) 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”.  Przedstawicielem Powiatu Pleszewskiego w Stowarzyszeniu 

jest Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski. Stowarzyszenie „DROGA S11” powstało w 

efekcie wieloletnich starań samorządowców, parlamentarzystów i organizacji 
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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.  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 2021r. odbyły się 3 spotkania stacjonarne Stowarzyszenia Gmin i Powiatów i 

Województw „Droga S11”. 

 

Funkcjonowanie gremiów konsultacyjnych. 

1) Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pleszewie została powołana 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 
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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 2021 roku Powiatowa Rada Rynku Pracy obradowała trzykrotnie. Podczas posiedzeń 

omawiano sytuację na rynku pracy, analizowano zastosowane wsparcie z tarczy 

antykryzysowej. Poddano ocenie rynek pracy w Powiecie Pleszewskim. Powiatowa Rada 

Rynku Pracy przyjęła ponadto sprawozdanie z realizacji programów zwalczania bezrobocia. 

Odbyła się konferencja „Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety Rezerwy 2021. 

Wyzwanie dla lokalnej gospodarki. Przedstawiono projekt i wydano opinię w sprawie 

Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie 

Pleszewskim na lata 2021 – 2025. 

2) Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.  Na mocy art. 44b ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych przy staroście tworzy się powiatową społeczną radę do spraw osób 

niepełnosprawnych, będącą organem opiniodawczo-doradczym. Do zadań rady należy 

inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw, opiniowanie projektów powiatowych 

programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ocena ich realizacji, 

opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod 

kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Radę powołuje starosta spośród 

kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, 

fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Nabór zgłoszeń kandydatów na 

członków Rady na lata 2019-2023 Starosta Pleszewski ogłosił Zarządzeniem Nr 16/2019 z 

dnia 19 listopada 2019 roku. W skład Rady powołano 5 członków.  W okresie 

sprawozdawczym (rok 2021) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie ściśle 

współpracowało z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada odbyła 

4 posiedzenia, na których m.in. opiniowała projekty uchwał przyjmowanych przez Radę 

Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Analizowała realizację 

Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Omawiała kierunki działań 

dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych, a w szczególności integracji zawodowej 

i społecznej oraz realizacji  praw osób niepełnosprawnych. Podejmowała działania w 

zakresie usamodzielniania, rehabilitacji i integracji środowiska osób niepełnosprawnych w 

Powiecie Pleszewskim. Pozytywne reakcje i normalność w kontaktach międzyludzkich 

sprzyjają aktywności społecznej i zawodowej, dają szansę na samodzielne i kreatywne 

rozwiązania. Posiedzenia Rady odbywały się zdalnie z uwagi na niemożność 

zorganizowania spotkania w siedzibie PCPR (COVID-19).  

3) Powiatowy Zespół Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i Ochrony 

Ofiar Przemocy. Powiatowy Zespół Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy działa na podstawie Zarządzenia wydanego przez 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Powołany jest w celu 

skuteczności realizowanych zadań przez instytucje i organizacje działające na terenie 

powiatu pleszewskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównie 
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poprzez wymianę doświadczeń między przewodniczącymi gminnych zespołów 

interdyscyplinarnych i specjalistami. Ponadto ma na celu usprawnić system przepływu 

informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, takie jak bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc domowa, demoralizacja małoletnich i 

zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich.  W skład Zespołu wchodzą pracownicy PCPR. 

Do pracy zapraszani są przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, Sądu 

Rodzinnego w Pleszewie, Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie, Poradni Leczenia Uzależnień i 

Współuzależnień, pedagodzy szkolni, przewodniczący gminnych zespołów 

interdyscyplinarnych oraz inni przedstawiciele działający w obszarze przeciwdziałania 

przemocy domowej.   

 

REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH POWIATOWI 

 

1. Promocja i ochrona zdrowia. 

Rok 2021 to czas masowych szczepień przeciwko COVID-19 - ostrej wirusowej chorobie układu 

oddechowego. Upowszechnienie systemu szczepień miało minimalizować ryzyko 

zachorowalności i powikłań. Program szczepień zakładał jak największą ilość wyszczepień, aby 

budować zbiorową odporność. W odpowiedzi na polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 

27 kwietnia 2021 roku Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski zgłosił gotowość utworzenia 

dwóch punktów szczepień masowych w Powiecie Pleszewskim: 

1) lokalizacja (już działający od grudnia 2020 roku) punkt szczepień w Pleszewskim Centrum 

Medycznym (w miejscu poradni internistycznej) - 3 zespoły szczepienne, wydajność 1.200 

szczepień / tydzień; 

2) lokalizacja - nowy punkt, organizowany przez Starostwo Powiatowe  „od podstaw” w 

Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie (sala sportowa) - obsługa przez 3 zespoły 

szczepienne z Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie, możliwości 1.200 

szczepień / tydzień.  

Utworzenie punktów szczepień masowych (PSM) to nowe zadanie samorządu powiatowego, 

które miało na celu zwiększenie skali i przyspieszenie tempa szczepień populacyjnych przeciw 

COVID-19. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia spełniła  hala sportowa pleszewskiego technikum. 

Nadała się do tego celu ze względu na łatwy dostęp dla mieszkańców, parking, oddzielne 

wejście i wyjście, zaplecze sanitarne. Punkt musiał być jeszcze odpowiednio oznakowany, 

posiadać wydzielone strefy, niezbędne urządzenia i meble. Po spełnieniu wszystkich 

wymogów Starostwo Powiatowe w Pleszewie otrzymało ostateczną akceptację wojewody i w 

dniu 11 maja 2021 roku nastąpiło jego oficjalne uruchomienie. Otwarcie nowego punktu 

szczepień w pleszewskim technikum musiało być zsynchronizowane z rządowym 

„Harmonogramem i procedurą tworzenia PSM” (centralna rejestracja). Zadanie realizowały 

dwa zespoły szczepienne z Pleszewskiego Centrum Medycznego. Punkt powstał we 

współpracy Starostwa Powiatowego w Pleszewie, Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z 

o.o., i Zespołu Szkół Technicznych. Czynny był przez trzy dni w tygodniu - wtorek, środę i 

czwartek -  w godzinach popołudniowych od 15:00 do 19:00. Szczepienia były wykonywane u 

zarejestrowanych i zaplanowanych pacjentów. Na szczepienie można było zgłosić się: 

− dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989, 
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− wysyłając SMS na numer 664 908 556 o treści: „SzczepimySie”, 

− poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej: www.pacjent.gov.pl, 

− dzwoniąc do Punktu Szczepień PCM - 62 74 20 907, 62 74 20 908. 

Osoby zapisane informowano SMS-em o terminie i miejscu szczepienia. Przed szczepieniem 

pacjenci byli proszeni o wypełnienie ankiety na temat stanu zdrowia, dostępnej na miejscu lub 

do pobrania ze strony www.szpitalpleszew.pl. Pierwszego dnia akcji szczepionki koncernu 

Pfizer przyjęło 210 osób. Łącznie w okresie od 11.05.2021 roku do 15.07.2021 roku w punkcie 

Zespół Szkół Technicznych zaszczepiono 3 330 osób (wykonano 5904 szczepień). 

 

Pleszewskie Centrum Medyczne –  zarys działalności i inwestycji w 2021 roku.    

Trwająca w 2021 r. pandemia Covid-19 nie spowodowała w naszym szpitalu ograniczenia 

zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. W najtrudniejszym okresie pandemii w szpitalu 

zaadaptowano na potrzeby chorych  trzy oddziały szpitalne: Paliatywny i Wewnętrzny oraz 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Wraz ze zwiększającą się liczbą chorych na Covid-19 wystąpiło 

ponad dwukrotnie większe, niż w roku 2020 zużycie tlenu. Aby nie dopuścić do niedoboru 

tlenu w naszym szpitalu codziennie monitorowano jego zużycie jak i stan zbiornika. Działania 

te skutkowały brakiem, tak powszechnych w owym czasie, problemów z dostawcami lub 

niedoborem tlenu. W 2021 roku pozyskano środki zewnętrzne w kwocie ponad 100 tys. zł z 

Funduszu przeciwdziałania Covid-19 i wykonano remont budynku tlenowni oraz instalacji 

tlenowej. Zainstalowano nową w pełni automatyczną stację redukcyjną tlenu z priorytetem 

dla tlenu ciekłego pozyskiwanego ze zbiornika zewnętrznego. Stacja redukcyjna posiada dwie 

rampy butlowe o przepustowości 2x300m³/h. Stąd szpital posiada trzy odrębne awaryjne 

źródła zabezpieczenia w tlen, gdyż dodatkowo zakupiono 20 butli stanowiących rezerwę. 

 

Wprowadzono udogodnienia dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację wejścia do 

sali pożegnań w budynku Zakładu Patomorfologii, która polegała na wykonaniu podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych, remoncie podestu i schodów, które wykonano z kostki brukowej 

oraz wymianie pochwytów. Prace umożliwiły dostęp do sali pożegnań dla osób 

niepełnosprawnych oraz poprawiły bezpieczeństwo osób korzystających z wejścia. 

 

W 2021 roku zainstalowano system fotowoltaiczny typu ONGRID składający się ze 135 

modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 49,95 kWp. System jest oparty o dwa falowniki 

trójfazowe o mocy znamionowej 25 kW każdy oraz 68 optimizerów. Inwestycja wpłynęła na 

zmniejszenie kosztów PCM za pobór energii elektrycznej. Ponadto wpłynie ona znacznie także 

na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji gazów i pyłów zanieczyszczających 

powietrze podczas produkcji każdego kW energii elektrycznej. Na ten cel szpital przeznaczył 

środki własne w wysokości 300 tys. zł. 

 

Wykonanie w 2020 roku remontu pomieszczeń po poradni pulmonologicznej oraz ulokowanie 

w nich poradni położniczo-ginekologicznej poprawiło komfort pacjentek, ale także zmniejszyło 

w 2021 roku obłożenie pacjentkami poczekalni w budynku C, ponieważ nowa poradnia 

położniczo-ginekologiczna  dysponuje osobnym wejściem i poczekalnią. Podobny efekt 

uzyskano poprzez przeniesienie poradni kardiologicznej z budynku głównego szpitala do 

pomieszczeń zajmowanych przez poradnię leczenia uzależnień. 

http://www.pacjent.gov.pl/
http://www.szpitalpleszew.pl/
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W 2021 roku Powiat Pleszewski otrzymał środki w wysokości 6 mln zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na rozbudowę Bloku operacyjnego, OIOM-u, oddziału położniczego. 

Zwiększono zakres Programu funkcjonalno – użytkowego o zabudowę pustki między 

budynkami B i C. Inwestycja znacząco wpłynie na zakres świadczeń medycznych dostępnych 

do realizacji przez nasz szpital. Przygotowano także Program funkcjonalno-użytkowy na 

projekt oddziału hematologicznego w pomieszczeniach byłego laboratorium  

i administracji. Ponadto przewidziano rozbudowę łącznika budynków A1 i A, co powiększy 

dodatkowo oddział Rehabilitacyjny, Hematologiczny oraz część administracyjną. Inwestycja 

rozszerzy zakres leczenia pacjentów oddziałów Hematologicznego i Rehabilitacyjnego, 

poprawiając komfort przebywania pacjentów oraz warunki pracy personelu szpitala. 

 

Realizacja przyjętej przez PCM strategii wymagała pozyskania nowych powierzchni dla 

udzielania świadczeń zdrowotnych, stąd w 2021 roku wybudowano odrębny budynek 

archiwum. Budynek oparty o konstrukcję stalową obudowany został płytą warstwową  

o grubości 20 cm. Budynek zapewni ok. 220 m2 powierzchni dla przechowywania 

dokumentów działu kadr, księgowości oraz przede wszystkim na dokumentację medyczną. 

Archiwum posiada mechaniczną wentylację wywiewną oraz ogrzewanie podłogowe. Budynek 

wyposażony jest w przemysłowe regały wysokiego składowania oraz pomieszczenie biurowe. 

Dzięki wybudowaniu archiwum szpital odzyskał powierzchnie na  potrzeby szatni 

pracowniczych oraz pomieszczenia na rozbudowę poradni gastrologicznej i pracowni 

endoskopowej. Całkowity koszt budowy archiwum przekroczył 800 tys. zł.  

 

Wykonano także napis świetlny na budynku szpitala nad wejściem głównym za kwotę 50 tys. 

zł. W roku 2021 wykonano prace w zakresie modernizacji i przebudowy pomieszczeń oddziału 

zlokalizowanego na IV kondygnacji budynku A w celu zwiększenia dostępności do świadczeń 

chirurgii onkologicznej na co uzyskano środki z dotacji budżetu państwa  

w wysokości 2,8 mln zł., a Powiat Pleszewski zapewnił wkład własny w wysokości 1 mln zł. 

Prace ogólnobudowlane i instalacyjne pochłonęły ponad 2 mln 150 tys. zł, a resztę środków 

wydano na zakup sprzętu: 1) zintegrowanego systemu monitorowania pacjenta – 400 tys. zł  

2) laparoskopu z  wieżą i wyposażeniem do ICG. – 400 tys. zł 3) systemu do endoskopii – 450 

tys. zł 4) łóżek elektrycznych – 230 tys. zł i 5) stołu operacyjnego – 170 tys. zł. 

 

Powiat Pleszewski w 2021 roku otrzymał 5 mln zł i zapewnił wkład własny w wysokości 600 

tys. zł na modernizację trafostacji, rozbudowę fotowoltaiki oraz prace termoizolacyjne  

z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Inwestycja ta obejmie: 1) zakup, dostawę, montaż 

i uruchomienie transformatorów, rozdzielnic elektrycznych i osprzętu 2) budowę komory 

transformatorów, agregatów prądotwórczych i rozdzielnic elektrycznych (ok. 200 m2) 3) 

przystosowanie rozdzielnic do zwiększenia efektywności pracy i rozbudowy instalacji 

fotowoltaicznej 4) przeprowadzenie ekspertyz geologicznych, konstrukcyjnych i elektrycznych 

5) termoizolację dachów w budynkach szpitala. Przewidziano także montaż 

energooszczędnych okien i drzwi oraz wymiana parapetów zewnętrznych, co poprawi 
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efektywność energetyczną. Łącznie do wymiany przeznaczonych jest aż 1320 sztuk okien, 

drzwi i parapetów.  

 

W zakresie działalności podstawowej warto zwrócić uwagę na pełen rok funkcjonowania 

poradni położniczo-ginekologicznej w Choczu, która uruchomiona została  

w końcu 2020 roku. Było to posunięcie niezwykle korzystne dla pacjentek z tego terenu  

i poprawiło ich dostępność do świadczeń, a jednocześnie odciążyło i poprawiło dostępność 

także na miejscu w Pleszewie. Uwagę zwraca fakt, że posiadany przez nas oddział położniczo-

ginekologiczny będący na II poziomie zabezpieczenia jest zdecydowanym liderem ilości 

urodzeń w przeliczeniu na liczbę mieszkańców powiatu w całej Wielkopolsce. Z tego wynika, 

że pacjentki chcą rodzić w pleszewskim szpitalu, co bardzo nas cieszy, jest potwierdzeniem 

słuszności naszych działań w tym obszarze.  

 

Od 1 listopada 2021 r. w naszym szpitalu funkcjonuje samodzielny 20-łóżkowy Oddział 

Hematologiczny stanowiący odpowiedź na sytuację epidemiologiczną  

w zakresie chorób krwi i układu krwiotwórczego.  Warto odnotować, że w związku z epidemią 

COVID-19 w naszym szpitalu w roku 2021 w szczytowym okresie zapewnialiśmy 77-łóżek dla 

pacjentów zakażonych wymagających hospitalizacji oraz 15 łóżek obserwacyjnych, a także 40-

miejscowe izolatorium. W oddziale leczyliśmy ponad 700 pacjentów w skali całego roku.  

 

2. Edukacja publiczna. 

I Szkoły i placówki publiczne w roku szkolnym 2021/2022 

Lp. 
Nazwa 

szkoły/placówki i 
jej siedziba 

Typy szkół/kursów/rodzaj prowadzonych zajęć 
(wg SIO-stan na 30.09.2021) 

Liczba uczniów/ 
wychowanków/ 

kursantów 

1 Zespół Szkół 
Technicznych 
w Pleszewie 

Technikum, w tym: 711 uczniów,  
w tym: 

technik mechatronik 142 

technik pojazdów samochodowych 25 

technik żywienia i usług gastronomicznych 83 

technik handlowiec 31 

technik ekonomista 90 

technik informatyk 146 

technik logistyk 174 

Technik fotografii i multimediów 20 

2 Zespół Szkół 
Usługowo-
Gospodarczych 
w Pleszewie 

Branżowa Szkoła I Stopnia , w tym: 470 uczniów,  
w tym: 

1) blacharz samochodowy 8 

2) cukiernik 9 

3) dekarz 3 

4 ) elektromechanik 1 

5) elektromechanik pojazdów samochodowych 19 

6) elektronik 11 

7) elektryk 22 

8) fotograf 3 

9) fryzjer 54 

10) kelner 6 

11) kucharz 34 

12) lakiernik samochodowy 6 

13) mechanik pojazdów samochodowych 82 

14) monter sieci i instalacji sanitarnych 17 



71 
 

15) monter zabudowy i robót wykończeniowych w 
budownictwie 

28 

16) murarz-tynkarz 2 

17) operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i 
drogowych 

1 

18) piekarz 9 

19) magazynier-logistyk 1 

20) sprzedawca 82 

21) stolarz 45 

22) ślusarz 21 

23) tapicer 6 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 52 

Szkoła Policealna, zawód: opiekun medyczny 23 

Kwalifikacyjne kursy, ogółem – 10 kursów, w tym kwalifikacje 
i zawody: 

213 kursantów, 
w tym: 

1) kwalifikacja EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach 
administracji (zawód: technik administracji) 

21 

2) kwalifikacja EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach 
administracji (zawód: technik administracji) 

20 

3)  kwalifikacja MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz 
naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 
samochodowych (zawód: elektromechanik pojazdów 
samochodowych) 

22 

4)  kwalifikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń  elektrycznych (zawód: elektryk; 
technik elektryk) 

22 

5) kwalifikacja ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja 
instalacji, maszyn i urządzeń  elektrycznych (zawód: elektryk; 
technik elektryk 

20 

6) kwalifikacja DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i 
materiałów drewnopochodnych (zawód: stolarz) 

20 

7) kwalifikacja DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i 
materiałów drewnopochodnych (zawód: stolarz) 

21 

kwalifikacja FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
(zawód: technik usług kosmetycznych) 

21 

9) kwalifikacja FRK.04. Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych (zawód: technik usług kosmetycznych) 

20 

10) kwalifikacja BUD.09. Wykonywanie robót związanych z 
budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji 
sanitarnych (zawód: monter sieci i instalacji sanitarnych; 
technik inżynierii sanitarnej) 

26 

Razem ZSUG - 758 

3 I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. St. Staszica 
w Pleszewie 

Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica 367 

4 Zespół Placówek 
Specjalnych 
w Pleszewie 

Szkoła Podstawowa Specjalna 63 uczniów 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 34 uczniów 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia, w tym: 37 uczniów, w 
tym: 

1) kucharz  9 

2) ślusarz 4 

3) mechanik pojazdów samochodowych 10 

4) piekarz 2 

5) pracownik pomocniczy gastronomii 12 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 43 

Razem ZPS - 177 



72 
 

5 Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego 
w Pleszewie 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – ogółem 8 kursów, w tym 
zawody i kwalifikacje: 

298 kursantów, 
w tym: 

1) kwalifikacja FRK.04. Wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych (zawód: technik usług kosmetycznych) 

24 

2) kwalifikacja MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 
(zawód: operator obrabiarek skrawających; technik 
mechanik) 

32 

3) kwalifikacja MEC.05. N Użytkowanie obrabiarek 
skrawających (zawód: operator obrabiarek skrawających; 
technik mechanik) 

33 

4) kwalifikacja MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz 
naprawa pojazdów samochodowych (zawód: mechanik 
pojazdów samochodowych; technik pojazdów 
samochodowych) 

26 

5) kwalifikacja MOT.05. N Obsługa, diagnozowanie oraz 
naprawa pojazdów samochodowych (zawód: mechanik 
pojazdów samochodowych; technik pojazdów 
samochodowych) 

24 

6) kwalifikacja TDR.01. Eksploatacja środków transportu 
drogowego (zawód: kierowca mechanik; technik transportu 
drogowego) 

72 

7) kwalifikacja TDR.01.N Eksploatacja środków transportu 
drogowego (zawód: kierowca mechanik; technik transportu 
drogowego) 

40 

8) kwalifikacja TDR.02. Organizacja przewozu środkami 
transportu drogowego (zawód: kierowca mechanik; technik 
transportu drogowego) 

47 

6 Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna 
w Pleszewie 

- 13 490 dzieci 
objętych opieką 

 OGÓŁEM  15 801 

 

II Subwencja oświatowa 

Subwencja oświatowa na rok 2021 przyznana zgodnie z metryczką subwencji oświatowej 

naliczoną dla powiatu pleszewskiego na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosła 

23.903.539,89 zł.  

 

III Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

1) Starostwo Powiatowe w Pleszewie ponownie złożyło do Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

dn. 28.10.2020 r. wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy 

dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych 

na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”. W roku szkolnym 2020/2021 przedmiotowy wniosek 

objął Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 im. H. Cegielskiego w Pleszewie, Branżową Szkołę 

Specjalną I Stopnia w Pleszewie oraz I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w 

Pleszewie, wnioskowana kwota: 41 992,00 zł, przyznana kwota dofinansowania: 41 992,00 

zł, finansowy wkład własny: 12 738,00 zł. Realizacja Programu umożliwiła: 

a. doposażenie posiadanej bazy dydaktycznej szkół w nowoczesny sprzęt 

komputerowy i urządzenia multimedialne, 

b. wzmocnienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, doskonalenie umiejętności 

związanych z wykorzystaniem zasobów internetowych poprzez udział w 

szkoleniach i konferencjach, 
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c. wzrost świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz praw 

autorskich materiałów udostępnianych w Internecie, 

d. poprawę jakości pracy szkół poprzez promowanie wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i wzmocnienie kompetencji zawodowych 

nauczycieli. 

Pozyskane pomoce dydaktyczne w ramach Programu stanowią cenne narzędzie 

pozytywnie wpływające na rozwój poznawczy, społeczny, kompetencji twórczych 

uczniów; 

2) złożony w roku szkolnym 2019/2020 przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie wniosek 

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

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

rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w 

rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego o dofinansowanie projektu pn.: Poprawa 

infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie 

Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Pleszewie pomimo uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej nie został wybrany do 

dofinansowania. Starostwo Powiatowe w Pleszewie w roku szkolnym 2020/2021 złożyło 

odwołanie od negatywnej decyzji. W wyniku uwzględnienia odwołania powiat pleszewski 

otrzymał dofinansowanie we wnioskowanej wysokości 3 947 654 zł z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 4 703 439 zł. Wkład 

własny powiatu to 755 785 zł. Dotacja z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych. Dn. 06.07.2021 r. samorząd 

powiatu pleszewskiego podpisał umowę na realizację prac modernizacyjnych w ZST w 

Pleszewie z kaliską firmą Antczak Sprzątanie, Remonty, Handel Sp. z o.o.. Jak pisano w 

Informacji Zarządu Powiatu w Pleszewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

szkolny 2019/2020, inwestycja składa się z części budowlanej i wyposażenia sal w nowe 

pomoce dydaktyczne w ZST i CKZ. Zakres prac budowlanych obejmie: remont wnętrz w 

ZST, przebudowę pomieszczeń w części administracyjnej ZST z budową ogólnodostępnej 

toalety dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowę schodów zewnętrznych 

wejściowych do budynku ZST z budową pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, 

wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych, instalacji 

hydrantowej w budynku ZST, wymianę dwóch pieców gazowych w kotłowni budynku ZST 

oraz remont pomieszczenia w CKZ. Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia 

uczniów ZST w zawodach: mechatronik, technik logistyk, technik informatyk. 

Modernizacja w CKZ planowana była pod kątem prowadzenia kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych i praktycznej nauki zawodów: operatora obrabiarek skrawających, technika 

mechanika, ślusarza, mechanika i technika pojazdów samochodowych. W ramach projektu 

dn.13.08.2021 r. samorząd powiatu pleszewskiego zawarł umowy ze Spółką DMG DMG 

MORI Polska oraz P.P.H.U. WOLSEN z Potarzycy na zakup nowych urządzeń 

przeznaczonych do pracowni CNC w CKZ w Pleszewie: tokarki sterowanej numerycznie z 

osią C i napędzanymi narzędziami w cenie 505 757, 55 zł brutto i frezarki uniwersalnej o 

wartości 95 478,75 zł brutto. Ceny zawierają koszty maszyn, ich dostawę, montaż, rozruch 

i serwis gwarancyjny. W roku szkolnym 2021/2022 nastąpiło doposażenie pracowni 

obrabiarek konwencjonalnych  poprzez zakup frezarki uniwersalnej z pulpitem 

sterowniczym z cyfrowym wyświetlaczem pozycji trzech osi: X,Y, Z wyposażonej w 

uniwersalną obrotową 360-stopniową głowicę posiadającą automatyczne posuwy w 3 
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osiach X, Y, Z.; tokarka będzie dostarczona do CKZ w Pleszewie do dn.21.12. 2021 r.; w roku 

szkolnym 2021/2022 jedna z pracowni jest poddawana kapitalnej modernizacji i adaptacji 

na potrzeby utworzenia nowoczesnej pracowni maszyn CNC; w ramach Projektu nastąpi 

także doposażenie pracowni centrum obróbkowego, pracowni spawalnictwa i ślusarstwa 

oraz pracowni diagnostyki i pojazdów samochodowych;  

3) Powiat Pleszewski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia 

zawodowego do potrzeb rynku pracy, przygotował w roku szkolnym 2020/2021 projekt 

pn. „Wsparcie nauczania zdalnego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w 

Powiecie Pleszewskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym przedsięwzięcia jest wsparcie szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia w sprzęt niezbędny 

do prowadzenia edukacji w formie zdalnej. Dzięki dofinansowaniu zakupiono 48 szt. 

laptopów wraz z oprogramowaniem przeznaczonych na potrzeby nauki zdalnej dla 

uczniów ZSUG (20 szt.), ZST (16 szt.) i ZPS (12 szt.). Łączna wartość laptopów wyniosła 

147.600,00 zł. Sprzęt informatyczny został udostępniony nieodpłatnie uczniom ww. szkół. 

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia się dostępu uczniów do nauki zdalnej; 

4) Ministerstwo Edukacji i Nauki na mocy rozporządzenia z dn. 20.03.2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

umożliwiło w okresie od dn.31.05.2021 r. do dn.22.12.2021 r. zorganizowanie w szkołach 

ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół specjalnych, zajęć wspomagających uczniów 

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zgodnie z odpowiednimi zapisami ww. 

rozporządzenia szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Radę Powiatu w Pleszewie: 

ZST, ZSUG, I LO, złożyły do organu prowadzącego informację o planowanych zajęciach 

wspomagających w okresie od dn.02.09.2021 r. do dn.22.12.2021 r. Starostwo Powiatowe 

w Pleszewie przedłożyło w dn. 02.07.2021 r. zbiorczy wniosek o przyznanie łącznie 540 

godz. zajęć wspomagających. Ze względu na zmianę przepisów umożliwiającą zwiększenie 

liczby godzin ww. zajęć, Starostwo dn.03.08.2021 r. wystąpiło z kolejnym wnioskiem o 

ogólne zwiększenie o 315 godz. przedmiotowych zajęć. Środki na realizację zadań 

oświatowych zostały uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej na 

2021 rok.  Przyznana kwota na realizację powyższego zadania wynosi 59 850,00 zł. 

 

 

 

 

 

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  9,95 

2 Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych 7,94 

3 I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica 9 

4 Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie 9,63 
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5 Centrum Kształcenia Zawodowego 9,13 

6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 3 

 OGÓŁEM 48,65 

 

2) liczba zatrudnionych nauczycieli według stopnia awansu zawodowego 

Lp. Szkoła/placówka 
bez 

stopnia 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Razem 

1 
Zespół Szkół 
Usługowo-

Gospodarczych  

11 0 2 6 19 38 

2 
Zespół Szkół 

Technicznych 
0 0 4 16 34 54 

3 
I Liceum 

Ogólnokształcące 
im. St. Staszica 

1 0 0 7 31 39 

4 
Zespół Placówek 

Specjalnych 
2 0 7 33 37 79 

5 
Centrum 

Kształcenia 
Zawodowego 

5 0 0 6 12 23 

6 
Poradnia 

Psychologiczno-
Pedagogiczna 

0 0 0 3 8 11 

 OGÓŁEM 19 0 13 71 141 244 

 

V Wyniki egzaminu maturalnego w 2021 roku 

W powiecie pleszewskim do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w 2021 roku przystąpiło 

ogółem 252 absolwentów 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 oraz  w województwie wielkopolskim w 2021 roku obrazuje poniższa tabela. 

 

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 – 99% 

w liceach ogólnokształcących  - 86% 

Technikum w Zespole Szkół Technicznych 
w Pleszewie – 82% 

w technikach - 76% 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie –28% 

w liceach ogólnokształcących – 86% 

 
Z powyższego zestawienia wyraźnie wynika, że abiturienci LO w Pleszewie i ZST w Pleszewie 

osiągnęli wynik wyższy od wyniku w województwie wielkopolskim. Wyniki uzyskane przez 

absolwentów LO dla Dorosłych w ZSUG w Pleszewie plasują się poniżej wskaźników 

zdawalności w Wielkopolsce. 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.   
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VI Formy wsparcia materialnego dla uczniów 

1) Stypendia Starosty Pleszewskiego 

Stypendia Starosty Pleszewskiego w roku szkolnym 2020/2021 zostały przyznane po raz 

ósmy. Są one przeznaczone dla uczniów wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w 

nauce oraz dla osób mogących poszczycić się naukowymi, artystycznymi, sportowymi 

osiągnięciami. W związku z pandemią i związanymi z nią ograniczeniami sanitarno-

epidemiologicznymi podczas Święta Powiatu Pleszewskiego dn. 06.01.2021 r. nie 

wręczono uroczyście Stypendiów Starosty Pleszewskiego. Decyzją Starosty Pleszewskiego 

z dn.09.12.2020 r. w roku szkolnym 2020/2021 stypendia otrzymało: 

a. 9 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce z następujących szkół: 

1.   I LO – 3 uczniów, 

2.   ZSUG – 3 uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia, 

3.   ZST – 3 uczniów z Technikum; 

b. 5 osób w kategorii otwartej osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. 

 

2) Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Wzorem lat ubiegłych, uczniowie i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Powiatu 

Pleszewskiego w roku szkolnym 2020/2021 mogli ubiegać się o stypendium Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. Ma ono charakter pomocy socjalnej i jest adresowane 

do uczniów/studentów uczących się lub studiujących w trybie dziennym, znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej, uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce, 

zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego. Ta pomoc finansowa 

jest wypłacana ze środków budżetowych Samorządu Województwa. Wydział Oświaty, 

Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pleszewie po analizie merytorycznej 

i finansowej przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu 18 wniosków uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i 12 

wniosków studentów spełniających kryteria zawarte w Regulaminie udzielania stypendium 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

przyznał stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny/akademicki 

2020/2021 18 uczniom i 10 studentom z terenu powiatu pleszewskiego. Warto zaznaczyć, 

że wszyscy uczniowie wnioskujący o przyznaniu stypendium je otrzymali. Jednostkowa 

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

 

VII Programy unijne realizowane przez szkoły 

Zespół Szkół Technicznych  w Pleszewie 

1) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie 

kontynuowali realizację Projektu, biorąc udział w ligach przedmiotowych w ramach 

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); Projekt został zainicjowany w październiku 2018 r., i trwał do czerwca 2021 r.; 

2) „ Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” -  to projekt realizowany w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i przez Samorząd 
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Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego) oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z 

samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi zawodowo z terenu województwa 

wielkopolskiego; w projekcie są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 

2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. 

Przyczynkiem do kontynuacji tych działań jest sukces poprzedniej inicjatywy, wyróżnionej 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w 

ramach konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”; w ramach Projektu uczniowie ZST w roku 

szkolnym 2020/2021 w formie online odbyli zajęcia laboratoryjne; 

 

Zespół Szkół Usługowo -Gospodarczych w Pleszewie  

1) „Zawodowcy na rynku pracy” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2014-2020 był realizowany od dn.01.01.2019 r. W 2021 r. 

uczniowie ZSUG odebrali certyfikaty ukończenia szkoleń i uzyskali uprawnienia w zakresie 

wózków widłowych, kas fiskalnych i technik sprzedaży. Zarówno szkolenia, jak i egzaminy 

były dla uczniów nieodpłatne; 

2) „Selfie WBL” – międzynarodowe badanie pilotażowe - 318 uczniów wzięło udział 

w międzynarodowym pilotażu narzędzia służącego do autorefleksji. W Polsce tylko 16 

szkół uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. SELFIE  pomaga szkołom zobaczyć w jaki sposób 

można wykorzystać technologie cyfrowe dla nauczania i uczenia się oraz jak można 

planować ulepszenia. W badaniu  oprócz szkół z Polski wzięły udział szkoły z Niemiec, 

Francji i Węgier; 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica  w Pleszewie 

I LO wygrało III edycję rozgrywek Lig Przedmiotowych w ramach Projektu „Cyfrowej Szkoły 

Wielkopolsk@ 2020” – głównym celem projektu realizowanego na podstawie 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  jest 

podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego poprzez 

rozwój kompetencji cyfrowych w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu 

i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych;  I LO  zdobyło tytuł „Super Szkoły”; za to zaszczytne wyróżnienie Szkoła 

otrzymała wartościowe nagrody – 27 tabletów, 32 laptopy oraz tablicę multimedialną; 

uczniowie LO wygrali w trzech ligach na cztery: w lidze z geografii, fizyki i języka 

angielskiego, pokonując  800 uczestników Projektu  z 24 wielkopolskich szkół; podczas 

uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dn.01.09. 2021 r. wręczono na ręce Pani Dyrektor 

I LO puchar dla LO za zajęcie I miejsca, uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali 

tablety; laptopy i monitor dotykowy wzbogaciły bazę dydaktyczną Liceum; 

 

Zespół Placówek Specjalnych  

1) „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”- projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest 

realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, w ramach Projektu uczniowie Zespołu uczestniczyli w trzech podprojektach: 

a. Uczniowskie Laboratoria Informatyczne - uczniowie podczas zajęć pn. „Labirynt w 

polu kukurydzy – programować każdy może” zajęć uczyli się programowania i 
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komunikacji z urządzeniami komputerowymi, zdobyli także cenną umiejętność 

współpracy w zespole; 

b. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan-  w podprojekcie uczestniczyli 

uczniowie kl.VII, którzy opracowali biogram wybranej przez siebie postaci, która 

mogłaby zdobyć tytuł Wyjątkowego Pleszewianina; 

c. Akademia Kształcenia Wyprzedzającego; 

2) „Zjem, co zasieję i zasadzę”- w ramach projektu uczniowie kl. IV-V uczyli się uprawy 

i hodowli warzyw, poznawali etapy pracy w ogrodzie; samodzielnie zasiali i posadzili 

warzywa, efektem pracy ogrodniczej było przygotowanie zdrowych kanapek 

z wyhodowanymi rzodkiewkami, sałatą i innymi nowalijkami; 

3) „Z kulturą mi do twarzy” – jest to Ogólnopolski Projekt Edukacyjny, w którym w okresie od 

01.10.2020 r. do 20.05.2021 r. uczestniczyło 27 uczniów Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy, w ramach modułu II „Piękno regionu” uczniowie zrealizowali 

zadania pn. „Warsztaty ludowe ” i „Palma wielkanocna” w ramach warsztatów 

wielkanocnych w trakcie realizacji Programu wskazywano uczniom wzorce postępowania 

i budowano właściwe relacje społeczne sprzyjające bezpiecznemu rozwojowi, formowano 

u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla innych uczniów;  

4) „Żyj zdrowo na sportowo” - to projekt edukacyjny, który był realizowany cały rok szkolny 

2020/2021; w ramach projektu wszyscy uczniowie wykonywali zadania związane 

ze zdrowiem i sportem; wzięli również udział w konkursie plastycznym „Jak się odżywiać, 

by być zdrowym”; podczas obchodów Dnia Dziecka podsumowano projekt i rozstrzygnięto 

konkurs plastyczny; wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki ufundowane 

przez Pleszewskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem 

w Przyszłość”, dzięki udziałowi w Projekcie uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy 

na temat właściwego odżywiania i znaczenia aktywności ruchowej; 

5) „Trzymaj formę” – Ogólnopolski Program Edukacyjny był realizowany przez cały rok 

szkolny, brali w nim udział wszyscy uczniowie Zespołu, efektem Programu było zdobycie 

przez uczestników wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się, umiejętności 

samodzielnego przygotowania posiłku, przestrzegania zasad higieny;  

6) „Koszyczek wielkanocny” – w projekcie edukacyjnym realizowanym od 08.03.2021 r. 

do 29.03.2021 r. brali udział wszyscy uczniowie Zespołu, w ramach Projektu uczniowie 

poznali tradycje świąteczne, wykonali kartki wielkanocne; 

 

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 

Rok szkolny 2020/2021 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 24 października  

2020 roku do 31 maja 2021 roku  ograniczono funkcjonowanie jednostek systemu oświaty 

na terenie całego kraju. 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 
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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. Przepisy dopuszczały 

realizację zajęć w formie stacjonarnej w szkołach specjalnych, z czego skorzystał Zespół 

Placówek Specjalnych w Pleszewie. 

Kształcenie praktyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogło być realizowane 

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. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną 

organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na 

zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, 

innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Obowiązek 

zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m. in. na jednostkach samorządu 

terytorialnego, a w szczególności na powiatowych centrach pomocy rodzinie. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania i przyczynia się do poprawy sytuacji osób 

szczególnie potrzebujących naszego wsparcia: osób z niepełnosprawnością (w tym zadania z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej), osób starszych, dzieci i rodzin znajdujących się 

w trudnych sytuacjach życiowych, przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, 

doświadczające przemocy w rodzinie oraz dzieciom zapewniając pomoc i wsparcie w postaci 

pieczy zastępczej.  



80 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie realizuje zadania zawarte w ustawie z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Piecza zastępcza może 

być sprawowana w formie rodzinnej lub instytucjonalnej. W powiecie pleszewskim w roku 

kalendarzowym 2021 funkcjonowało łącznie 57 rodzin zastępczych oraz 1 rodzinny dom 

dziecka, w których przebywało 97. dzieci. Do zadań własnych powiatu w zakresie opieki nad 

rodziną i dzieckiem, należy między innymi zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, w szczególności przez 

organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, a 

także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie. Na terenie powiatu 

pleszewskiego funkcjonują następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:  

− Dom Dziecka w Pleszewie -placówka typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, 

− Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Św. Rodziny w Pleszewie - placówka 

typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, 

− Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie - placówka typu interwencyjnego dla 14 

wychowanków, 

− Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach - placówka typu rodzinnego dla 8 wychowanków. 

Na terenie powiatu pleszewskiego funkcjonuje 1 dom pomocy społecznej prowadzony przez 

jednostkę samorządu terytorialnego: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie dla przewlekle 

psychicznie chorych mężczyzn, przewlekle psychicznie chorych kobiet (oddział w Fabianowie), 

przewlekle somatycznie chorych kobiet i mężczyzn. Druga placówka tego typu na terenie 

powiatu tj. Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach prowadzony jest przez Zgromadzenie 

Sióstr Św. Dominika na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej między 

Powiatem Pleszewskim a ww. Zgromadzeniem. Dom przeznaczony jest dla chłopców 

niepełnosprawnych intelektualnie w wieku do 18 roku życia. Dom Pomocy Społecznej w 

Pleszewie przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla przewlekle 

psychicznie chorych. Posiada 341 miejsc – 148 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 92 

miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych mężczyzn oraz 101 miejsc dla przewlekle 

psychicznie chorych kobiet. Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach przeznaczony jest dla 

chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Posiada 56 miejsc.  

Osoby starsze mogą znaleźć pomoc i wsparcie, które oferuje Dzienny Dom Pomocy „Senior+” 

jest miejscem, w którym pomoc specjalistyczną mogą uzyskać osoby starsze z terenu powiatu 

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

2015 roku i oferuje wsparcie dla 30. osób.  

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oferuje Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Pleszewie, który posiada 63 miejsca. Powiatowy Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Pleszewie mieszczący się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 7b od 01 kwietnia 

1999 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcjonował w strukturze organizacyjnej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Z dniem 01 stycznia 2020 roku został 

wyodrębniony ze struktur PCPR w Pleszewie i funkcjonuje jako samodzielna jednostka 

budżetowa pod nazwą Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie. Ponadto do 

31 marca 2019 roku funkcjonowała Filia Ośrodka z miejscami całodobowymi przy ulicy 

Osiedlowej 1 w Pleszewie. Jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą lub zlecającą 

prowadzenie placówki jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie przy ulicy Poznańskiej 79. Typ 

Domu: typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,  typ B – dla osób upośledzonych 
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umysłowo, typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba osób skierowanych na podstawie decyzji 

wyniosła 62 osoby i taka jest też liczba miejsc.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w celu podniesienia jakości świadczonych 

usług współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie pozyskując środki na 

realizację zadań z zakresu wsparcia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w ramach ogłaszanych konkursów ofert: aktywizacja rodzin zastępczych i ich dzieci, 

organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie, 

aktywizacja społeczna seniorów oraz działania w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu osób 

ze schorzeniami psychicznymi. 

 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

W skład Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pleszewie wchodzi 

Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Zespołu oraz 15. Członków Zespołu. W 2021 roku Zespół 

wydał 1927 orzeczeń,  w tym: 

a) orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności (dorośli) – 1732, w tym: 

− znaczny stopień niepełnosprawności – 532, 

− umiarkowanym stopień niepełnosprawności – 1046, 

− lekki stopień niepełnosprawności – 130, 

− orzeczenia o nie zaliczeniu do stopnia niepełnosprawnych – 1; 

− orzeczenia o odmowie  ustalenia stopnia niepełnosprawności – 23. 

b) orzeczeń z określeniem niepełnosprawności (dzieci) – 195, w tym: 

− orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych – 178 

− orzeczenia o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (dzieci) – 14, 

− orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności (dzieci) – 3, 

Z podziałem na kategorie wiekowe liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  i 

niepełnosprawności wynosiła: 

a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1708, w tym: 

− 16 - 25 lat – 107, 

− 26 - 40 lat – 173, 

− 41 - 60 lat – 672, 

− 61 i więcej – 756; 

b) orzeczenia o niepełnosprawności – 178, w tym: 

− 0 - 3 lat – 31, 

− 4 - 7 lat – 50, 

− 8 - 16 lat – 97. 

Podział ze względu na płeć: 

a) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 1708: 

− kobiety – 939, 

− mężczyźni – 769; 

b) orzeczenia o niepełnosprawności – 178: 

− kobiety – 70, 

− mężczyźni – 108. 
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Wśród osób, którym wydano orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zatrudnionych było 

560 osób, a  1148 osób pozostawało bez zatrudnienia. W 2021 r. PZON wydał 401 legitymacji 

osób niepełnosprawnych.  W związku ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu Drogowym 

nakładającą obowiązek wydawania kart parkingowych na Powiatowe Zespoły, w Pleszewie 

wydano 482 karty parkingowe osobom niepełnosprawnym. Rok 2021 r. był rokiem pandemii 

zapoczątkowanej w marcu 2020 r. W tym czasie Zespół funkcjonował bez przeszkód. Na 

bieżąco były organizowane posiedzenia składów orzekających, wydawano orzeczenia o 

niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, legitymacje osoby niepełnosprawnej, karty 

parkingowe. Zespół został wyposażony we wszelkie środki ochrony sanitarnej tj. maseczki, 

przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku, płyny dezynfekcyjne, ozonator, laptopy do pracy 

zdalnej z pełnym zabezpieczeniem systemu odnoście ochrony przetwarzania danych 

osobowych. Należy nadmienić, że od lipca 2020 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 

2021 mimo panującego stanu pandemii liczba wpływających wniosków w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę była wysoka. Wpłynęło do tutejszego urzędu 791 wniosków   

o pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę, przyjęto 578 zgłoszeń robót budowlanych, 

zarejestrowano 770 wniosków o wydanie dziennika budowy i rozbiórki. W analizowanym 

okresie Starosta Pleszewski udzielił 734 pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla różnych 

obiektów budowlanych. Rok 2021 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   

i magazynową, a także infrastrukturę techniczną (przebudowa dróg publicznych, sieci 

infrastruktury technicznej) realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego    

i operatorów sieci. 

 

6. Geodezja i kartografia. 

W roku 2021  zrealizowane zostały m.in następujące zadania: 

1) uzupełniono bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków poprzez dopełnienie atrybutów 

budynków i dostosowanie do modelu pojęciowego dla 12 obrębów gminy Pleszew, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. 

Koszt przedsięwzięcia to 65 000,00 zł, 

2) opracowano bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniające 

tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, 
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uzupełnienie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu oraz 

uzupełnienie istniejącej  bazy Ewidencji Gruntów i Budynków dla 2 obrębów 

ewidencyjnych z gminy Pleszew. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniosła 59 

040,00 zł, 

3)  w ramach bieżącej działalności Wydziału wynikającej z realizacji nałożonych ustawowo 

zadań:   

a. wprowadzono 6768 zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, 

b. wydano 7 decyzji w sprawach indywidualnych( w tym klasyfikacyjne), 

c. zorganizowano 27 narad koordynacyjnych dotyczących  sytuowania 

projektowanych   sieci uzbrojenia terenu na których uzgodniono 251 szt. 

dokumentacji, 

d. udzielono 413  odpowiedzi na zapytania komorników,  Urzędu Skarbowego, CBŚ i 

innych   organów, 

e. wydano 62 zaświadczenia o posiadaniu gospodarstw rolnych do celów  

emerytalno-rentowych, 

f. obsłużono 2307 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, 

g. obsłużono 1983 zamówienia na materiały i dokumenty państwowego zasobu 

geodezyjnego  i kartograficznego, 

h. zrealizowano 15 wniosków o wydanie danych z rejestru cen wartości 

nieruchomości, 

i. zrealizowano 959 wniosków o wydanie wypisu i wyrysu oraz 1738 wniosków o 

wydanie   wypisu  z rejestru gruntów i budynków, 

j. zweryfikowano  i przyjęto 2167 operatów technicznych do Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego sporządzonych w wyniku  prac  przez  jednostki  

wykonawstwa geodezyjnego , 

k. 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, 

l.  wykonano 1 eksport danych dla Urzędu Statystycznego w zakresie ewidencji 

gruntów  i budynków oraz 5 w zakresie rejestru cen i wartości nieruchomości, 

m. nadano 31 loginów dla wykonawców prac geodezyjnych oraz 22 loginy dla 

rzeczoznawców  majątkowych w celu elektronicznego dostępu do baz danych 

powiatowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego z wykorzystaniem 

programu/ e-usługi GEO-INFO i. Kerg,   i.Rzeczoznawca/ 

Przez cały rok 2021 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 w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego realizowano 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, 
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zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości powiatowych). Powiatowy 

zasób nieruchomości według stanu na dzień 31.12.2020 r. obejmował grunty o powierzchni 

490,0285 ha, w tym 0,0549 ha w użytkowaniu wieczystym Powiatu Pleszewskiego. 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 2020 powiatowy zasób nieruchomości w roku 2021 wzrósł o pow. ok.  4,94 ha. Wzrost 

powierzchni to przede wszystkim efekt kontynuowanego procesu regulowania stanów 

prawnych gruntów pod drogami powiatowymi. W przeciągu roku 2021 Powiat Pleszewski 

dokonał wykupu kolejnych 15 zajętych pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: 

Kuchary, Kucharki, Krzywosądów. W roku tym na wykup gruntów zajętych pod budowę ścieżki 

rowerowej wydano z budżetu powiatu kwotę 53 084,54 zł. Wykupiono grunty o łącznej 

powierzchni 0,2120 ha. Umową z dnia 14 września 2021 r. dokonano przeniesienia  prawa 

własności przysługującego Powiatowi Pleszewskiemu nieruchomości położonej w 

miejscowości Sośnica oznaczonej jako działki 75/1 i 75/2 o pow. łącznej 0,1555 ha w zamian 

za przysługujące państwu P. prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działki 77/2 i 

76/9 o łącznej pow. 2767 ha. Z tytułu dokonania zamiany Powiat Pleszewski dopłacił Państwu 

P. kwotę 20 000,00 zł. Działki nr 75/1 i 75/2 obejmują grunty orne. Z kolei działki nr 76/2 i 77/2 

obejmują grunty zajęte pod drogę powiatową 4324P (Dobrzyca – Sośnica). W roku 2021 

kontynuowano umowy dzierżawy gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu 

Pleszewskiego. Przedmiotem dzierżaw były grunty powiatowe o łącznej powierzchni 91,8388 

ha. W związku z dobiegającym końca w październiku 2021 roku terminem umów dzierżaw na 

działki rolne położone w miejscowości Marszew, w miesiącu wrześniu ogłoszono przetarg 

ustny nieograniczony na dzierżawę tych gruntów na okres 5 lat. Łącznie na podstawie umowy 

zawartej w roku 2021 wydzierżawiono na okres 5 lat grunty o łącznej powierzchni 79 ha  (dz. 

nr 5, 6, 7/1, 53, 24,, 55, 66 obręb Marszew) za kwotę roczną czynszu dzierżawnego 2 600,00 

zł/ha.  W roku 2021 oddano w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie 

17 działek ewidencyjnych o łącznej pow. 5,2587 ha, zajętych pod drogi powiatowe. Kolejne 

działki zajęte pod drogi powiatowe będą przekazywane w trwały zarząd po uzyskaniu decyzji 

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 (wydano: 303 decyzje o umorzeniu 

postępowania w sprawie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, 36 decyzji o wyłączeniu 

gruntów z produkcji rolniczej oraz 3 decyzje o naliczeniu opłat z tytułu wyłączenia gruntów 

z produkcji rolniczej) i rekultywacji 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 (wydano 81 decyzji 

ustalających wysokość odszkodowań wydanych w trybie przepisów ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 

kwietnia 2003 r.). 
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8. Ochrona Środowiska. 

Analizując informacje przedstawiane corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Poznaniu oraz dane dostępne w bazach danych Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska, można stwierdzić, że stan środowiska na terenie powiatu pleszewskiego 

jest dobry. Są jednak elementy środowiska, które miejscowo lub czasowo wykraczają poza 

ustalone normy. Takim elementem jest jakość powietrza, która z roku na rok ulega 

systematycznej poprawie, jednak okresowo (zwłaszcza zimą) dochodzi do przekroczeń norm. 

Liczba dni z przekroczeniami średniodobowymi w 2021 wyniosła 47 (przy normie do 35 dni). 

W poprzednich latach liczba dni z przekroczeniami dochodziła na terenie Pleszewa do 70.   

W poprzednim roku średnia wartość stężenia PM10 wynosiła 31,7 µg/m3  (przy normie 40 

µg/m3), a PM 2,5 osiągnęła 23,8 µg/m3  (przy normie 20 µg/m3). Spotykanym problemem są 

także miejscowe przekroczenia hałasu. Dotyczy to głównie hałasu komunikacyjnego przy 

drogach krajowych nr 11 i nr 12. Są to również uciążliwości punktowe związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą np. myjnie samochodowe. Problemu uciążliwego sąsiedztwa 

w wielu przypadkach można uniknąć już na etapie decyzji o warunkach zabudowy na szczeblu 

gminnym. Brak dokładnej analizy lokalizacji nowej zabudowy usługowej lub produkcyjnej 

skutkuje prowadzeniem dodatkowych postępowań i ponoszeniem niepotrzebnych kosztów 

w przyszłości. Powiat Pleszewski dla zachowania obecnego stanu oraz poprawy jakości 

środowiska podejmuje szereg działań w ramach bieżącej działalności administracyjnej oraz 

działań dodatkowych ,,Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego” czy 

,,Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej na terenie powiatu pleszewskiego”.      

W ramach działalności administracyjnej wynikającej z obowiązku ustawowego jest szereg 

postępowań związanych z ochroną powietrza, ochroną przyrody, leśnictwem, łowiectwem, 

geologią. Większość prowadzonych spraw kończy się wydaniem decyzji, koncesji 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. Zestawienie liczby głównych spraw 

realizowanych w Wydziale Ochrony Środowiska przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 Ochrona 

przyrody  

(dec. na 

usunięcie 

drzew) 

Prawo 

ochrony 

środowiska 

(pozwolenia, 

zgłoszenia 

instalacji, 

zaświadczenia) 

Odpady 

(zezwolenia na 

odzysk, zbieranie, 

unieszkodliwiane 

odpadów) 

Leśnictwo 

(decyzje, 

zaświadczenia ) 

Ilość spraw 55 33 7 689 

 

Częścią działalności Powiatu Pleszewskiego na rzecz ochrony środowiska jest szeroko 

rozumiana edukacja ekologiczna. Przykładem takiej działalności są ekologiczne spływy 

kajakowe EkoProsna połączone ze zbieraniem odpadów z rzeki. W roku 2021 zorganizowano 

jeden taki spływ z udziałem młodzieży ze szkół średnich oraz pracowników Wydziału Ochrony 
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Środowiska. Łącznie w wydarzeniu udział wzięło 40 kajakarzy, a efektem było zebranie 

kilkunastu worków odpadów. Ważnym wydarzeniem ubiegłego roku było wydanie kolejnej 

książki o tematyce przyrodniczej ,,Ptaki Powiatu Pleszewskiego”.  Autorzy książki Przemysław 

Żurawlew, Eugeniusz Markiewicz i Ryszard Orzechowski na 300 stronach przedstawili 40 lat 

badań i obserwacji ptaków z terenu naszego powiatu. Niewątpliwym atutem książki są zdjęcia 

ptaków, które przekazało kilkudziesięciu fotografów. Całkowity koszt książki wyniósł 

43.369,50 zł, z czego 20.000,00 zł pochodziło z dotacji WFOŚiGW w Poznaniu. Książki zostały 

przekazane do wszystkich szkół i bibliotek w powiecie. Są też nieodpłatnie przekazywane 

wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. 

9. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 

Rolnictwo 

Powiat Pleszewski jest powiatem typowo rolniczym. Wszystkie użytki rolne zajmują 

powierzchnię 53.600 ha, co stanowi około 75% ogółu powierzchni. W grupie użytków rolnych 

dominują grunty orne, które zajmują 47.556 ha (89%), w dalszej kolejności znajdują się łąki 

2.191 ha (4%), pastwiska 1.359 ha (2,5%), grunty rolne zabudowane 1.445 ha (2,7%) 

i pozostałe o marginalnym udziale. 

Wśród upraw dominują zboża, które są siane na obszarze 23.367 ha. Kolejne miejsca zajmują: 

kukurydza 12.144 ha, ziemniaki 2.206 ha, warzywa gruntowe 1.356 ha oraz użytki zielone 

3.550 ha. Pozostałe uprawy zajmują dużo mniejsze areały, ale są bardzo różnorodne np. 

rośliny zielarskie, topinambur, drzewa i rośliny owocowe, lawenda, fenkuł i wiele innych. Jeżeli 

chodzi o hodowlę zwierząt to dominuje chów trzody chlewnej około 93 tys. sztuk, bydła 21,5 

tys. sztuk oraz drobiu około 380 tys. sztuk (wg danych z PSR 2020). W roku 2021 hodowcy 

trzody chlewnej nadal musieli borykać się z utrudnieniami wynikającymi z objęcia terenu 

powiatu pleszewskiego w I strefie zagrożenia związanej z wystąpieniem wirusa ASF. Problem 

ten miał swój początek jeszcze w roku 2020 kiedy to ognisko ASF wykryto w jednym z 

gospodarstw rolnych w m. Łaszków, w sąsiednim powiecie kaliskim. Warto zaznaczyć, że od 

roku 2019 do dnia sporządzania raportu na terenie powiatu pleszewskiego nie stwierdzono 

ani jednego ogniska ASF w gospodarstwach rolnych utrzymujących trzodę chlewną, a także ani 

jednego przypadku padłego dzika związanego z tą chorobą. Poprzedni rok to także trudności 

dla hodowców drobiu wynikające z występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HAPI). 

Liczne ogniska ptasiej grypy były stwierdzane w gospodarstwach w sąsiednich powiatach 

kaliskim i ostrowskim. Jedno ognisk służby weterynaryjne stwierdziły, także w powiecie 

pleszewskim, w gminie Gołuchów, w m. Czechel. W gospodarstwie hodującym indyki zaszła 

koniczność uboju sanitarnego niemal 50 tys. ptaków. Oprócz tego jednego przypadku nie 

stwierdzono innych ognisk ptasiej grypy.    

   

Leśnictwo 

Powierzchnia lasów na terenie powiatu pleszewskiego wynosi 13.995 ha. W odniesieniu do 

całkowitej powierzchni powiatu wynoszącej 71.307 ha, lesistość kształtuje się na poziomie 

19,63 %. Największy udział w/w powierzchni leśnej przypada na lasy Skarbu Państwa 

zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 11.430 ha (82%), 

natomiast lasy prywatne zajmują obszar 2.550 ha (18%). Bezpośredni nadzór nad gospodarką 

leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, Starosta powierzył Nadleśniczemu 
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Nadleśnictwa Taczanów i Nadleśniczemu Nadleśnictwa Grodziec na mocy odpowiednich 

porozumień. Kwota przekazana w 2021 roku Nadleśnictwom za prowadzenie nadzoru 

wyniosła 58.707,27 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, 

− kontrolę 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 uproszczonym planie urządzenia lasu lub 

inwentaryzacji stanu lasu 

− 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.  

W roku 2021 istotnym problemem w gospodarce leśnej była gradacja borecznika sosnowca, 

groźnego szkodnika drzewostanów sosnowych. Problem dotyczył lasów w całej Wielkopolsce, 

a na terenie powiatu pleszewskiego w szczególności terenu gminy Chocz i Gizałki. Na terenie 

tych dwóch gmin prowadzono chemiczne zabiegi agrolotnicze obejmujące obszar około 

3.600 ha. Gąsienice borecznika żerowały w koronach doprowadzając do znacznej redukcji 

ilości igieł, często niemal prowadząc do gołożeru. W kolejnych latach konieczny jest bieżący 

monitoring występowania tego szkodnika oraz podejmowanie stosownych działań 

ochronnych. Na zdjęciach: larwy borecznika wędrujące do koron drzew oraz efekty żeru 

borecznika w jednym z lasów prywatnych.  
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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 2021 wydano 99 kart wędkarskich. 

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 

Rybackiej oraz Strażnicy. Według posiadanych danych na terenie powiatu pleszewskiego 

działa 7 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 2021 Starosta Pleszewski zarejestrował 3 jednostki w ramach w/w systemu.  

 

 

10. Powiatowa administracja geologiczna. 
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Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1420 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 siedem 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. stu 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. Do eksploatacji ujmowane są wody 

podziemne z poziomów: czwartorzędowego, neogeńskiego  i jurajskiego. 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 to zagłębie samochodowe. Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie 

Powiatu Pleszewskiego, według danych Ministerstwa Cyfryzacji Wydziału Udostępniania 

Danych i Certyfikacji Departament Systemów Państwowych Warszawa, na dzień 31.12.2021 

r., kształtuje się następująco: 

Samochody osobowe                                                52.097 

Autobusy                                                                           164 

Samochody Ciężarowe                                                7.674 

Motorowery                                                                  3.148 

Motocykle                                                                      2.312 

Ciągniki rolnicze                                                             5.560 

Ciągniki siodłowe                                                           1.036 

Samochody specjalne                                                      473 

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

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

strony niekorzystne biorąc pod uwagę wzrastający ruch pojazdów przy tej samej ilości dróg 

oraz parkingów. W Starostwie Powiatowym w Pleszewie w roku 2019 (koniec roku) Zarząd 

Powiatu podjął decyzję o zainstalowaniu w Wydziale Komunikacji systemu kolejkowego do 

obsługi rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz transportu. System umożliwia również 

elektroniczną rezerwację godzinową z wyprzedzeniem dwutygodniowym. System kolejkowy 

zapewnia komfort obsługi dla Klientów  Wydziału Komunikacji oczekujących na załatwienie 

oraz pracowników. Wydział Komunikacji w roku 2021 wydał: 

− 22.480 decyzji dotyczących rejestracji pojazdów              -  

Przychody z tytułu rejestracji pojazdów    wyniosły   1.977.656,87 zł.(wykonanie 104,36%) 

− 1.677 decyzji dotyczących praw jazdy                                

Przychody z tytułu praw jazdy   wyniosły   189.000,00 zł. 

 

Transport 
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Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Organem właściwym w sprawie udzielenia , 

odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenie lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. 

Zezwolenie wydawane jest na wniosek przedsiębiorcy wraz z dokumentami określonymi w 

ustawie o transporcie drogowy. Do dnia 14.08.2013r. organ wydawał licencje na transport 

drogowy , które zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane  i zgodnie z przepisami 

ustawy prawo przedsiębiorców są jednoznaczne z zezwoleniami na transport. Na terenie 

Powiatu Pleszewskiego jest wydanych(stan na 31.12.2021r.) 

− 137  zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego rzeczy oraz licencji wydanych do 

dnia 14.08.2013r., 

− 12     zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego osób, 

− 8 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z 

kierowcą, 

− 51 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa 

przy przewozie rzeczy( tzw. spedycje).  

Ustawa o transporcie drogowym reguluje również kwestie przewozów na potrzeby własne, 

które mogą być  wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez 

przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku 

do jego podstawowej działalności gospodarczej. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy 

przewóz drogowy wydaje starosta na czas nieokreślony po dołączeniu do wniosku 

dokumentów określonych w ustawie o transporcie drogowym. Do dnia 31.12.2021r. tutejszy 

organ wydał: 

− 160 zaświadczeń na niezarobkowy przewóz drogowy rzeczy, 

− 1 zaświadczenie  na niezarobkowy przewóz osób. 

Wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych wymaga uzyskania 

zezwolenia. Na dzień 31.12.2021r. 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  
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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 2021 roku 

zapewniało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego /PCZK/. Prowadziło także działania 

w trybie alarmowym, to jest w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów. 

Za najważniejsze przedsięwzięcia podejmowane przez PCZK w trybie alarmowym należy 

zaliczyć: 

− działania podejmowane w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby zakaźnej - wysoce 

zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Czechel (gmina Gołuchów), 

− szacowanie strat i szkód powstałych w wyniku silnego wiatru, który wystąpił na terenie 

powiatu pleszewskiego w dniu 21 października 2021 roku. 

W roku 2021 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego /PZZK/, z uwagi na pandemię 

COVID-19 i wprowadzone obostrzenia, przeprowadził część z zaplanowanych przedsięwzięć, 

w tym ćwiczenie praktyczne w dniu 18 czerwca 2021 roku na terenie gminy Pleszew (leśnictwo 

Taczanów) dla jednostek straży pożarnej i służb współdziałających pod kryptonimem „Las 

2021”, którego głównym celem było odpowiednie przygotowanie sił  

i środków do reagowania na potencjalne zagrożenie pożarowe w powiecie. 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, 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 Strażackiego Konkursu Plastycznego, 

skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych - przedsięwzięcie organizowane przy 

współpracy Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz Oddziału Powiatowego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pleszewie, 

− festyn profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa nad wodą - przedsięwzięcie Komendy 

Powiatowej Policji w Pleszewie, we współpracy z Oddziałem Środowiskowym WOPR 

Gołuchów, OSP Gołuchów i OSP Pleszew oraz ratownikami medycznymi PCM Pleszew, 

− „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 2021 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 następujący sprzęt i wyposażenie:  

− hełm strażacki, pokrowce na butle stalowe, ubrania koszarowe, buty strażackie, rękawice 

specjalne, mundury oraz elementy umundurowania - Umowa darowizny OR.032.25.2021 

z dnia 4 maja 2021 roku /zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr 

LXXV/162/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku/ - kwota przedmiotu darowizny 8 400,26 zł. 
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− rolety wewnętrzne na okna oraz akcesoria do telefonu - Umowa darowizny 

OR.032.55.2021 z dnia 5 lipca 2021 roku /zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu 

w Pleszewie Nr LXXX/174/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku/ - kwota przedmiotu 

darowizny 4 682 ,65 zł, 

− sprzęt komputerowy oraz armatura łazienkowa - Umowa darowizny OR.032.279.2021  

z dnia 30 grudnia 2021 roku /zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu  

w Pleszewie Nr XCIX/216/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku/ - kwota przedmiotu darowizny 

60 000,00 zł. 

Ponadto w ramach zabezpieczonych środków budżetowych: 

− dofinansowano Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie poprzez 

zakup armatury pożarniczej oraz narzędzi i materiałów do zapewnienia ochrony 

przeciwpożarowej  w powiecie - kwota  6 251,99 zł, 

− partycypowano w kosztach zakupu średniego samochodu ratowniczo- technicznego dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - kwota  

125 000,00 zł, 

− partycypowano w kosztach zakupu aparatów oddechowych i hełmów dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - kwota 30 417,00 zł, 

− partycypowano w kosztach zakupu samochodu osobowego w wersji  

nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie - kwota 23 632,35 zł, 

− dofinansowano Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na działalność oświatowo-szkoleniową 

strażaków ochotników - kwota 14 605,95 zł, 

− dofinansowano Oddział Miejsko-Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Pleszewie poprzez zakup radiotelefonów morskich, boi kapieliskowo-

cumowniczych oraz gaśnicy proszkowej - kwota 1 974,09 zł. 

Szczegółowe statystyki w zakresie działania służb, inspekcji i straży zajmujących się 

bezpieczeństwem na terenie powiatu znajdują się w ich rocznych sprawozdaniach, 

przedkładanych Radzie Powiatu Pleszewskiego. 

 

13. Ochrona praw konsumenta. 

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 

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; 
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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; rzecznik 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 w wnioskiem o nałożenie kary grzywny na podmiot, 

który narusza obowiązek udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji 

będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag  

i opinii rzecznika. 

Rzecznik Konsumentów jest instytucją o kompetencjach doradczych. Nie posiada uprawnień 

kontrolnych, nie może wydawać nakazów i zakazów, ani nakładać kar czy grzywien. W 2021 

roku, w ramach bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej, Rzecznik 

udzieliła 878 porad i informacji prawnych oraz przyjęła 95 wniosków o podjęcie interwencji.  

W toku prowadzonych postępowań 53 sprawy rozpatrzono pozytywnie, w 25 sprawach 

przedsiębiorca odmówił uznania roszczeń konsumentów. W przypadku 17 zgłoszeń, 

roszczenia konsumentów okazały się niezasadne. Łączna wartość przedmiotów sporu 

zgłoszonych we wnioskach przez konsumentów w 2021 r. wyniosła 289 055,65 zł. W związku 

negatywnym zakończeniem spraw, konsumentom udzielono dalszej pomocy w następujących 

formach:  

1) skierowanie zawiadomień do UOKIK ws. podejrzenia stosowania nieuczciwych praktyk 

rynkowych przez przedsiębiorców – 12 spraw,   

2) sporządzenie wniosków o podjęcie interwencji przez Rzecznika Finansowego – 6 spraw,  

3) przygotowanie wniosków o rozpoznanie sporu przez Stały Sąd Polubowny przy Wielkopolskim 

Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu -  2 sprawy,  

4) sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. – 1 sprawa. 

Zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zadaniem samorządu 

terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów jest prowadzenie edukacji 

konsumenckiej. W 2021 roku zaplanowano, a następnie zrealizowano 6 spotkań edukacyjnych 

z seniorami i młodzieżą szkolną. Spotkania z seniorami zorganizowano we współpracy z 

Komendą Powiatową Policji w Pleszewie. Podczas spotkań omówione zostały przestępstwa 

związane z tzw. spoofingiem, czyli oszustwem, polegającym na podszywaniu się dzwoniącego 

pod inne numery telefonów np. banków, celem wyłudzenia środków finansowych. Rzecznik 

zwracała uwagę, aby zachować wzmożoną ostrożność w trakcie udziału w pokazach 

handlowanych. Omówiono prawa, jakie przysługują konsumentom w ramach rękojmi za wady 

fizyczne rzeczy zakupionej i przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Rzecznik 

przestrzegała przed podpisywaniem umów bez czytania i zrozumienia ich treści. Na 

zakończenie spotkań każdy senior otrzymał ulotki z radami jak nie paść ofiarą nieuczciwych 

sprzedawców. Prelekcje z uczniami przeprowadzono w dwóch szkołach podstawowych oraz 

jednej średniej. Lekcje podzielono na 2 części: teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczną 
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poświęcono omówieniu przepisów z zakresu rękojmi, gwarancji oraz prawa do odstąpienia od 

umów zawartych na odległość. Zaś w części praktycznej, uczniowie analizowali kazusy i 

przedstawiali rozwiązania dla opisanych problemów. Uczniowie otrzymali broszury 

edukacyjne. W roku sprawozdawczym, Rzecznik udzieliła wypowiedzi dla telewizji PROART w 

tematyce wyprzedaży w ramach BLACK FRIDAY i CYBER MONDAY. Rzecznik radziła jak 

kupować mądrze, na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupów oraz jakie prawa mają 

konsumenci w okresie wyprzedaży i promocji. Na stronie Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów na Facebooku oraz w zakładce na stronie www.powiatpleszewski.pl, na bieżąco 

publikowane są materiały informacyjno-edukacyjne. W biurze Rzecznika dostępne są 

bezpłatne publikacje i ulotki o tematyce konsumenckiej 

 

14. Rynek pracy w powiecie pleszewskim. 

W powiecie pleszewskim wg stanu na 31.12.2021 r. zarejestrowanych było 945 osób 

bezrobotnych, w tym 616 kobiet. Stopa bezrobocia wynosiła 3,8 %. Dla porównania stopa 

bezrobocia w Polsce była na poziomie 5,4 %, a w Wielkopolsce 3,1 %. 

Struktura osób bezrobotnych przedstawiała się następująco: 

− 143 osoby z prawem do zasiłku, 

− 562 osoby zamieszkałe na wsi, 

− 330 osób do 30 roku życia, 

− 184 osoby powyżej 50 roku życia, 

− 406 osób długotrwale bezrobotne, 

− 84 osoby niepełnosprawne. 

 

15. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja. 

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej, 

wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W 2021 roku na terenie 

Powiatu Pleszewskiego, podobnie jak w latach poprzednich, działały trzy punkty, świadczące 

pomoc w różnych lokalizacjach: 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Gizałki – Chocz – Czermin; 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalizacji Pleszew – Czermin; 

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacji Dobrzyca – Gołuchów.  

W punkcie NPP Gizałki – Chocz - Czermin porad prawnych udzielali - na podstawie umów z 

powiatami - adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy prawni 

wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Punkty: NPP Pleszew – Czermin i NPO 

Dobrzyca - Gołuchów obsługiwała wyłoniona w drodze konkursu organizacja pozarządowa. W 

2021 roku zadania te powierzono organizacji pn. „Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze.  

Zgodnie z ww. ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

− poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym i przysługujących 

jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym 

się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo 

administracyjnym lub 

− wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

http://www.powiatpleszewski.pl/
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− sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism 

procesowych w toczącym się postępowaniu, lub 

− nieodpłatną mediację, lub 

− sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnym oraz 

poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze 

skierowaniem sprawy na drogę sądową; 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dotyczy działań dostosowanych do indywidualnej 

sytuacji osoby uprawnionej, zmierzających 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, sporządzenia wspólnie 

z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. W szczególności to porady dla 

osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego; 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:  

− poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;  

− przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;  

− przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w 

sprawie karnej;  

− przeprowadzenie mediacji;  

− udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem. 

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości 

prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o: 

− prawach i obowiązkach obywatelskich; 

− działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej; 

− mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów; 

− możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia 

prawa; 

− dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 

− zadania te mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na 

opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów 

oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i 

innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii 

społecznych. 

Z nieodpłatnej porady mogła skorzystać każda osoba, która wypełniła oświadczenie o 

niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Świadczenie nieodpłatnej 

pomocy prawnej odbywało się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu 

terminu wizyty: 

− pod numerem telefonu: 62 7-429-652 (czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00 do 15:00); 

− za pośrednictwem e-maila: sekretariat@powiatpleszewski.pl 

− poprzez stronę internetową www.bip.powiatpleszewski.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy 

dostępny w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna/ Rezerwacja wizyt. 

mailto:sekretariat@powiatpleszewski.pl
http://www.bip.powiatpleszewski.pl/
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Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Starosta Pleszewski zawiesił stacjonarną działalność 

punktów NPP i NPO w Powiecie Pleszewskim w okresie od 18 marca 2020 roku do 6 czerwca 

2021 roku i wprowadził system pracy zdalnej tj. za pomocą środków porozumiewania się na 

odległość. Porad udzielano głównie przez telefon. Na ten czas zniesiono obowiązek składania 

pisemnych oświadczeń o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Zgodnie z ustawą, organizacja pozarządowa, która objęła punkt nieodpłatnej pomocy miała za 

zadanie przeprowadzić przynajmniej 1 zadanie z zakresu edukacji prawnej w roku. W roku 

2021 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych zrealizowało ten obowiązek poprzez opracowanie 

i wydanie folderu  edukacyjnego w nakładzie 2000 sztuk pt. „Upadłość konsumencka. Sposób 

na wyjście z nadmiernego zadłużenia”. Przedłużająca się pandemia COVID-19 i związane z nią 

obostrzenia uniemożliwiły organizacji wdrożenie innych form z zakresu edukacji prawnej, 

zaproponowanych w ofercie tj. wykładów i warsztatów.   Zakres udzielonych w 2021 roku 

porad prawnych w punktach powiatu pleszewskiego obrazuje poniższa tabela. 

 

 

 

Rok 2021 Liczba udzielonych porad prawnych  
w punktach prowadzonych przez: 

 adwokatów lub radców 
prawnych 

organizację pozarządową  
„Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich  

Wsparcie Informacja Rozwój” 

 pomoc prawna pomoc prawna poradnictwo 
obywatelskie 

I kwartał 11 3 27 

II kwartał 16 40 18 

III kwartał 11 64 24 

IV kwartał 5 54 24 

Razem: 43 161 93 

 

 

16. Działalność promocyjna i współpraca zagraniczna. 

W roku 2021 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-Administracyjnym Starostwa.  

Rok 2021, podobnie jak rok 2020 ze względu na epidemię COVID-19 był okresem trudnym do 

zrealizowania założeń 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 

ograniczyły się do mszy św. w intencji Powiatu Pleszewskiego, odprawionej w kościele p.w. 

Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. 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. 

Z powodu wystąpienia kolejnej fali epidemii COVID-19 zostały zawieszone wszystkie 

planowane imprezy masowe, rekreacyjno-sportowe, kulturalne, a także spotkania  

z lokalnym biznesem. Zajęcia szkolne odbywały się zdalnie, dlatego nie można było 

przeprowadzić akcji „Drzwi otwarte” w szkołach powiatowych, ani Turnieju League of Lagands. 

Promocja oferty edukacyjnej realizowana była w postaci materiałów wideo, publikowanych w 

mediach społecznościowych, stronach internetowych szkół i Starostwa Powiatowego w 

Pleszewie. Zrealizowano też cykl ogłoszeń prasowych w lokalnych mediach zarówno w wersji 

drukowanej, jak i elektronicznej. W planowanym okresie nie można było przeprowadzić 

również zawodów sportowych, w tym Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej,  promocyjnego spływu 

kajakowego w ramach „Święta Prosny” na otwarcie sezonu rekreacyjno-turystycznego 2021  

i wielu 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  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 oraz nasz profil Facebook Powiat 

Pleszewski stał się narzędziem komunikacji z mieszkańcami powiatu. Promowaliśmy akcje 

szczepień oraz dobre praktyki przeciwdziałania zakażeniom Covid-19. Po wypłaszczeniu 

krzywej zachorowań drugiej fali Covid-19 przystąpiliśmy do organizacji niektórych wydarzeń 

w mniejszym i ograniczonym wymiarze. Skromne Dożynki Powiatowe w Choczu odbyły się 

planowo, w niedzielę, 29 sierpnia 2021 r. Zrezygnowaliśmy ze świętowania w plenerze z 

udziałem publiczności, tradycyjnych obrzędów ludowych, korowodu i występów estradowych. 

Odprawiona została msza święta dziękczynna za zebrane plony w kościele Ojców 

Franciszkanów w Choczu i zgodnie z zarządzeniami sanitarnymi w nabożeństwie uczestniczyła 

http://www.powiatpleszewski.pl/


98 
 

minimalna liczba osób. Dożynki połączone były z wizytą czteroosobowej delegacji z Powiatu 

Ammerland i okolicznościowym koncertem „Dla Jörga”. Koncert odbył się w auli Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara i miał charakter zamknięty. W listopadzie 

poziom zachorowań spadł do poziomu pozwalającego przeprowadzić  ogólnopolskie zawody 

z cyklu „Korona Zachodu” w tym Niepodległościowy Marsz Nordic Walking i bieg przełajowy 

na dystansie 10 km w Zawidowicach k. Pleszewa. W wydarzeniu wzięło udział około 250 

sportowców, głównie z Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Pomorza. Impreza ta od 7 lat 

wpisuje się w powiatowy program obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Dla 

sportowców i kibiców odwiedzających Zawidowice jedną z atrakcji był pokaz historyczny w 

wykonaniu rekonstruktorów z Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty w Pleszewie.   Starostwo 

Powiatowe w Pleszewie dofinansowało uruchomienie „Izby Tradycji 70 Pułku Piechoty  

i Garnizonu Pleszew” w byłym kasynie oficerskim na terenie dzisiejszego Centrum Kształcenia 

i Wychowania OHP w Pleszewie. Otwarcie sali muzealnej odbyło się 8 listopada 2021 r. przed 

Świętem Niepodległości.  Z działalności wydawniczej w 2021 roku należy wymienić wydanie 

dwóch książek: „Ptaki Powiatu Pleszewskiego” autorstwa Przemysława Żurawlewa,  Eugeniusz 

Markiewicza i Ryszarda Orzechowskiego (dofinansowanie druku z WFOŚiGW Poznań) oraz 

„Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Powiat Pleszewski 1921 - 2021” pod redakcją Jana 

Woldańskiego (dofinansowanie z UMWW). 

 

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.  Niestety z powodu 

epidemii Covid-19 odwołano Noworoczne Spotkanie w Ammerland w styczniu 2021. Przy 

okazji wizyty dożynkowej, 29 sierpnia, zorganizowano Koncert muzyczny - podziękowanie za 

21 lat przyjaźni „DLA JÖRGA” dedykowany Landratowi Ammerlandu (Dolna Saksonia) Jörgowi 

Bensbergowi, który w grudniu 2021 ukończył swoje urzędowanie i przeszedł na emeryturę. 

Gość honorowy uroczystości w podziękowaniu za wieloletnią polsko-niemiecką współpracę 

otrzymał symboliczny klucz do Powiatu Pleszewskiego, wykonany przez pleszewskich 

rzemieślników. Na koncert zaproszono m.in. osoby zasłużone dla partnerstwa z niemieckim 

powiatem Ammerland; poprzednich Starostów Pleszewskich Edwarda Kubisza i Michała 

Karalusa, byłych Przewodniczących Rady Powiatu w Pleszewie Bogdana Skitka i Mirosława 

Kuberkę oraz obecnego Przewodniczącego Mariana Adamka. Goście wysłuchali koncertu 

muzyki klasycznej polskich i niemieckich kompozytorów; Fryderyka Chopina, Roberta 

Schumanna oraz pochodzącego z Szamotuł, a tworzącego w Berlinie kompozytora polsko-

niemieckiego pochodzenia Franza Scharwenki. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski 

podziękował landratowi Jörgowi Bensbergowi za 21 lat owocnej współpracy i szczerej 

przyjaźni.  
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BIEŻĄCE WYZWANIA I KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Niniejszy raport o stanie powiatu jest już czwartym tego rodzaju dokumentem 

uwzględniającym wszystkie obszary działalności samorządu powiatowego w ujęciu rocznym. 

Tym razem informacje przedstawione w treści dokumentu odnoszą się do 2021 roku, jednakże 

wiele zjawisk należy rozpatrywać w okresie dłuższym niż rok kalendarzowy, przez co 

niezbędne jest odniesienie się do lat wcześniejszych oraz do początku roku 2022 r., który to 

nie jest objęty opracowaniem ale pomaga w zrozumieniu niektórych działań. Informacje, które 

zostały przedstawione w raporcie odnoszą się do obszarów funkcjonowania samorządu, 

mających zapewnić określone standardy życia społeczności lokalnej, w związku z czym Powiat 

Pleszewski mając na celu rozwój oraz poprawę życia mieszkańców winien dokonywać ciągłych 

działań w tychże obszarach. 

 

Realizacja przez samorząd terytorialny zadań w 2021 r. odbywała się w czasie wpływu wielu 

uwarunkowań o charakterze zewnętrznym, które rzutowały oraz w dalszym ciągu wpływają 

na wiele decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. Do najbardziej istotnych, które 

miały miejsce w omawianym roku zaliczyć należy: 

1) Trwającą od 2020 roku pandemię wirusa Sars_Cov_2, która dotknęła każdej gałęzi 

życia zarówno na terenie kraju jak i całego świata. Przenosząc powstałą sytuację na 

grunt lokalny największe zmiany oraz dodatkowe wyzwania zaobserwować mogliśmy 

w trzech obszarach, a mianowicie w  służbie zdrowia, która oprócz bieżącego dostępu 

do służby zdrowia zapewniała także pomoc osobom chorym na wirusa Sars_Cov_2, w 

szerokorozumianej pomocy społecznej, która udzielając świadczeń dla potrzebujących 

musiała uwzględniać dynamicznie zmieniającą się sytuację pandemiczną oraz oświatę, 

która swoje zadania realizowała w różnego rodzaju formach, przy konieczności 

zapewnienia należytego poziomu nauki. 

2) Wzrost cen oraz postępująca inflacja, które to przekładają się na zwiększenie 

wydatków budżetowych zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych jak i bieżącego 

funkcjonowania jednostek Powiatu Pleszewskiego. W 2021 roku miały miejsce 

podwyżki cen energii, w szczególności paliwa gazowego, które w ujęciu rocznym 

wyniosły kilkaset procent. Analogicznie przytoczona wyżej inflacja, której dynamiczny 

wzrost wpływa negatywnie na budżety samorządów, powoduje zagrożenie dla 

skutecznego realizowania podjętych długofalowych działań oraz założeń. Warto 

zaznaczyć, że problem inflacji, której poziom został przedstawiony poniżej stał się 

polem do interwencji Państwa w końcówce 2021 roku poprzez szerokorozumiane 

„tarcze antyinflacyjne”, mające na celu złagodzenie skutków wzrostu cen. 

 

 

Wysokość inflacji w roku 2021 

Miesiąc % inflacji Miesiąc % inflacji 

Styczeń 2,6 Lipiec 5,0 

Luty 2,4 Sierpień 5,5 

Marzec 3,2 Wrzesień 5,9 

Kwiecień 4,3 Październik 6,8 

Maj 4,7 Listopad 7,8 

Czerwiec 4,4 Grudzień 8,6 
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Warte zaznaczenia jest, że przedstawione dane dotyczą omawianego roku 2021, 

jednakże na dzień sporządzenia niniejszego raportu wysokość inflacji w marcu 2022 r. 

wyniosła już 11% 

3) Kolejnymi zjawiskami, które były widoczne w 2021 roku, ale miały miejsce zarazem w 

latach ubiegłych jak i trwają w 2022 roku są liczne programy umożliwiające pozyskanie 

przez samorządy środków zewnętrznych, zarówno tych pochodzących z budżetu 

krajowego jak i unijnego. Tym samym w dalszym ciągu rok 2021 był okresem w którym 

istniała szansa realizacji wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, których realizacja byłaby 

niemożliwa ze środków pochodzących z budżetów samorządowych.  

Wskazane wyżej trzy zjawiska nie były jedynymi, które miały miejsce w 2021 roku, jednakże 

należy je postrzegać jako te, które najistotniej wpłynęły oraz w dalszym ciągu przekładają się 

na życie społeczno-gospodarcze. Faktem jest, że niezależnie od ich pozytywnego czy też 

negatywnego charakteru wymusiły oraz wymuszają one konieczność skorygowania wielu 

planów wielu samorządów terytorialnych. W szczególności mowa tu o realizacji wielu 

inwestycji wyłącznie w obszarach, w których istnieje możliwość otrzymania środków 

zewnętrznych, bowiem obciążenie budżetów poprzez wzrost kosztów bieżącego 

funkcjonowania jest na tyle duży, że powoduje to duże ograniczenie, a nawet całkowitą 

blokadę inwestycyjną w niektórych obszarach. 

Powiat Pleszewski, funkcjonując we wskazanych wyżej uwarunkowaniach sukcesywnie 

realizuje swoje zadania, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Zadania te 

mają w zdecydowanej mierze charakter długofalowy, przez co ich rezultaty widoczne są po 

upływie określonego czasookresu, który sięgać może kilka lub nawet kilkanaście lat. Dlatego 

też ważne jest analizowanie bieżących wyzwań, dzięki realizacji których możliwe jest 

nakreślenie kierunków działań, których realizacja będzie możliwa dzięki zdobytym już 

doświadczeniom. 

1) Pierwszym z szerokorozumianych kierunków działań, których waga została 

uwypuklona w okresie trwania pandemii wirusa Sars_Cov_2 jest ochrona zdrowia oraz 

pomoc społeczna. Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., będąc placówką 

leczniczą, dzięki wielotorowej działalności w sferze świadczeń leczniczych (m.in. 

posiadanie oddziału leczenia chorych na COVID-19) stanowi samowystarczalny 

podmiot i – co niezwykle ważne - nie powoduje obciążenia budżetu powiatu, tak, jak 

ma to miejsce w wielu innych samorządach powiatowych. Dlatego też samorząd 

powiatowy winien w dalszym ciągu wspierać działalność oraz rozwój tejże jednostki, 

jak np. pomagać w pozyskaniu środków zewnętrznych. 

2) Drugim obszarem, którego realizacja zajmuje istotną rolę w budżecie, jest 

szerokorozumiana pomoc społeczna. Szczególnie mowa tutaj o działalności Domu 

Pomocy Społecznej, który jako rozbudowana jednostka wymaga ciągłych działań 

mających na celu jego sprawne funkcjonowanie. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, sposób finansowania działalności tejże jednostki w danym roku, opiera się 

na stawkach pobytu mieszkańca, wyliczanych na podstawie kosztów roku 

poprzedniego. Taki sposób finansowania dps-ów oznacza, że w przypadku 

konieczności poniesienia wyższych kosztów w roku bieżącym (związanych np. ze 

znaczącym wzrostem cen) różnicą obciążany jest budżet powiatu. 
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3) Istotnym obszarem działania Powiatu Pleszewskiego jest realizacja inwestycji w 

zakresie infrastruktury drogowej (remonty, przebudowa dróg, budowa chodników, 

ścieżek rowerowych) oraz bieżącego utrzymania posiadanej infrastruktury. Wskazane 

w niniejszym raporcie wyliczenia ponoszonych nakładów pokazują zakres 

realizowanych działań na poziomie infrastruktury drogowej. Należy zaznaczyć, iż 

znakomita część inwestycji realizowana jest przy pomocy środków zewnętrznych, o 

które powiat występuje przy każdej możliwej sposobności, zarówno na szczeblu 

krajowym (Rządowy Fundusz Rozwoju Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych) jak i lokalnym (partycypacja samorządów gminnych). 

Ważnym pozostaje fakt, iż w dalszym ciągu w posiadaniu powiatu znajdują się drogi, 

które ze względu na niezadowalający stan nawierzchni wymagają remontów, jednakże 

ich wykonanie ponosi za sobą bardzo duże koszty, które bez zdecydowanej pomocy 

środków zewnętrznych spowodują bardzo duże obciążenie budżetu. Oprócz typowo 

inwestycyjnych nakładów na infrastrukturę drogową nie można zapominać o kosztach 

bieżącego utrzymania dróg zarówno pod kątem technicznym, jak porządkowym. 

Szczególnie istotne dla mieszkańców powiatu jest bieżące uzupełnianie ubytków w 

jezdniach, odpowiednie zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, wycinanie krzewów i 

traw na poboczach oraz sprzątanie porzuconych śmieci, których ilość sukcesywnie 

wzrasta, co stanowi istotny problem samorządów w Polsce. Wskazany wyżej obszar, 

podobnie jak ma to miejsce w innych samorządach, jest najczęściej ocenianym przez 

mieszkańców powiatu, wyznacznikiem skuteczności gospodarowania samorządowymi 

zasobami.  

 

4) Inwestowanie w poprawę jakości kształcenia w szkołach i placówkach, dla których 

Powiat Pleszewski jest organem prowadzącym, jest kolejnym, niezmiernie ważnym 

obszarem działania władz samorządowych. Oświata, oprócz wskazanych powyżej, 

stanowi bardzo istotny obszar, w którym niezbędne jest podjęcie działań mających na 

celu jego ciągłe modernizowanie zarówno w „sferze twardej” (infrastruktura) oraz w 

„sferze miękkiej” (kompetencje uczniów). Rozpoczynając od kwestii infrastruktury 

szkolnej, należy wskazać na konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w 

budynki Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Pleszewie. W związku z wiekiem tychże budynków oraz wysłużeniem 

wyposażenia placówek, Powiat Pleszewski regularnie prowadzi działania związane z 

remontami bieżącymi tychże jednostek oraz zakupem/modernizacją wyposażenia. 

Niemniej należy jednoznacznie zaznaczyć, że konieczny jest kompleksowy remont 

tychże placówek, który zapewni komfortowe warunki do nauki uczniom, co 

niepozostanie bez wpływu na pozytywne postrzeganie placówek przez uczniów, 

kandydatów na uczniów oraz ich rodziców. Warto zaznaczyć, że realizowany program 

modernizacji Zespołu Szkół Technicznych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego są 

przykładami, iż niezmiernie ważne jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, które 

mogą istotnie przełożyć się rozwój szkolnictwa.  Drugim aspektem, który pozostaje na 

uwadze samorządu jest działalność w „sferze miękkiej”, tak dla uczniów, jak i kadry 

nauczycielskiej. Ciągłe zwiększanie kompetencji, wykorzystywanie nowych metod 

nauki, czy też udział w różnego rodzaju projektach zewnętrznych, znacząco zwiększa 

pozycję absolwentów szkół na rynku pracy oraz na dalszej ścieżce kształcenia na 
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uczelniach wyższych. Stała dbałość o rozwój uczniów musi iść w parze ze starannością 

kadry nauczycielskiej, która także winna być odpowiednio edukowana w sferze 

stosowania najnowocześniejszych metod nauczania, w szczególności przedmiotów 

zawodowych. 

 

5) Istotny dla poprawnego funkcjonowania oraz rozwoju Powiatu Pleszewskiego jest 

transport publiczny. Obecnie realizowane połączenia autobusowe prowadzone są na 

podstawie wydanych przez Starostę Pleszewskiego lub Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego zezwoleń. Aktualnie każdy z samorządów gminnych znajdujących się 

na terenie powiatu, korzysta z usług tego samego operatora – prywatnego podmiotu, 

będącego monopolistą na lokalnym rynku. W 2019 roku wraz z pojawieniem się 

możliwości pozyskania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej zostały podjęte działania samorządów mające na 

celu ujednolicenie komunikacji oraz wprowadzenie jednolitych standardów 

realizowania tejże usługi na ternie powiatu, wykorzystując możliwość dofinansowania 

połączenia ze wskazanego wyżej funduszu. Na koniec 2021 roku, komunikacja 

zbiorowa była realizowana w dotychczasowej formule, gdzie zamawiającym dla 

poszczególnych tras były samorządy gminne, przy czym Miasto i Gmina Pleszew 

poczyniła inwestycje w tym zakresie, nabywając autobusy oraz tworząc linie 

komunikacyjne obsługiwane przez podmiot zależny od samorządu gminnego. Na dzień 

składania niniejszego raportu niewykluczona pozostaje możliwość zmiany formuły 

„Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej”, która może zaowocować większą partycypacją państwa w kosztach 

realizacji połączeń, co umożliwi ich realizację w przyszłości. Tym samym, Powiat 

Pleszewski prowadzi bieżący monitoring uwarunkowań prawnych oraz 

ekonomicznych transportu publicznego w Polsce. Systemowe rozwiązania w tym 

zakresie determinują bowiem jakość komunikacji zbiorowej oraz możliwości jej 

organizacji w porozumieniu z samorządami gminnymi.  Wszystkie te przytoczone 

powyżej obszary charakteryzujące wyzwania stojące przed samorządem odnajdują 

swoje odzwierciedlenie w raportach o stanie powiatu z lat poprzednich, co potwierdza 

wskazane powyżej stwierdzenie, iż wiele działań ma charakter długofalowy. Niemniej 

na przestrzeni mijających lat można zaobserwować działania, które uprzednio 

pozostawały w sferze planów i założeń, natomiast aktualnie są lub już zostały 

zrealizowane. Niemniej należy zaznaczyć, że dynamiczne otoczenie, w którym 

funkcjonuje samorząd terytorialny powoduje, że wiele działań będzie musiało w 

przyszłości zostać zrewidowanych, żeby sprostać możliwościom ich realizacji. 
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