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WPROWADZENIE 

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

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

powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu 

powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał 

rady powiatu. Działając na podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w 

drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 

2018 r. Rada Powiatu w Pleszewie nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z 

powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU PLESZEWSKIEGO 

Powiat Pleszewski położony jest w południowo-wschodniej części województwa 

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

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

powiatami wrzesińskim i słupeckim. Powierzchnia obejmuje 713 km2 o gęstości zaludnienia 89 

osób/km2. Powiat pleszewski ma 63 218 mieszkańców, z czego 50,4% stanowią kobiety, a 

49,6% mężczyźni. W 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 2,4%. Średni wiek mieszkańców 

wynosi 39,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa 

wielkopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

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

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

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

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

przedstawiono krótką charakterystykę każdej z gmin tworzących Powiat Pleszewski.  

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

gminy wchodzi 12 wsi sołeckich. Liczba ludności w 2017 roku wyniosła 4 787 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 4 907 osób. Sąsiaduje z gminami: 

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

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

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

zajmują tylko 12% powierzchni gminy.  

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

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

wsi i jedno miasto. Liczba ludności w 2017 roku wyniosła 8 228 osoby. Gmina sąsiaduje z 
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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 2017 roku przez 4 662 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 2017 roku 10 618 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.  

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

Pleszewskiego. Podzielona na 28 sołectw, z 30 026 mieszkańcami (stan na koniec 2017 roku) 

zajmuje obszar ok. 180 km². W samym mieście Pleszew na koniec 2017 roku mieszkało 17 437 

osób. 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 
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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%.  

W powiecie pleszewskim na 1000 mieszkańców pracują 184 osoby . Jest to znacznie mniej od 

wartości dla województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 50,8% 

wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 49,2% mężczyźni. Bezrobocie 

rejestrowane w powiecie pleszewskim wynosiło w 2018 roku 3,7% (5,1% wśród kobiet i 2,5% 

wśród mężczyzn). Jest to wartość porównywalna do stopy bezrobocia rejestrowanego dla 

województwa wielkopolskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla 

całej Polski. W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie 

pleszewskim wynosiło 3 621,86 PLN, co odpowiada 80.00% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu 

pleszewskiego 6 896 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 6 366 pracujących przyjeżdża 

do pracy spoza gminy- tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -530. 38,9% 

aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu pleszewskiego pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 25,1% w przemyśle i budownictwie, a 12,6% w 

sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja) oraz 1,2% pracuje w sektorze finansowym. W powiecie pleszewskim 

w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 775 podmiotów gospodarki 

narodowej, z czego 4 386 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 

tymże roku zarejestrowano 421 nowych podmiotów, a 388 podmiotów zostało 

wyrejestrowanych. Na przestrzeni lat 2009-2017 najwięcej (633) podmiotów zarejestrowano 

w roku 2010, a najmniej (403) w roku 2011. W tym samym okresie najwięcej (519) podmiotów 

wykreślono z rejestru REGON w 2009 roku, najmniej (318) podmiotów wyrejestrowano 

natomiast w 2010 roku. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników 

można stwierdzić, że najwięcej (5 500) jest mikro-przedsiębiorstw zatrudniających 0 - 9 

pracowników. 2,7% (158) podmiotów jako rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł i budownictwo swój rodzaj działalności 

deklarowało 26,6% (1 535) podmiotów, a 70,7% (4 082) podmiotów w rejestrze 

zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w powiecie pleszewskim najczęściej deklarowanymi rodzajami 

działalności są handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (31.6%) oraz budownictwo (15.9%). 

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

o drogach itd. Katalog zadań nałożonych przez ustawodawcę na samorząd powiatowy jest 

bardzo szeroki i dotyka prawie wszystkich dziedzin życia wspólnoty lokalnej.  Samorząd 

powiatowy przy pomocy jednostek organizacyjnych realizuje zadania z zakresu : 

1. edukacji publicznej – Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych, Liceum i Gimnazjum im. 

Stanisława Staszica, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Placówek Specjalnych oraz 

Starostwo Powiatowe, 

2. promocji i ochrony zdrowia – Starostwo Powiatowe, 

3. szeroko rozumiana pomoc społeczna (wspieranie rodziny, piecza zastępcza, polityka 

prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych) – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej oraz w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 

również Zespół Placówek Specjalnych, 

4. dróg publicznych – Zarząd Dróg Powiatowych, 

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

kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno – 

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

utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, obronności, 

promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi – Starostwo Powiatowe. 

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

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

porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i zapobieganie 

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

1.  Stan finansów  Powiatu Pleszewskiego 
Budżety w latach 1999 - 2018 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 



8 
 

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 

 

Realizacja budżetu Powiatu Pleszewskiego w latach 1999-2018 wskazuje, iż globalne 

wielkości budżetu (zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków) mają generalną 

tendencję wzrostową.  Istotnym przy tym jest fakt, że w ostatnich latach Powiat 

Pleszewski utrzymywał wysokie nakłady na inwestycje. Znaczącym pod tym względem 

był rok 2015, w którym wydatki majątkowe wyniosły aż 15.093.829 zł (tj. 18 % ogółu 

wydatków). Wysoki poziom inwestycji odnotowano także w kolejnych latach tj.: w 

2016 r. – 7.947.279 zł (11 %), 2017 r. – 12.411.008 zł (15 %), zaś w 2018 r. – 16.057.206 

zł (19 %). W sumie w latach 2015-2018 na inwestycje powiatowe wydano 51.509.322 

zł. 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 budżetu państwa (m.in. „Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”), funduszy celowych 

(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 - 2018 zmalało z 47.257.533 zł do 42.039.604 zł, tj. o 5.217.929 zł. 

 

2. Wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego 
Najważniejsze informacje dotyczące wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 

rok przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2018 Wykonanie 2018 
Wykonanie 

(w %) 

I Dochody ogółem  84 434 979 83 296 008 98,65 

1 Dochody bieżące 76 650 474 76 776 127 100,16 

2 Dochody majątkowe  7 784 505 6 519 881 83,75 

  

II Wydatki ogółem 85 545 511 83 328 866 97,41 

1 Wydatki bieżące 69 488 305 68 645 328 98,79 

2 Wydatki majątkowe  16 057 206 14 683 538 91,45 

    

A Nadwyżka/deficyt (I-II) -1 110 532 -32 858 2,96 

  

III Przychody 4 491 951 4 491 951 100,00 

mailto:W@ydatki%20ogółem
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  Nadwyżka z roku ubiegłego 1 110 532 1 110 532 100,00 

  Kredyty i pożyczki 3 381 419 3 381 419 100,00 

IV Rozchody 3 381 419 3 381 419 100,00 

  

B Różnica (III-IV) 1 110 532 1 110 532 100,00 

  

C 
Nadwyżka środków na koniec 
roku (A+B) 

0 
 

1 077 674 
  

 

Planowane dochody budżetu w wysokości 84 434 979 zł zrealizowano w 99 %, tj. w kwocie 

83 296 008 zł (czyli niższej o 1 138 971 zł od planu). Wydatki zaplanowano w wysokości 

85 545 511 zł. Wykonanie wyniosło 97 %, co stanowi kwotę  83 328 866 zł (czyli było niższe 

o 2 216 645 zł od planu).  W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowano: 

 

a) przychody w łącznej wysokości 4 491  951 zł; Realizacja wyniosła 4 491 951 zł, tj. 100%. 

Przychody obejmowały:  

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek;   

Z planowanej kwoty 3 381 419 zł zaciągnięto zobowiązania w łącznej wysokości 

3 381 419 zł, tj. kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek. 

- przychody z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżki środków  pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu z 2017 roku – 1 110 532 zł. 

 

b) rozchody w łącznej wysokości – 3 381 419 zł; Ich realizacja przebiegała zgodnie z 

planem i wyniosła 3 381 419 zł. Oznacza to, że w całości spłacono przypadające na 

2018 rok raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

 

c) deficyt budżetu w wysokości 1 110 532 zł. Tymczasem rzeczywisty deficyt budżetu 

wyniósł 32 858 zł. 

 

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2018 roku (tzw. wolne 

środki) wyniósł 1 077 674 zł. 

Wydatki budżetu Powiatu w 2018 roku wyniosły 83 328 866 zł, z czego: 

- wydatki bieżące  68 645 328 zł, co stanowi 82 % wydatków ogółem, 

- wydatki majątkowe  14 683 538 zł, co stanowi 18 % wydatków ogółem. 

Szczegółowe dane o realizacji budżetu w roku ubiegłym zawiera sprawozdanie z 

wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 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 
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planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Stąd też wieloletnią prognozę finansową Powiatu 

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

tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 roku obowiązywała uchwała nr 

XXXI/233/2017 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2017 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 2018) 

przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021  2020 2023 2024 2025 

Dochody 
84 434 979 83 388 532 80 484 912 80 669 374 81 567 015 82 167 015 82 792 015 83 207 314 

Wydatki 85 545 511 79 304 840 76 246 627 75 912 072 76 680 403 77 020 403 78 082 403 79 077 140 

Nadwyżka/Deficyt 1 110 532 4 083 692 4 238 285 4 757 302 4 886 612 5 146 612 4 709 612 4 130 174 

Przychody  4 491 951 - - - - - - - 

Rozchody 3 381 419 4 083 692 4 238 285 4 757 302 4 886 612 5 146 612 4 709 612 4 130 174 

Zadłużenie  42 039 604 37 955 719 33 717 386 28 960 084 24 073 472 18 926 860 14 217 248 10 087 074 

         

Wyszczególnienie 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032  

Dochody 83 072 430 82 498 475 82 949 935 83 449 935 83 949 935 84 449 935 85 212 359  

Wydatki 80 853 676 80 409 169 81 556 596 82 056 596 82 137 363 83 856 596 84 625 934  

Nadwyżka/Deficyt 2 218 754 2 089 306 1 393 339 1 393 339 1 812 572 593 339 586 425  

Przychody  - - - - - - -  

Rozchody 2 218 754 2 089 306 1 393 339 1 393 339 1 812 572 593 339 586 425  

Zadłużenie  7 868 320 5 779 014 4 385 675 2 992 336 1 179 764 586 425 -  
 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

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

prawem majątkowym Powiatu Pleszewskiego jest własność nieruchomości, ruchomości i 

innych urządzeń oraz udziałów. Powiatowy zasób nieruchomości według stanu na dzień 31 

grudnia 2018 roku wynosił 479 ha. Wartość księgowa netto majątku Powiatu Pleszewskiego 

obejmująca majątek jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym Starostwa Powiatowego, 

ustalona według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła ogółem 229.574.157 zł, w tym: 

a) grunty – 34.699.367 zł, 

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 113.635.590 zł, 

c) pozostałe środki trwałe – 1.748.209 zł, z czego: 

– urządzenia techniczne i maszyny – 932.976 zł, 

– środki transportu – 747.562 zł, 

– inne środki trwałe – 67.671 zł, 

d) środki trwałe w budowie – 3.179.808 zł, 

e) wartości niematerialne i prawne – 144.774 zł, 

f) należności długoterminowe – 14.185.409 zł, 

g) długoterminowe aktywa finansowe (udziały) – 61.981.000 zł. 
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 Szczegółowa informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego według stanu na dzień  

31 grudnia 2018 roku została przekazana Radzie Powiatu w Pleszewie w miesiącu marcu 2019 

r. i umieszczona na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+  

Strategia Rozwoju Powiatu Pleszewskiego 2014+ została uchwalona uchwałą nr X/86/15 

Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2015 roku.  Strategię realizowano w roku 2018 

na bieżąco w ramach trzech celów strategicznych: 

1) Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego, 

2) Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej do oczekiwań mieszkańców 

Powiatu, 

3) Poprawa sytuacji finansowej Powiatu i wykorzystanie zewnętrznych źródeł 

finansowych. 

W obrębie poprawy stanu  infrastruktury technicznej skupiono się przede wszystkim na 

infrastrukturze drogowej i poprawie jej jakości. W roku 2018  przebudowano łącznie ponad 

10 km dróg powiatowych oraz wybudowano blisko 11 km ciągów pieszo – rowerowych. 

Na inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej wydatkowano blisko 15 mln złotych. Do 

najważniejszych inwestycji w tym zakresie należy zaliczyć: 

▪ dofinansowaną z  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej (PRGiPID) na lata 2016-2019 Przebudowę drogi powiatowej nr 4173P na 

odcinku Dobrzyca – Koryta. Etap IV: Dobrzyca – Izbiczno; wartość inwestycji - 6 522 

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

przebudowano 4,186 km drogi; 

Struktura majątku trwałego jednostek budżetowych

Grunty

Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

Urządzenia techniczne
i maszyny

Środki
transportu

Inne
środki trwałe

Środki trwałe w budowie i zaliczki na ich
poczet

Wartości niematerialne i prawne
(powyżej 10.000 zł)

Należności długoterminowe

Długoterminowe aktywa finansowe
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▪ współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach WRPO 2014+ Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 

4348P Krzywosądów - Kuchary na odcinku Kuchary – Kucharki; koszt inwestycji 2 

779 552 zł. 

W trosce o jak najlepsze skomunikowanie Powiatu Pleszewskiego z innymi częściami 

regionu z uwzględnieniem interesów mieszkańców powiatu, Zarząd Powiatu w Pleszewie 

czynnie uczestniczył w konsultacjach dotyczących planowanego przebiegu drogi 

ekspresowej S11 na terenie Powiatu Pleszewskiego. W zakresie poprawy jakości 

środowiska kontynuowano działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu. W roku 2018 unieszkodliwiono kolejne 

477 ton. Od roku 2010, kiedy zapoczątkowano przedsięwzięcie na terenie powiatu 

usunięto już blisko 2 177 ton wyrobów zawierających azbest. 

 

Realizacja Celu strategicznego nr 2 Dostosowanie stanu infrastruktury społecznej do 

oczekiwań mieszkańców Powiatu skupiła się przede wszystkim na dalszym dążeniu do 

poprawy dostępności mieszkańców powiatu do usług zdrowotnych, opieki społecznej, 

poprawie jakości kształcenia, likwidacji bezrobocia, podnoszeniu bezpieczeństwa 

mieszkańców powiatu.  

 

Rok 2018 to wiele inicjatyw podejmowanych w dziedzinie poprawy dostępności 

mieszkańców powiatu do usług zdrowotnych. Głównym wykonawcą zadań z tego zakresu 

było Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Informacja na ten temat została 

przedstawiona w części dotyczącej innych działań Zarządu na str. 66 niniejszego raportu, 

pod hasłem; „Ochrona zdrowia”. 

 

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

Rada Powiatu w Pleszewie, kierunków  kształcenia dostosowanych do oczekiwań rynku 

pracy i stymulujących rozwój ucznia kontynuowano dotychczasową współpracę z 

pracodawcami i pozyskiwano do współpracy nowych.  Realizowano projekty i programy 

majce na celu popularyzację kształcenia zawodowego, m.in. Czas zawodowców BIS – 

zawodowa Wielkopolska. Utrzymywano wysoki poziom nauczania w placówkach 

nadzorowanych przez Radę Powiatu, co potwierdzają wyniki egzaminów maturalnych oraz 

gimnazjalnych. 

 

Z końcem 2018 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie było zarejestrowanych 

895 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Powiecie Pleszewskim wyniosła 3,6% i była 

wyższa o 0,5% od średniej dla Województwa Wielkopolskiego oraz niższa od średniej 

krajowej, która kształtowała się na poziomie 5,8%. W ramach aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w roku 2018 Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 2 661 

ofert pracy. Organizowano szkolenia dla osób bezrobotnych oraz dofinansowywano udział 

w studiach podyplomowych. Wspierano również pracodawców poprzez dofinansowania i 
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refundacje kosztów utworzenia nowych miejsc pracy. Finansowano kształcenie ustawiczne 

pracowników i pracodawców. W ramach dofinasowań oferowanych przez PUP w 

Pleszewie utworzono 160 nowych miejsc pracy. 70 osobom przekazano środki na podjęcie 

działalności gospodarczej. W wyniku przekwalifikowań przeprowadzonych przez PUP 37 

osób podjęło pracę. Po zakończeniu staży finansowanych przez urząd pracy 225 osób 

podjęło dalsze zatrudnienie. 

 

Cele strategii w zakresie pomocy społecznej realizowano poprzez wypełnianie zadań 

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

osób szczególnie potrzebujących wsparcia, a więc osób niepełnosprawnych, osób 

starszych, dzieci i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Łącznie z usług 

powiatowych instytucji opieki skorzystało w 2018 roku 2 111 osób. 

 

W ramach podnoszenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wdrażano „Powiatowy 

program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego”. W roku 2018 w Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie wskaźnik 

wykrywalności przestępstw wyniósł 84%, a wykroczeń 75%. Kontynuowano realizację 

sprawdzonych programów prewencji kryminalnej. Rozwijano współpracę pomiędzy 

instytucjami i jednostkami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, szczególnie w czasie prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, a także realizowanych ćwiczeń i gier decyzyjnych. 

Podnoszono sprawność systemu zarządzania kryzysowego. Doskonalono współdziałanie 

podmiotów ustawowo powołanych doniesienia pomocy i reagowania kryzysowego. W 

maju 2018 roku zorganizowano ćwiczenia „Pożar dużych obiektów leśnych na terenie 

nadleśnictwa Grodziec”, w czerwcu przećwiczono ewakuację osób z budynku Komendy w 

związku z wystąpieniem zdarzenia kryzysowego, a w październiku  przećwiczono 

ewakuację osób z budynku szkoły (ZST w Pleszewie) w przypadku wystąpienia zagrożenia 

pożarowego. Intensyfikowano również działania profilaktyczne i informacyjne w zakresie 

ratownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

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

wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowych jednostki organizacyjne powiatu 

pleszewskiego zgłosiły do różnego rodzaju instytucji 41 projektów o wartości 31 616 479 

zł. Łącznie ubiegano się dofinansowanie tychże projektów kwotą 22 106 984 zł. Na dzień 

31 stycznia 2019 r. 30 projektów o wartości 7 570 832 zł uzyskało dofinansowanie w kwocie  

6 324 756 zł. Potwierdzoną informację o odrzuceniu /nie przyjęciu do dofinansowania z 

powodu wyczerpania alokacji środków w ramach danego konkursu otrzymało dziesięć 

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

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

czerwca 2013 r. Zadania wykonane w 2018 roku w ramach programu przedstawiają 

poniższe tabele: 

 

    Zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie w 2018r. 

Lp. Zadanie inwestycyjne Wykonanie 

ogółem 

(w zł) 

Wykonanie (w zł) 

Powiat Gmina Inne 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4311P w m.Czermin (dł. 0,618 mb) 

644 639,24 644 639,24 - - 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4315P w m.Żegocin  (dł. 0,850km) 

470 190,21 470 190,21 - - 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4173P na odcinku Dobrzyca – 

Koryta. Etap IV: Dobrzyca – 

Izbiczno ( dł. 4,186km – droga; 

355mb – chodnik; 3,140km – ścieżka 

rowerowa) 

6 522 167,41 2 556 443,41 1 220 127,00 PRGiPID 

2 745 597,00 

4. Przebudowa drogi powiat. nr 4322P w 

m.Polskie Olędry (dł. 1,0 km) 

473 708,02 331 595,61 142 112,41 - 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 

5149P w m.Karminiec (dł. 1,0 km) 

404 628,47 283 239,93 121 388,54 - 

6. Przebudowa ul.Grodzieckiej w 

m.Chocz (droga powiatowa  

 nr 4320P) – opracowanie 

dokumentacji 

19 065,00 19 065,00 - - 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4317P w m.Stara Kaźmierka (dł. 

340 mb, szer. 5,0m) 

96 778,60 96 778,60 - - 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4340P w m.Rokutów (dł. 0,515km) 

238 371,13 166 859,79 71 511,34 - 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4337P w zakresie wykonania 

chodnika w m.Brzezie (dł. 256,90 

mb) 

87 458,83 43 729,42 43 729,41 - 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4340P w zakresie wykonania 

chodnika w m.Zawidowice (dł. 100 

mb) 

48 323,00 24 161,50 24 161,50 - 

11. Przebudowa chodnika na 

ul.Kazimierza Wielkiego w 

Pleszewie (dł. 202 mb) 

97 465,33 48 732,67 48 732,66 - 

12. Przebudowa chodnika na ul.Kaliskiej 

w Pleszewie (dł. 169 mb) 

97 584,23 48 792,12 48 792,11 - 

13. Przebudowa chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej nr 4309P w zakresie 

budowy chodnika. Etap I. (dł. 343 

mb) 

149 321,10 79 321,10 70 000,00 - 

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 

5148P w m.Koźminiec (dł.1,0 km) 

467 206,66 332 206,66 135 000,00 - 

15. Przebudowa skrzyżowania dróg 

powiatowych nr: 4378P i 4308P w 

m.Pieruchy (na dł. 50mb) 

49 998,48 49 998,48 - - 

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4177P w m.Strzydzew (dł.450 mb) 

148 830,00 148 830,00 - - 
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17. Budowa chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej nr 4343P na odcinku 

Pleszew – Zielona Łąka. Etap I. (dł. 

prawa str. – 462 mb) 

429 966,87 214 983,44 214 983,43 - 

18. Przebudowa chodników wzdłuż ulicy 

Al.Wojska Polskiego na drodze 

powiatowej nr 4367P w miejscowości 

Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi 

pieszo rowerowe. Etap III. (dł. 112 

mb) 

138 348,47 69 174,24 69 174,23 - 

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4348P na odc. Krzywosądów – 

Karsy (opracowanie dokumentacji) 

22 755,00 22 755,00 - - 

20. Przebudowa drogi powiat. nr 5149P w 

m.Koźminiec (oprac. dokum.) 

9 973,80 9 973,80 - - 

21. Przebudowa drogi powiat. nr 4174P w 

m.Fabianów (oprac. dokum.) 

9 957,70 9 957,70 - - 

22. Przebudowa drogi powiat. nr 3090P 

(ul.Kolejowa) w m.Gizałki (oprac. 

dokum.) 

6 192,80 6 192,80 - - 

23. Remont drogi powiatowej nr 5149P w 

m.Koźminiec (dł. 130 mb) 

60 388,15 60 388,15 - - 

24. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 4348P Krzywosądów – 

Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja 

kalisko – ostrowska przyjazna 

rowerzystom. Budowa ścieżek 

rowerowych” (dł. 3 120 mb) – inwestycja 

realizowana przez Powiat. 

2 780 843,40 1 014 679,68 513 243,00 EFRR 

1 252 920,72 

 Razem: 13 474 161,90 6 752 688,55 2 722 955,63 3 998 517,72 

 Udział procentowy (%) 100 50,12 20,21 29,67 

 

 

Zadania powierzone Gminom w 2018r. 
 

Lp. Zadanie inwestycyjne Wykonanie 

ogółem 

(zł) 

Wykonanie (zł) 

 Gmina Powiat  

1. Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 

nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi 

nr: 639049P i 639069P w m.Grodzisko  (dł. 

0,201 km) 

101 027,30 30 307,30 70 720,00 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P w 

m.Broniszewice wraz z przebudową 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 4315P  

(dł. 187 mb) 

199 984,21 99 984,21 100 000,00 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P z 

zakresie budowy chodnika w m.Wieczyn  (dł. 

94,60 mb) 

39 990,00 39 990,00 - 

4. Przebudowa istniejącego chodnika wraz z 

remontem kanalizacji deszczowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 4173P. Etap II (533mb) 

331 870,55 165 935,28 50% wartości  

165 935,27 

5. Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej 

nr 4174P w Fabianowie (450 m2 – ok. 60 mb) 

98 594,08 98 594,08 - 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr  4174P z 

zakresie budowy chodnika w m.Fabianów (dł. 

225 mb) 

81 347,91 51 347,91 30 000,00 
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7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w 

Karminie w zakresie budowy chodnika  (dł. 

139 mb) 

38 560,01 38 560,01 - 

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P z 

zakresie budowy chodnika na ul.Ostrowskiej w 

Karminku  (dł. 113 mb) 

28 220,63 28 220,63 - 

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P z 

zakresie budowy chodnika w m.Pleszówka. 

Etap II. (dł. 680 mb) 

257 827,37 128 913,69 50% wartości 

128 913,68 

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w 

zakresie budowy chodnika w m.Tursko 

(dł.765 mb) 

199 916,58 99 958,29 50% wartości 

99 958,29 

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P w 

zakresie budowy chodnika w m.Bielawy (dł. 

0,075 mb) 

35 984,74 17 992,37 50% wartości  

17 992,37 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w 

zakresie budowy chodnika w m.Jedlec (dł. 

0,057 km) 

19 999,30 9 999,65 50% wartości  

9 999,65 

13. Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości 26 445,00 26 445,00 - 

 Razem: 1 459 767,68 836 248,42 623 519,26 

 Udział procentowy  (%) 100 57,28 42,72 

 

 

Zestawienie kosztów inwestycji realizowanych  w 2018r. - ogółem 

 
Gmina Wykonanie ogółem 

(zł) 

Środki Powiatu 

(zł) 

Środki Gmin 

(zł) 

Środki inne 

(zł) 

Chocz 115 843,60 115 843,60 0 0 

Czermin 1 553 632,14 1 413 657,93 139 974,21 0 

Dobrzyca 8 553 068,39 3 779 740,53 2 027 730,86 2 745 597,00 

Gizałki 6 192,80 6 192,80 0 0 

Gołuchów 3 317 326,39 1 294 298,67 770 107,00 1 252 920,72 

Pleszew 1 387 866,26 766 474,28 621 391,98 0 

Razem: 14 933 929,58 7 376 207,81 3 559 204,05 3 998 517,72 
 

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

rowerowych”  

W takcie realizacji. Projekt został uchwalony uchwałą   nr XXIII/187/17 Rady Powiatu w 

Pleszewie z dnia 16 marca 2017 r. W ramach projektu, do którego na mocy Porozumienia 

z dnia 14.03.2017 r. oprócz Powiatu Pleszewskiego przystąpiły Powiat Kaliski – Lider 

projektu, Miasto Kalisz, Gmina Blizanów oraz Gmina Opatówek realizowanych jest 

jedenaście zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury dla rowerzystów. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.4. Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość 

przedsięwzięcia (wg Umowy o dofinansowanie z dn. 16.11.2017 r.) – 11 494 746,31 zł. 

Wysokość dofinansowania ze środków WRPO 2014+ – 9 770 534,36 zł, z czego 2 999 649,62 
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zł przypada na zadanie realizowane przez Powiat Pleszewski. Powiat Pleszewski w ramach 

ww. projektu realizuje inwestycję pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 4348P Krzywosądów –Kuchary”. W roku 2018 przystąpiono do realizacji 

zadania. 29 stycznia 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na jego realizację. W 

przeprowadzonym postępowaniu uzyskano 3 oferty. Z uwagi na fakt, że  cena oferty z 

najniższą ceną (5 263 595,78 zł) przewyższała znacznie kwotę, którą zamierzano 

przeznaczyć na realizację zadania (3 333 535,00 zł) przetarg unieważniono. Zdecydowano 

o realizacji zadania w dwóch etapach. W dniu 25 maja 2018 r. ogłoszono przetarg na 

realizację zadania na odcinku Kuchary – Kucharki. W przetargu wzięło udział dwóch 

wykonawców. Wygrała oferta na kwotę 2 526 932,81 zł. W dn. 28 czerwca 2018 r. 

podpisano z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym MARZYŃSKI Sp. z o.o Sp. K. z 

Jarocina umowę na realizację robót budowlanych, które zakończono z dniem 30 listopada 

2018 r. W wyniku zrealizowanych robót wybudowano odcinek ścieżki rowerowej o dł. 

3,120 km. Koszt całkowity zrealizowanego w roku 2018 odcinka wyniósł 2 779 552,45 zł, z 

czego 1 251 640,72 zł zostanie zrefundowane w ramach dofinansowania projektu z WRPO 

2014+. Kontynuację budowy pozostałych dwóch odcinków ścieżki – w miejscowości 

Kucharki i na odcinku Krzywosądów – Karsy zaplanowano na rok 2019. Łącznie w ramach 

projektu zostanie wybudowanych 6 km ścieżki rowerowej. Projekt wpisuje się w Strategię 

Zintegrowanych Inwestycji dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Realizuje bowiem 

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

Niskoemisyjny system transportu publicznego. Projekt realizuje również złożenia Strategii 

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

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

bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ochrona posiadanej infrastruktury przed dewastacją. 

    

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

Powiat Pleszewski od 2002 r. prowadzi intensywne działania i współpracuje z kołami łowieckimi                      

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. Systematyczność i determinacja w regulowaniu 

populacji lisów doprowadziła do spadku ich liczby i widocznego przyrostu populacji zwierzyny 

drobnej (bażantów, kuropatw i zajęcy). Dynamikę zmian na terenie powiatu przedstawia poniższy 

wykres. 
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Niestety w ostatnich latach pomimo podejmowanej walki z drapieżnikami następuje 

systematyczny spadek liczby kuropatw. Jest to tendencja ogólnopolska i zależna od wielu 

różnorakich czynników takich jak: drapieżnictwo, intensyfikacja rolnictwa, chemizacja, 

likwidacja zakrzaczeń. W związku z tym podjęto decyzję o uzupełnieniu rodzimej populacji 

kuropatw poprzez wsiedlenie dodatkowej puli tych ptaków pochodzących z hodowli. Na ten 

cel w roku 2018 pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 16.032, 52 zł. Wkład finansowy w wysokości 

14.600,00 zł wniosły również koła łowieckie, które przystąpiły do przedsięwzięcia. Kwota 

3.920,32 zł stanowiła wkład pochodzący z budżetu powiatu. Warunkiem otrzymania wsparcia                             

z Funduszu było posiadanie programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej. W związku z 

powyższym program taki został opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa. 

Dokument otrzymał pozytywną opinię Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w 

Kaliszu i został zatwierdzony uchwałą Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CXLVI/297/2018 z dnia 

20 sierpnia 2018 r. W ramach tego zadania zakupiono łącznie 1156 sztuk kuropatwy 

zwyczajnej, za kwotę 34.552,84 zł. Efekty działań będą oceniane w kolejnych latach, jednak 

pewnym jest fakt, że dla odwrócenia trendu spadkowego liczby kuropatw jednorazowe 

działanie jest niewystarczające i wymaga kontynuacji. Zdjęcia z wypuszczania kuropatw – 

https://www.powiatpleszewski.pl/271-akcja-kuropatwy-2018 

 

5. Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2018 r.       

W 2015 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. Program został uchwalony 
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uchwałą nr X/87/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2015 roku. Swoim 

zasięgiem objął obszar całego powiatu pleszewskiego i był realizowany na rzecz 

mieszkańców powiatu w latach 2016 - 2018. 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, 

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. Po analizie programu, 

opracowano sprawozdanie zbiorcze z całego okresu jego funkcjonowania i wyciągnięto 

wnioski z poszczególnych obszarów: 

 

I. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 
W 3 z 7 (rozbój, kradzież rozbójnicza, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie) kategorii 

przestępstw najbardziej uciążliwych, wskaźnik wykrywalności w latach 2016-2018 

kształtował się na stałym, maksymalnym (100%) poziomie, w dwóch nie można określić 

tendencji, natomiast w jednym wykrywalność wzrosła na przestrzeni trzech lat o ok. 10 %. 

Komenda Powiatowa Policji w  Pleszewie oraz Komenda Powiatowa PSP w Pleszewie 

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

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

działań rosła w badanym okresie. Na terenie powiatu realizowane były programy 

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

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

zostały Przegląd twórczości dziecięcej Ze sztuką bezpieczniej, a także  Powiatowy 

Młodzieżowy Turniej Ratowniczy pod patronatem Starosty Pleszewskiego. 

WNIOSKI: 

- ograniczono zjawiska patologiczne i niepożądane wśród społeczności lokalnej, 

- częściowo ograniczono liczbę przestępstw i wykroczeń popełnianych w miejscach 

publicznych i miejscu zamieszkania, 



20 
 

- 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 2016 - 2018 roku na terenie powiatu pleszewskiego w ramach procedury 

Niebieskie karty objęto pomocą 338 rodzin. 96 osobom udzielono pomocy 

psychologicznej, 29 prawnej, a 171 rodzinnej.  Zorganizowano 62 spotkania w szkołach nt. 

przemocy w rodzinie, w których udział wzięło ponad 1500 osób. Przez cały okres 

prowadzony był całodobowy telefon interwencyjny.  

WNIOSKI: 

- przeciwdziałano występowaniu przemocy w rodzinie, 

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

- przeciwdziałano alkoholizmowi i narkomanii jako przyczynom, a niekiedy skutkom 

przemocy w rodzinie, 

- podnoszono poziom wiedzy mieszkańców na temat przysługujących im praw oraz 

możliwości uzyskania pomocy. 

 

II. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych 

W szkołach powiatu pleszewskiego zorganizowano szereg spotkań dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli, m. in. w ramach programu „Bezpieczna szkoła” . Na przestrzeni badanych lat 

liczba spotkań rosła z 121 w 2016 roku do 687 w roku 2018. Przeprowadzone zostały także 

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

spektakle profilaktyczne oraz pokazy filmów. Rokrocznie w czerwcu odbywał się finał 

Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Młodzież uczestniczyła także w Tygodniach 

obywatelskich. 

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 2016 - 2018 na terenie powiatu pleszewskiego w ruchu drogowym doszło do 

1987 zdarzeń ogółem, w tym 209 wypadków oraz 1781 kolizji. W wyniku tych zdarzeń 

śmierć poniosło 19 osób, a rannych zostało 246. Dla poprawy bezpieczeństwa realizowano 

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

ponad 26 500 kierowców/,  „Prędkość”, „Truck and bus”, „Niechronieni uczestnicy ruchu 



21 
 

drogowego”, „Bezpieczny weekend”. Rokrocznie organizowano Powiatowy turniej 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym szkół podstawowych  i gimnazjów. 

WNIOSKI: 

- spadek liczby wypadków przy jednoczesnym wzroście liczby osób śmiertelnych, 

-  wzrost świadomości pieszych objawiający się ograniczeniem liczby wykroczeń 

popełnianych przez pieszych, 

- odnotowanie mniejszej liczby kierujących pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

- pogłębianie wiedzy mieszkańców  nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

IV. Bezpieczeństwo w sieci 

W latach 2016 – 2018 na temat bezpieczeństwa w sieci zorganizowano szereg spotkań  

z gimnazjalistami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych 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. 

 

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. 

 

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

2020  

Strategia  Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Pleszewskiego na lata 2016 – 

2020 została uchwalona uchwałą nr XI/91/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 

2016 roku. Do realizacji zadań objętych ww. Strategią wyznaczonych zostało 6 celów 

strategicznych: 

Cel strategiczny I – Wsparcie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem, obejmuje działania 

związane z wieloaspektową pracą z rodzinami zastępczymi oraz organizowanie 

efektywnego i zintegrowanego systemu pieczy zastępczej oraz promowanie idei 

rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie pleszewskim, wsparcie istniejących rodzin 

zastępczych w pełnionych przez nich funkcjach, rozwijanie współpracy z rodziną naturalną 

oraz zapewnienie pomocy i wsparcia usamodzielniającym wychowankom pieczy 

zastępczej. Zabezpieczeniem czasu młodzieży z gmin powiatu pleszewskiego, 

dojeżdżającej do czterech szkół ponadgimnazjalnych zajmuje się Powiatowa Świetlica 

Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie umożliwiając korzystanie ze 

sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu. Świetlica Środowiskowa organizuje 
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różnego rodzaju warsztaty i szkolenia rozwijające pasje młodzieży oraz ich kompetencje 

tym samym wyrównując ich szanse edukacyjne, umożliwiając stworzenie dostępu do 

edukacji poza formalnej, zagospodarowanie czasu wolnego i tym samym odciąganie 

młodzieży od używek, a także wprowadzanie alternatywnych i nowatorskich tematów. W 

obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizacja celów polega na prowadzeniu 

zintensyfikowanych działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie poprzez prowadzenie czynności informacyjno – edukacyjnych ogółu 

społeczeństwa lokalnego w tym zainteresowanych służb, spotkań z młodzieżą szkół z 

terenu powiatu pleszewskiego i rodzicami dzieci przedszkolnych oraz organizowanie 

konferencji poświęconych tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto 

zwiększana jest dostępność i skuteczność ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą 

poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. Zwiększana jest także 

skuteczność oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w formie 

prowadzonego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 

„PARTNER”. Wobec przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy proponowane są  szkolenia oraz spotkania monitorujące 

sytuację rodzin dotkniętych przemocą. 

Cel strategiczny II Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, polega 

na współpracy z jednostkami, które umożliwiają podjęcie zatrudnienia osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym także wykorzystanie środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) związanych z dofinansowaniem 

wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy refundacji stanowisk pracy. 

Cel strategiczny III dotyczący integracji osób z niepełnosprawnościami obejmuje 

realizowany pilotażowy program ,,Aktywny Samorząd’’, w ramach którego 

dofinansowanie do kształcenia na poziomie wyższym otrzymało 50 osób 

niepełnosprawnych, na kwotę 113 585,00 zł, a do zakupu specjalistycznego sprzętu 

komputerowego otrzymało 9 osób na kwotę 53 440,00 zł. Realizowane są również zadania  

w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. Limit środków PFRON w 2018 roku wyniósł 

1 791 678,00 zł. Kwota wydatkowana w 100%. Warto zaznaczyć, że na terenie powiatu 

funkcjonują 3 warsztaty terapii zajęciowej dla łącznej liczby uczestników 75 (WTZ 

Nowolipsk – 30, WTZ Gizałki - 25, WTZ – Kuchary - 20) oraz Ośrodek Wsparcia przy PCPR 

Pleszew dla 65 podopiecznych.  Kwota wydatkowana z PFRON w 2018 roku kształtowała 

się na poziomie 1 244 700,00 zł. Ze środków PFRON dofinansowano 6 imprez 

integracyjnych, w których uczestniczyło 490 osób niepełnosprawnych. Dodatkowo na 

terenie powiatu funkcjonują 2 domy pomocy społecznej: w Broniszewicach dla 56 

mieszkańców, oraz w Pleszewie dla przewlekle somatycznie chorych, przewlekle 

psychicznie chorych, w tym pododdział dla osób uzależnionych od alkoholu z łączną liczbą 

miejsc równą 240  oraz oddziałem  w Fabianowie (przewlekle psychicznie chorych kobiet) 

– 101 miejsc, łącznie 341 miejsc.  W ramach DPS Pleszew funkcjonuje również Dzienny 

Dom Senior+ dla 30 podopiecznych. 
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Cel strategiczny IV – Wzrost zakresu pomocy dla osób starszych i schorowanych – 

profilaktyka obejmowała przede wszystkim realizację projektu partnerskiego pod nazwą 

„Rozwój usług wsparcia rodziny w powicie pleszewskim” oraz współpracę ze 

Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie realizującym projekty na rzecz aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Cel strategiczny V – Rozwój i aktywizacja potencjału społecznego na rzecz rozwoju powiatu 

pleszewskiego, to również w głównej mierze działania oparte na realizacji projektu 

partnerskiego pod nazwą „Rozwój usług wsparcia rodziny w powicie pleszewskim” jak 

również działalności Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w 

Pleszewie oraz Lokalnego Centrum Wolontariatu. 

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

rozwoju powiatu pleszewskiego, obejmuje podnoszenie kwalifikacji wśród pracowników 

korzystając z dostępnych szkoleń oraz organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej 

z terenu powiatu pleszewskiego. W 2018 roku zostały zorganizowane dwa szkolenia z 

zakresu pierwszej pomocy oraz samoobrony. 

 

7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020  

Opracowanie i realizacja Programu wynika z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada na powiat obowiązek 

tworzenia powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program został 

uchwalony uchwałą nr XI/92/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r. Celem 

strategicznym programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 

powiatu pleszewskiego poprzez tworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Cel operacyjny - Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie: 

− podjęto 16 inicjatyw w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

− 994 osobom udzielono informacji dot. przemocy w rodzinie, 

− umieszczono 2 artykuły w prasie lokalnej, 

− przeprowadzono 1 trening rodzicielski, w którym wzięło udział 17 rodziców. 

Cel operacyjny - Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie: 

− objęto 121 rodzin procedurą Niebieskiej Karty, 

− przeprowadzono 19 wspólnych interwencji służb, 

− wydano 1 807 ulotek informacyjnych z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

− udzielono 79 porad psychologicznych, 11 porad prawnych oraz 98 rodzinnych,   

− liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie objętych pomocą w formie 

poradnictwa wyniosła 62,  

− cały rok działał całodobowy telefon interwencyjny, przeprowadzono 87 rozmów, na 

podstawie 8 przeprowadzono interwencję.   
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Cel operacyjny - Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie: 

− przekazano zaktualizowaną informację o oddziaływaniach dla sprawców przemocy w 

rodzinie właściwym miejscowo Prezesowi Sądu Rejonowego, Prokuratorowi 

Rejonowemu, Komendantowi Policji i wchodzącym w obręb powiatu gminom w liczbie 

10, umieszczono także informację na stronach internetowych PCPR i Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Pleszewie oraz  lokalnej prasie, 

− przeprowadzono 1 okresowy Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców 

przemocy w rodzinie „PARTNER”, w którym brało udział 6 sprawców. Monitoring 

działania trwać będzie 3 lata. 

Cel operacyjny - Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie 

kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

− 2 osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały poddane 

superwizji oraz uczestniczyły w szkoleniu,  

− w 1 przeprowadzonym szkoleniu uczestniczyły 77 osoby,  

− zorganizowano spotkanie Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, w którym uczestniczyło 13 osób. 

Problematyka, z którą zwrócili się mieszkańcy powiatu pleszewskiego do Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Pleszewie była następująca: przemoc w rodzinie - 84 osoby (w 

tym sprawcy przemocy), uzależnienie - 19 osób, konflikty rodzinne - 7, problemy 

wychowawcze - 6, problemy socjalne - 4 osoby, 3 donosy oraz o innej problematyce - 11 

osób. Budżet Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie na rok 2018 wyniósł 

129 541,52zł dodatkowo w ramach projektu „Porozumieć się bez przemocy” pozyskano 

18 000,00 zł oraz przyjęto dotację celową na realizację okresowego programu korekcyjno-

edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „PARTER” w wysokości 9 100,00 zł. 

 

8. Projekt partnerski „Rozwój usług wsparcia Rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Projekt został uchwalony uchwałą nr  XVII/147/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 8 

września 2016 r. i był  realizowany od 01 października 2016 roku do 30 września 2018 roku  

przez Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie wspólnie z 

Gminą Gołuchów / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Urzędem 

Miasta i Gminy Pleszew / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, 

Fundacją Aktywności Lokalnej oraz Stowarzyszeniem Skarabeusz. Celem projektu było 

stworzenie systemu wsparcia rodzin z terenu województwa wielkopolskiego (powiatu 

pleszewskiego) przeżywających szeroko rozumiane trudności oraz osób 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych.  Przedmiotem projektu była realizacja działań 

z zakresu usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób z 

niepełnosprawnościami i osób zależnych w tym działań: 
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− profilaktycznych ukierunkowanych na pracę z rodziną przeżywającą problemy 

opiekuńczo-wychowawcze, 

− prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz 

zapewniających opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy 

zastępczej, 

− tworzących nowe placówki wsparcia dziennego, 

− opiekuńczych świadczonych dla osób niesamodzielnych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w formie teleopieki, 

− związanych z zatrudnieniem asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, 

− umożliwiających korzystanie przez beneficjentów projektu z indywidualnego 

poradnictwa specjalistycznego (prawnik, psycholog, logopeda, psychoedukator), 

− udzielających wsparcia rehabilitacyjnego w postaci zajęć z rehabilitantem oraz zajęć 

usprawniających na basenie, 

− podnoszących kompetencje rodzin zastępczych, prowadzących Rodzinne Domy 

Dziecka, oraz wychowanków. 

W projekcie wzięło udział 259 osób, z czego 51 osób stanowiły dzieci i młodzież z rodzin 

zastępczych, 24 rodziców zastępczych oraz 13 osób z niepełnosprawnościami. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie dla beneficjentów projektu – osób z 

niepełnosprawnościami zapewniło możliwość skorzystania z pomocy pracownika 

socjalnego, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, rehabilitanta – fizjoterapeuty 

oraz prawnika, a także korzystali z rehabilitacji na basenie. Dla rodziców zastępczych oraz 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zapewniono wsparcie pracownika socjalnego, 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, psychologa oraz radcy prawnego. Ponadto 

zorganizowane zostały warsztaty stacjonarne podnoszące kompetencje rodziców 

zastępczych oraz dwie edycje warsztatów wyjazdowych dla rodziców zastępczych i dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych obejmujących szkolenia oraz zajęcia integracyjne 

mające na celu rozwój kompetencji oraz więzi.  Wydatki na realizację projektu w 2018 roku 

wyniosły 284 073,38 zł. 

 

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

Program został uchwalony uchwałą nr XXXII/249/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 9 

lutego 2018 r.  Celem programu jest wieloaspektowa praca z rodzinami zastępczymi oraz 

organizowanie efektywnego i zintegrowanego systemu pieczy zastępczej. Realizacja 

programu umożliwia wsparcie i rozwój różnych form pieczy zastępczej oraz wzmacnia 

działania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Założeniami 

programu jest promowanie idei rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie 

pleszewskim, wsparcie istniejących rodzin zastępczych  w pełnionych przez nich funkcjach, 

rozwijanie współpracy z rodziną naturalną oraz zapewnienie pomocy i wsparcia 

usamodzielniającym wychowankom pieczy zastępczej.  Promowanie idei rodzinnych form 

pieczy zastępczej jest bardzo ważnym elementem programu rozwoju pieczy zastępczej na 

terenie powiatu pleszewskiego. Wraz z propagowaniem idei rodzicielstwa zastępczego 
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zwiększa się bowiem świadomość społeczna na temat funkcjonowania rodzinnych form 

pieczy zastępczej. Ponadto podejmowane w tym celu działania niosą ze sobą szansę 

wzrostu liczby osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Etapem 

podejmowanych działań jest  kampania promująca rodzicielstwo zastępcze, która jest 

sprawdzoną formą działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Kolejnym elementem jest 

codzienne wsparcie w funkcjonowaniu rodzin spokrewnionych, niezawodowych, 

zawodowych oraz rodzinny dom dziecka. W tym celu kontynuujemy wielokierunkową 

pracę mającą na celu zapewnienie rodzinom wsparcia merytorycznego, emocjonalnego, a 

także zapewnienie pomocy w dostępie do specjalistów (psychologa, radcy prawnego, 

pedagoga). Podejmując działania pracy w tym zakresie istotne  jest podnoszenie 

kwalifikacji rodzin zastępczych poprzez ich udział w specjalistycznych szkoleniach i grupach 

wsparcia. Dostrzegając potrzebę wprowadzania rozwiązań wspierających rodziny 

zastępcze, stawiamy również na zorganizowanie efektywnego wsparcia rodzin poprzez 

integrację tych rodzin w miejscach mniej formalnych. Głównym celem funkcjonowania 

rodzin zastępczych jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej 

powrócić. Dlatego tak ważną jest pomoc rodzicom biologicznym, którą tutejsze Centrum 

organizuje m. in. poprzez współpracę z rodzicami biologicznymi czy tworzenie warunków 

dla prowadzenia grup wsparcia. Wieloaspektowa praca z rodziną biologiczną realizowana 

jest poprzez współpracę z asystentami rodziny zatrudnionymi w poszczególnych gminach. 

Realizując Program Rozwoju Pieczy Zastępczej wspieramy pełnoletnie osoby osiągające 

pełnoletniość w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Efektywne przygotowanie 

wychowanków do samodzielnego, dorosłego życia od chwili umieszczenia w pieczy 

zastępczej ma w przyszłości zapobiec ich społecznemu wykluczeniu. Wychowankowie 

pieczy zastępczej mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy, która ma na celu ich 

wsparcie emocjonalne, a także zwiększenie ich umiejętności radzenia sobie ze swoimi 

problemami i udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz minimalizowanie ich 

trudnych zachowań. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na lata 

2018-2020 realizowany jest na bieżąco a realizowane cele i załażenia programu mają 

działania wpierające dla rozwoju pieczy zastępczej. 

 

10.  Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod nazwą „Porozumieć się bez 

przemocy”  

Program został uchwalony uchwałą nr XXXIV/277/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 27 

czerwca 2018 r. Okres planowanych działań przypadał w terminie od 1 lipca 2018 roku do 

31 grudnia 2018 roku i jego głównym priorytetem było rozwinięcie działań 

profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie. Działania projektu w całości wpisywały się w realizację celów 

zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy na lata 2016-2020.  Projekt pn. „Porozumieć się bez przemocy” zakładał 

10 działań, były to: 
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1. Edukacyjne spotkania z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich Miasta i Gminy Pleszew. 

2. Osiedlowa profilaktyka przemocy w rodzinie. 

3. „Niebieskie spotkania” z rodzicami dzieci przedszkolnych. 

4. Cykl pogadanek w szkołach.  

5. Trening dla rodziców Porozumieć się bez przemocy (Nonviolent Communication-NVC). 

6. Lokalna konferencja „Porozumieć się bez przemocy”.  

7. Utworzenie Punktu Pierwszego Kontaktu dla rodzin zagrożonych lub dotkniętych 

przemocą. 

8. Dyżury całodobowego telefonu interwencyjnego. 

9. Dyżury psychologa. 

10. Otwarcie wypożyczalni „STOP przemocy w rodzinie”.  

Całkowity koszt projektu wyniósł 26 260,00 zł, w tym 8 260,00 zł stanowiły środki własne. 

Rekomendowana kwota dotacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniosła 

18 000,00 zł. Podsumowując, projekt pn. „Porozumieć bez przemocy” objął swymi 

działaniami, nie wliczając porad telefonicznych prowadzonych w ramach Całodobowego 

dyżuru telefonicznego, 735 osób z terenu całego powiatu pleszewskiego. Jako 

wnioskodawca Powiat Pleszewski niniejszym projektem zdobył 4 miejsce w klasyfikacji 

dofinansowań na 76 wniosków złożonych w skali krajowej. 

 

11. Projekt pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz 

WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (uchwała nr XXVII/208/17 Rady 

Powiatu w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2017 r.). 

Nie zrealizowano. Na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji ww. projektu 

przez 23 partnerów (w tym z powiatem kaliskim jako liderem projektu), Rada Powiatu w 

Pleszewie wyraziła zgodę uchwałą nr XXVII/208/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Projekt miał 

być realizowany w latach 2018 – 2020. Wysokość wkładu własnego Powiatu Pleszewskiego 

miała wynosić 1 500 zł. Realizacja Programu nie doszła jednak do skutku. Nie zawarto 

Porozumienia w  celu wspólnej realizacji projektu z uwagi na fakt braku możliwości 

aplikowania o dofinansowanie dwóch programów zdrowotnych w ramach jednego 

wniosku o dofinansowanie. 

 

12. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Pleszewskiego. 

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

w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Pleszewskiego. W planie transportowym Powiatu zostały wpisane linie 

komunikacyjne, obsługiwane obecnie  na terenie Powiatu Pleszewskiego przez 

przewoźnika prywatnego Pleszewskie Linie Autobusowe Robert Gaedig Pleszew, 

realizującego większość kursów. Obecnie na terenie Powiatu Pleszewskiego wydano 24 

zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym, na liniach: 
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1. Linia 25        Pleszew- Marszew- Chocz 

2. Linia 1A         Pleszew-Tursko- Gołuchów 

3. Linia R20       Pleszew- Kowalew- Dobrzyca 

4. Linia 23F        Grodzisko – Pleszew- Dobrzyca 

5. Linia 1C          Pleszew-Jedlec- Pleszew 

6. Linia1D           Pleszew- Jedlec Pleszew 

7. Linia 28           Pleszew- Czermin- Nowa Wieś 

8. Linia28A          Pleszew- Gizałki- Dziewiń Duży 

9. Linia 20C          Pleszew- Koźminiec- Dobrzyca 

10. Linia 20A          Pleszew- Dobrzyca- Pleszew 

11. Linia1E              Pleszew- Kuczków- Gołuchów 

12. Linia 20D          Pleszew- Dobrzyca- Pleszew 

13. Linia 25A          Pleszew- Chocz- Nowolipsk 

14. Linia 28C           Pleszew- Gizałki- Białobłoty 

15. Linia 28B           Pleszew- Chocz- Czołnochów 

16. Linia 28D           Pleszew- Czermin- Gizałki 

17. Linia 1B             Pleszew- Wszołów- Pleszew 

18. Linia 22C           Mamoty- Pleszew- Borucin 

19. Linia 22S           Pleszew- Krzywosądów- Taczanów- Pleszew 

20. Linia 23A          Pleszew- Broniszewice - Pleszew 

21. Linia R 20S        Pleszew- Dobrzyca 

22. Linia R 23F       Rokutów- Grodzisko- Pleszew- Fabianów 

23. Linia R23L        Pleszew- Rokutów- Dobrzyca 

24. Linia 28E          Pleszew- Broniszewice- Pleszew 

 

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

Pleszewskim  w latach 2016-2020. 

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

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

pracy w Powiecie Pleszewskim w latach 2016-2020 wyodrębnione zostały następujące 

obszary wsparcia: 

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

wyzwań tego rynku. 

2. Wsparcie integracji społecznej i zawodowej. 

3. Wsparcie osób powyżej 50 r.ż.  

4. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości. 

5. Współpraca i partnerstwo w sferze polityki zatrudnienia rynku pracy. 

W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy w 2018 

roku  Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał 2661 ofert pracy. Najwięcej ofert 

dotyczyło pracy na stanowisku: kierowca kat. CE, pracownik fizyczny, operator wózka 

widłowego, magazynier, szwaczka, sprzedawca, pomoc kuchenna, kucharz, murarz, 
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stolarz, spawacz, spedytor, operator sprzętu ciężkiego. Ponadto w analizowanym 

okresie zorganizowano 5 giełd pracy na  stanowisku: robotnik polowy, spawacz, 

pracownik fizyczny, doradca klienta. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

roku   o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018, poz. 1265 z późn. 

zm.) wszystkim osobom rejestrującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy został 

ustalony Indywidualny Plan Działania oraz nadany profil pomocy. Ogółem 

Indywidualnym Planem Działania objęto 2273 osoby. Profil ustalono natomiast dla 

2301 osób. Ponadto w zakresie doradztwa zawodowego odbywały się indywidualne i 

grupowe porady zawodowe oraz informacja zawodowa. W 2018 roku porad 

indywidualnych udzielono 423 osobom, porad grupowych 516 osobom, grupowych 

informacji zawodowych 808 osobom,   a indywidualnych informacji zawodowych 84 

osobom. Tematyka zajęć z doradcami zawodowymi poświęcona była głównie 

zagadnieniom związanym z rynkiem pracy: sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, 

zasady skutecznej autoprezentacji, asertywność, zmiany w prawie pracy, metody i 

techniki motywacji. PUP Pleszew organizował  także dla osób bezrobotnych szkolenia 

oraz dofinansował udział w studiach podyplomowych. W szkoleniach grupowych i 

indywidualnych udział wzięło 100 osób, w tym w ramach bonów szkoleniowych 65 

osób. Osoby bezrobotne brały udział w następujących szkoleniach: prawo jazdy kat. C, 

CE, D wraz  z kwalifikacjami wstępnymi na przewóz rzeczy lub osób, spawacz MAG, TIG, 

wózek jezdniowy z UDT, spawacz gazowy, pomoc kuchenna, kucharz z egzaminem 

czeladnika, brukarz z wózkiem widłowym, kucharz – kelner. W zakresie wsparcia 

przedsiębiorczości wykorzystano szereg refundacji i dofinansowań  mających wpływ na 

tworzenie nowych miejsc pracy. Skierowano na staże 329 osób, a pracodawcom 

zatrudniającym osoby bezrobotne przyznano 70 refundacji kosztów wyposażenia lub 

doposażenia stanowisk pracy. Na realizację tej formy wsparcia poza środkami 

przyznanymi tzw. algorytmem PUP Pleszew pozyskał m. in. środki z programów 

Rezerwy Ministra dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, dla osób w wieku 30-

50, oraz  pow. 50 r.ż. Wspierano również powstawanie nowych przedsiębiorstw. W 

2018 r. przyznano 70 dotacji osobom bezrobotnym. Środki pozyskano zarówno z 

Rezerwy Ministra, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w 2018 r. wspierał 

pracodawców poprzez środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach 

ustalonych przez Ministra i Radę Rynku Pracy priorytetów. Urząd sfinansował, w 

ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kształcenie ustawiczne pracowników i 

pracodawców na łączną kwotę 328,7 tys. zł. Z tej formy skorzystało 172 pracowników  

i pracodawców biorąc udział w szkoleniach zawodowych oraz studiach 

podyplomowych. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał środki na 

walkę z bezrobociem w kwocie 6.911,31 tys. zł, w tym: 

− w kwocie 673,40 tys. zł z Funduszu Pracy przyznane tzw. algorytmem, 
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− w kwocie 1.681,40 tys. zł na realizację zadania, o którym mowa w art. 150f 

ustawy (refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki 

na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia), 

− w kwocie 257,80 tys. zł na realizację programu aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej, 

− w kwocie 119,70 tys. zł na realizację programu aktywizacji zawodowej 

osób długotrwale bezrobotnych, 

− w kwocie 11,10 tys. zł na realizację programu staży w placówkach ARiMR, 

− w kwocie 600,00 tys. zł na realizację programu wsparcia rozwoju 

przedsiębiorczości, 

− w kwocie 1.719,90 tys. zł na realizację programu aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi, 

− w kwocie 1.155,58 tys. zł na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych 

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

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

− w kwocie 692,43 tys. zł na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

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

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

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

(IV) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt został zatwierdzony do realizacji uchwałą nr XXXIII/256/18 Rady Powiatu w 

Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. Celem projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (IV)”, współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim. Projekt 

realizowany jest od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Wartość projektu 1 502,25 tys. zł,  

w tym w 2018 r. 1.155,58 tys. zł i w 2019 r. 346,67 tys. zł. Uczestnikami projektu są osoby 

młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, 

zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), 

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

osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją 

potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika 

projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 a i art. 34a 

Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Grupę docelową stanowi 196 

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

podjęcie działalności gospodarczej.  W 2018 roku w ramach projektu POWER IV staż odbyło 

91 osób, 67 osób skierowano na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych, 12 osób 

otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
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15. Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (IV)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

Projekt został zatwierdzony do realizacji uchwałą nr XXXIII/257/28 Rady Powiatu w 

Pleszewie z dnia 26 kwietnia 2018 r. Celem projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (IV)”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Pleszew. Projekt 

realizowany jest od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Wartość projektu 900,15 tys. zł,  

w tym w 2018 r. 692,43 tys. zł i w 2019 r. 207,72 tys. zł. Uczestnikami projektu są osoby 

powyżej 29 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub 

profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), należące co najmniej do jednej z poniższych 

grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o 

niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej. Udzielenie wsparcia w ramach 

projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz 

opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu 

Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 a i art. 34 a Ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Grupę docelową stanowi 107 osób. Zostaną oni skierowani na 

staże, szkolenia lub jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. W 2018 

roku w ramach projektu WRPO IV na staże skierowano 45 osób, na szkolenia 31 osób,    17 

osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

16. Program usuwania azbestu z terenu powiatu pleszewskiego. 

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

realizowanym przez Powiat Pleszewski od 2010 r.. Obecnie obowiązujący Program został 

zaktualizowany i przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Pleszewie Nr XV/132/16 z dnia 

22.06.2016 r.. Środki na jego realizację pochodzą głównie z dotacji Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej    w Poznaniu oraz jako wkład własny 

z budżetu Powiatu i budżetów Gmin współrealizujących zadanie. Jak wynika z danych 

statystycznych ze strony www.bazaazbestowa.gov.pl na terenie Powiatu Pleszewskiego 

zostało zinwentaryzowane 17.589 ton wyrobów zawierających azbest. Dotychczas                   

w naszym Powiecie unieszkodliwiono 2.654 tony za łączną wartość 954.991,56 zł (82,31% 

tej kwoty pokryła dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu). 

 

 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 

Ilość usuniętego 

azbestu [t] 
56,052 323,664 249,716 193,070 238,848 364,684 401,007 349,784 477,000 

Poniesione 

nakłady 

[zł] 

31.389,10 128.589,60 110.901,43 81.576,93 112.117,84 129.336,96 121.488,69 
108.172,2

3 
130.698,00 
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W roku 2018 łącznie usunięto 477 ton wyrobów azbestowych, na łączną kwotę 130.698,00 

zł. Były to płyty eternitowe z pokryć dachowych budynków mieszkalnych, gospodarczych 

oraz w głównej mierze  z budynków rolniczych na terenach wiejskich. Wykonawcą była 

firma EKO TW Sp. z o.o. Czermin 67a, 63-304 Czermin, która zebrane wyroby azbestowe 

wywiozła na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości Bycz (województwo 

kujawsko-pomorskie). Koszty wywozu odpadów zostały w większości pokryte ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który 

udzielił dotacji w wysokości 120.000,00 zł tj. 91,81 % wszystkich kosztów. Pozostała część 

pochodziła z budżetu powiatu – 5.349,00 zł i budżetów gmin – 5.349,01 zł. Ilość usuniętego 

azbestu i koszty z podziałem na poszczególne gminy zestawiono w poniższej tabeli. 

L.p. Gmina Ilość [ton] Wartość zadania [zł] 

1 Chocz 52,380 14.352,12 

2 Czermin 47,829 13.105,15 

3 Dobrzyca 58,215 15.950,91 

4 Gizałki 65,610 17.977,14 

5 Gołuchów 99,487 27.259,44 

6 Pleszew 153,479 42.053,25 

Razem 477,000 130.698,01 

 

17. Roczny Program Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

Rada Powiatu w Pleszewie w uchwale Nr XXX/225/17 z dn.22 listopada 2017 roku w sprawie 

przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi 

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

i o wolontariacie na rok 2018” przyjęła trzy obszary współpracy Powiatu Pleszewskiego z 

organizacjami pozarządowymi: kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego. Zarząd Powiatu w Pleszewie na podstawie powyższych uchwał ogłosił 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pleszewskiego w dziedzinie kultury 

fizycznej i sportu, kultury oraz turystyki i wypoczynku w roku 2018 w dniu 5 grudnia 2017 roku. 

Środki finansowe na realizację powyższych obszarów współpracy zostały zaplanowane w budżecie 

Powiatu Pleszewskiego w następujących działach: 

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

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

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

W wyniku naboru ofert do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wpłynęło 20 ofert: 9 ofert 

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

oraz 7 ofert na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

Spośród złożonych ofert 1 nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona.  

W dniu 10 stycznia 2018 roku wszystkie oferty zostały zaopiniowane przez komisję opiniującą. 

Zarząd Powiatu w Pleszewie na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku dokonał wnikliwej analizy 
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wszystkich ofert i uchwałą Nr CXXIV/258/2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

postanowił dofinansować następujące zadania na ogólną kwotę w wysokości 73 940 zł.   

1)  W dziedzinie kultury fizycznej i sportu wsparto 8 zadań, na które przeznaczono kwotę 

w wysokości 55 000 zł: 

a) „ III Powiatowe Mistrzostwa Hipolita Cegielskiego” 

b) „„Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate WKF” 

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

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

powiatu młodzików i juniorów młodszych na zawody i mistrzostwa” 

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

Intelektualną” 

f) „ Organizacja na terenie Powiatu Pleszewskiego imprez sportowych o zasięgu 

ponadgminnym” 

g) „Nocny Bieg Jubileuszowy” 

h) „Organizacja na terenie Powiatu Pleszewskiego imprez sportowych o zasięgu 

ponadgminnym Reiss Cup – mikołajkowy dwudniowy turniej piłki nożnej” 

2) W dziedzinie turystyki i wypoczynku wsparto następujące 4 zadania na łączną kwotę 5 000 

zł: 

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

pleszewskiego w formie półkolonii „Lato za grosik”   

b) „Rowerem nad morze” 

c) „Poznajemy historię białej damy – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Powiatu Pleszewskiego” 

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

Pleszewskiego” 

3) W dziedzinie kultury wsparto 5 zadań, na które wydatkowano kwotę 13 940 zł: 

a) ,,V Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie” 

b) ,,XII Przegląd Młodych Talentów” 

c) „Notatki Dobrzyckie nr 56 i 57” 

d) „ Zawodowe inspiracje – organizacja konkursów zawiązanych z promocją rzemiosła 

i kształcenia zawodowego” 

e) „Polsko-Serbskie Spotkanie z Folklorem”. 

Kontrolę realizacji zadań sprawował Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki głównie 

poprzez uczestniczenie pracowników Wydziału w dotowanych zadaniach
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REALIZACJA UCHWAŁ 

RADY POWIATU PLESZEWSKIEGO W 2018 ROKU 
 

L.p. Uchwała Nr w sprawie Realizacja 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W PLESZEWIE PODJĘTE W 2017 R.  ALE OBEJMUJĄCE SWYM ZAKRESEM  ROK 2018 
 

1. 
XXX/228/17 
22.11.2017 

powierzenia samorządowi Woj. Wlkp.  
prowadzenia  zadania publicznego  w 
zakresie ochrony  zdrowia 
polegającego na wdrożeniu 
elektronicznych usług e-dokumentacji i 
e-rejestracji, poprzez  wyposażenie  
środowiska informatycznego PCM w 
Pleszewie Sp. z o.o. w sprzęt 
informatyczny i oprogramowanie oraz  
dostarczenie usług, zgodnie z 
Projektem pn.: „Wyposażenie 
środowisk informatycznych  z 
wojewódzkich, powiatowych i 
miejskich podmiotów leczniczych w 
narzędzia informatyczne 
umożliwiające  wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej  oraz stworzenie sieci 
wymiany danych między podmiotami 
leczniczymi samorządu województwa” 

W trakcie realizacji. W roku 2018 na realizację projektu przekazano Samorządowi 
Województwa Wielkopolskiego 26 665,87 zł. Przekazane środki stanowiły wkład własny 
Powiatu Pleszewskiego w zakup sprzętu informatycznego, tj. m.in. skanerów sieciowych, 
komputerów stacjonarnych, komputerów mobilnych, komputerów All-in-one oraz udział 
w kosztach  usługi Inżyniera Kontraktu. W związku z niewykorzystaniem w roku 2017 przez 
UMWW dotacji, zaplanowaną na realizację projektu w budżecie na rok 2018 kwotę 
199 274,81 zł zwiększono o 7 519,80 zł. Dodatkowo uwzględniono wydatek 
niekwalifikowalny w postaci wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu za przeprowadzenie 
zamówień publicznych w projekcie – kwota przypadająca na Powiat Pleszewski to 220,47 
zł w roku 2018 i 15,85 zł w roku 2019. Zaistniałe zmiany znalazły odzwierciedlenie w 
podpisanych w dniu 10 października 2018 r. Aneksach do Umowy Partnerstwa na rzecz 
realizacji projektu DZ-I/25/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. oraz Porozumienia  nr DZ-
I/77/2017 z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji  celowej dla Województwa 
Wielkopolskiego. Z uwagi na przesunięcia w harmonogramie realizacji Projektu wynikające 
z terminów rozstrzygniętych przez UMWW w Poznaniu postępowań przetargowych 
koniecznym było na wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia UMWW przesunięcie 
części środków  z 2018 roku na rok 2019 (kwota 180 349,21 zł). Dodatkowo na lata 2019 i 
następne zabezpieczono środki w kwocie 1 500 zł na nieprzewidziane wcześniej wydatki 
niekwalifikowalne. Zmiany te wprowadzono w dniu 21 grudnia 2018 r. Aneksem nr 2 do 
Umowy Partnerstwa na rzecz realizacji projektu DZ-I/25/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. 
oraz Aneksem nr 2 do Porozumienia  nr DZ-I/77/2017 z dn. 22 grudnia 2017 r. w sprawie 
udzielenia dotacji  celowej dla Województwa Wielkopolskiego. 

2. 
XXXI/233/2017 
28.12.2017 r. 

przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2018 r. 
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3. 
XXXI/234/2017 
28.12.2017 r. 

uchwalenia budżetu Powiatu 
Pleszewskiego na 2018 r. 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2018 r. 
 

4. 
XXXI/235/17  
28.12.2017 

Udzielenia  pomocy finansowej Woj. 
Wlkp. w realizacji zadania w zakresie  
ochrony zdrowia  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie inwestycji dotyczącej 
budowy bazy Śmigłowcowej Służby  
Ratownictwa Medycznego (HEMS) na 
terenie Lotniska Michałków w 
Ostrowie Wlkp.  

Zgodnie z przyjętą uchwałą w dniu 19 kwietnia 2019 roku zawarto umowę pomiędzy 
Powiatem Pleszewskim reprezentowanym przez Zarząd a Województwem Wielkopolskim, 
na mocy której udzielono pomocy finansowej Województwu Wlkp. na realizację zadania w 
zakresie ochrony zdrowia  z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej 
budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska 
Michałków w Ostrowie Wlkp. w wysokości 66 447 zł. Kwota ta została przekazana na mocy 
ww. umowy, w dniu 26 kwietnia 2018 roku, w formie rezerwy celowej. W dniu 11 stycznia 
2019 roku Starostwo Powiatowe w Pleszewie otrzymało sprawozdanie z wykorzystania 
pomocy finansowej, z którego wynika, iż całość kwoty została przeznaczona na 
partycypację w kosztach budowy budynku - bazy LPR wraz z wykonaniem przyłączy. 

5. 
XXXI/238/17 
28.12.2017 

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

Rada Powiatu w Pleszewie, działając na podstawie zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. – Karta Nauczyciela, określiła w drodze uchwały: wysokość dodatków: motywacyjnego, 
funkcyjnego, za warunki pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie oraz szczegółowe warunki 
przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godzin zastępstw doraźnych, wysokość i warunki 
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy. Wszelkie 
dodatki zostały określone procentowo w odniesieniu do stawki minimalnej wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela stażysty o najwyższym poziomie wykształcenia. Okres 
obowiązywania regulaminu: od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Powiatu 
w Pleszewie.  Regulamin, w wersji ustalonej przedmiotową uchwała stanowił podstawę 
naliczania wynagrodzeń nauczycieli przez szkoły i placówki oświatowe w 2018 r. 

6. 
XXXI/239/17 
28.12.2017 

Ustalenia trybu udzielania dotacji dla 
szkół i placówek  prowadzonych  przez 
osoby  prawne niebędące  jednostkami 
samorządu terytorialnego orz osoby 
fizyczne a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości  ich wykorzystywania 

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych Rada Powiatu w Pleszewie uchwałą Nr XXXI/239/17 z dn. 28.12.2017 
ustaliła tryb udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym wpisanym do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Pleszewskiego.  O dotacje 
mogą ubiegać się szkoły i placówki niepubliczne, o których mowa w ustawie – Prawo 
oświatowe i ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Dotacje są przeznaczone na 
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dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i 
opieki, w tym profilaktyki społecznej. Uchwała określiła szczegółowe warunki rozliczania 
dotacji udzielanej na podstawie miesięcznej informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, uczniów/wychowanków z uwzględnieniem uczniów szkoły, w 
której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki albo w której taki 
obowiązek nie jest realizowany. W przypadku nierealizowania przez szkoły obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki warunkiem przyznania dotacji jest uczestnictwo w co 
najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Powyższy akt prawny określił tryb 
przeprowadzania kontroli prawidłowości  pobrania i wykorzystania dotacji, w tym zakres 
danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej 
wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. W 2018 roku na 
podstawie wzmiankowanej uchwały udzielono dotacji następującym szkołom i placówkom 
niepublicznym (kwota podana w nawiasie oznacza wysokość przyznanej dotacji w skali 
roku): 
- Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Pleszewie (304 532,02 zł) 
- Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Dobrzycy (45 159,85 zł) 
- Ośrodkowi Rewalidacyjno – Wychowawczemu u Dominikanek w Broniszewicach (627 
497,72 zł) 
- Branżowej Szkole I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie (344 
761,83 zł). 
Łącznie wszystkim szkołom i placówkom niepublicznym w 2018 roku przekazano dotację 
w wysokości 1 321 951,42 zł. 

7. 
XXXI/240/17 
28.12.2017 

ustalenia wysokości opłat  i kosztów 
związanych z usunięciem i 
przechowywaniem  pojazdów  

Unieważniona. Rada Powiatu w Pleszewie, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej 
realizacji zadań związanych z usuwaniem pojazdów z drogi w sytuacjach określonych w 
ustawie prawo o ruchu drogowym, ustaliła wysokość opłat i kosztów związanych z 
usunięciem i  przechowywaniem pojazdów. W 2018 r. zadanie usuwania pojazdów 
powierzono firmie Auto-Usługi Marcin Cholewa z Gołuchowa. Parking dla pojazdów 
usuniętych z drogi wyznaczony został w Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie, 
Al. Wojska Polskiego 4. W 2018r. na terenie Powiatu usunięto z dróg łączenie  5 pojazdów 
(wszystkie usunięte pojazdy zostały odebrane przez właścicieli w terminie 3 miesięcy od 
dnia wydania dyspozycji o usunięciu pojazdu), 
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W dniu 7 listopada 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pleszewie na przedmiotową 
uchwałę  wpłynęła skarga Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim 
z zarzutem, że uchwalone przez Radę Powiatu w Pleszewie opłaty za holowanie i 
przechowywanie pojazdów są wyższe niż faktycznie ponoszone przez powiat, a nie zostały 
dostatecznie wytłumaczone i skalkulowane w uzasadnieniu do tej uchwały. Starosta 
Pleszewski w odpowiedzi na skargę z dnia 7 grudnia 2019 8 r. wniósł do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu o jej oddalenie  i umorzenie postępowania w sprawie. 
W odpowiedzi Starosta Pleszewski dokonał odpowiedniej kalkulacji kosztów wskazując, że 
uchwała Rady Powiatu została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a 
wysokość uchwalonych opłat była zgodna z  Obwieszczeniem Ministra Finansów z 2017 r. 
w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.  Niestety WSA w Poznaniu nie 
uwzględnił wyjaśnień Starosty Pleszewskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w 
Poznaniu, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na 
tę uchwałę, wyrokiem (sygn. akt IV SA/Po 1149/18), stwierdził jej nieważność w całości.  

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W PLESZEWIE PODJĘTE W 2018 R.   
 

1 
XXXII/244/18 
9.02. 2018 r. 

zmiany budżetu Powiatu  
Pleszewskiego na 2018 rok  

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2018 r. 
 

2 
XXXII/245/18 
9.02.2018 r. 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Pleszewskiego 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2018 r 

3 
XXXII/246/18 
9.02.2018 r. 

podjęcia stanowiska  Rady Powiatu w 
Pleszewie w sprawie planowanego 
poszerzenia granic administracyjnych 
Miasta Kalisza o sołectwo Kościelna 
Wieś I 

Wykonana. Uchwałę przesłano Prezydentowi Miasta Kalisz, Radzie Miejskiej w Kaliszu oraz  
Posłom i Senatorom z okręgu  wyborczego nr 36. 

4 
XXXII/247/18 
9.02.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia   
z Wojewodą Wielkopolskim 
dotyczącego przyjęcia zadań 

Zgodnie z przyjętą uchwalą, w dniu 21 lutego 2018 roku zawarto porozumienie NR ZK-
VI.0031.23.2018.9 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pleszewskim, zgodnie 
z którym Powiat Pleszewski zawarł i podpisał w imieniu Wojewody Wielkopolskiego 
umowy zlecenia z 4 podmiotami leczniczymi, oraz 1 lekarzem prowadzącym indywidualną 
specjalistyczną praktykę lekarską na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym 



38 
 

publicznych  z zakresu administracji 
rządowej  

psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnych osób stawiających się do kwalifikacji 
wojskowej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pleszewie w 2018 roku. Na 
przeprowadzenie badań Wojewoda Wielkopolski  przyznał dotację celową do wysokości 
kwoty 2.000,00 zł. W trakcie trwania kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu 
pleszewskiego, w okresie od 5 marca do 23 marca 2018 roku, przeprowadzono  
8 specjalistycznych badań okulistycznych oraz 1  specjalistyczne badanie psychiatryczne. 
Należność za przeprowadzone badania specjalistyczne wyniosła 670,00 zł. 
Niewykorzystane środki w kwocie  1.330,00 zł zostały zwrócone Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. 

5 
XXXII/248/18 
9.02.2018 r. 

zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego  Nie obowiązuje. Uchwała wprowadzała zmiany do Statutu Powiatu Pleszewskiego 
przyjętego  Uchwałą  Nr XXIII/184/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 marca 2017 roku.   
Uchwała obowiązywała do  4 grudnia 2018 r. Utraciła moc  Uchwałą  Nr  XXXVIII/297/18 
Rady Powiatu w  Pleszewie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Pleszewskiego. 

6 
XXXII/249/18 
9.02.2018 r. 

przyjęcia „Programu Rozwoju  Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Pleszewskim na 
lata 2018 – 2020” 

Celem programu jest wieloaspektowa praca z rodzinami zastępczymi oraz organizowanie 
efektywnego o zintegrowanego systemu pieczy zastępczej. Realizacja programu umożliwi 
wsparcie i rozwój różnych form pieczy zastępczej  oraz wzmocni działania zgodnie z ustawa 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Więcej informacji nt. programu patrz 
pkt. 9 Informacji o realizacji polityk, programów i strategii str. 25 niniejszego raportu. 

7 
XXXII/250/18 
9.02.2018 r. 

określenia  szczegółowych  warunków 
rozłożenia na raty, odroczenia terminu 
płatności, umorzenia  w części   lub w 
całości   łącznie  z odsetkami  lub 
odstępowania  od ustalenia opłaty za 
pobyt   dziecka w  pieczy zastępczej  

Uchwała określa szczegółowo możliwość realizacji zadań dotyczących  okoliczności,  w 
których można umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin 
płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej. W roku 2018 dokonano 69 odstąpień   od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w 
pieczy zastępczej, umorzono 14 postepowań. 

8 
XXXII/251/18 
9.02.2018 r. 

przekazania do rozpatrzenia Komisji  
Zdrowia, Pomocy Społecznej i 
Bezpieczeństwa  Publicznego Rady  
Powiatu w Pleszewie skargi Pana 

Wykonana. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady 
Powiatu w Pleszewie rozpatrywała skargę podczas posiedzeń w dniach:  20 luty, 6 marca 
oraz 19 kwietnia 2018 r. Komisja uznała skargę za  bezzasadną i przedłożyła Radzie 
stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

9 
XXXIII/252/18 
26.04.2018 r. 

zmiany budżetu Powiatu  
Pleszewskiego na 2018 rok  

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2018 r. 
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10 
XXXIII/253/18 
26.04.2018 r. 

udzielenia Parafii Rzymsko-Katolickiej 
pw. św. Andrzeja Apostoła w Choczu 
dotacji na prace konserwatorskie i 
roboty budowlane, 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Choczu złożyła do Zarządu Powiatu 
w Pleszewie w dniu 29 stycznia 2018 roku wniosek o udzielenie dotacji na prace 
konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 
Ww. wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi formalne. Wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i  Turystyki w dniu 26 lutego 2018 
roku. Wobec powyższego Rada Powiatu w Pleszewie przedmiotową uchwałą  ww. Parafii 
dotacji w wysokości 10.000 zł na realizację prac remontowych elewacji Kościoła pw. św. 
Andrzeja Apostoła w Choczu. W dniu 18 maja 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy 
Powiatem Pleszewskim a Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Andrzeja Apostoła w Choczu 
dotycząca dofinansowania prac polegających na realizacji prac konserwatorskich przy 
remoncie elewacji kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Choczu i określająca zasady przeznaczenia i rozliczenia dotacji. Termin 
wykorzystania przyznanych środków został wyznaczony na 31 października 2018 roku.  W 
związku z niemożliwością zakończenia prac w wyznaczonym terminie z przyczyn 
technologicznych do umowy sporządzono aneks, którym zmieniono termin wykorzystania 
dotacji na dzień 10 grudnia 2018 roku. Komisja powołana uchwałą Zarządu Powiatu w 
Pleszewie w dniu 24 stycznia 2019 roku po odebraniu prac konserwatorskich w dniu 6 
lutego 2019 roku stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z warunkami ustalonymi 
w umowie i aneksie do umowy. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, zgodnie z art.82 ust.3 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
poinformowało o udzieleniu dotacji przez Radę Powiatu w Pleszewie Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw.św. Andrzeja Apostoła w Choczu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego i Radę Miejską Gminy Chocz. 

11 
XXXIII/254/18 
26.04.2018 r. 

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 2018 roku, 

Przyjęty tą uchwałą plan finansowy PFRON był dwukrotnie zmieniany: uchwałą nr  
XXXVIII/291/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia16 listopada 2018 r. oraz uchwałą nr 
III/16/2018 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. Informacja o realizacji 
zadań finansowanych ze środków PFRON w 2018 r. z uwzględnieniem powyższych zmian 
została przedstawiona w części obejmującej uchwały podejmowane przez Radę Powiatu VI 
kadencji w poz. 16.i 
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12 
XXXIII/255/18 
26.04.2018 r. 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Pleszewskiego w 2018 roku, 

Unieważniona. Uchwała ustalała całodobowy dyżur aptek funkcjonujących na terenie 
miasta Pleszewa w cyklach tygodniowych. Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem 
nadzorczym nr KN.I.4131.1.250.2018.6 z dnia 29 maja 2018r. orzekł nieważność 
przedmiotowej uchwały.  W ocenie Wojewody Wielkopolskiego  ustalenie rozkładu pracy 
aptek z powiatu  pleszewskiego  w sposób określony  w uchwale  uniemożliwiało  
skorzystanie  przez  mieszkańców  powiatu  (poza  mieszkańcami miasta  Pleszew)  w 
sposób najlepszy i najszybszy  z pomocy świadczonej przez apteki, bowiem dyżur 
całodobowy ograniczał się tylko do jednej apteki na terenie całego powiatu pleszewskiego. 
Takie rozwiązanie, w opinii Wojewody Wielkopolskiego, nie zapewniało odpowiedniej 
dostępności do usług świadczonych w  porze nocnej, święta i dni wolne  dla  mieszkańców 
całego  Powiatu,  a ponadto  nie przewidywało ,  że  mogą  zaistnieć  sytuacje  
nadzwyczajne,  kiedy potrzebny będzie możliwie najszybszy dostęp do leków i usługi 
fachowego farmaceuty. 

13 
XXXIII/256/18 
26.04.2018 r. 

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

Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w pkt. 14 informacji o realizacji 
polityk, programów i strategii, str. 30 niniejszego raportu. 

14 
XXXIII/257/18 
26.04.2018 r. 

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

Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w pkt. 15 informacji o realizacji 
polityk, programów i strategii, str. 31 niniejszego raportu. 
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Re16gionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020, 

15 
XXXIII/258/18 
26.04.2018 r. 

rozpatrzenia  skargi  Pana (wyłączenie 
jawności  na podst. art. 5 ust. 2 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie 
do informacji  publicznej, jawność  
wyłączyła  Dorota Drosdowska, 
kierownik Biura Rady) na 
nieprawidłowości w sprawowaniu   
opieki  nad pensjonariuszem  Domu 
Pomocy  Społecznej w Pleszewie, 
 

Wykonana. Rada po rozpatrzeniu uznała skargę za bezzasadną. Odpis uchwały Rady 
Powiatu wraz z uzasadnieniem, stanowiące odpowiedź na skargę, przesłano skarżącemu 

16 
XXXIII/259/18 
26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Miastu i Gminie Pleszew realizacji 
zadania pn.: ”Przebudowa 
skrzyżowania dróg powiatowych nr: 
4338P, 4315P,  4337P  z drogami 
gminnymi nr: 639049P  i  639069P w m. 
Grodzisko”, 

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Miastem i Gminą Pleszew w dn. 
26 kwietnia 2018 r. Przebudowano drogę na dł. 0,201 km. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia – 101 017,30 zł. Wkład powiatu  - 70 720,00 zł. 

17 
XXXIII/260/18 
26.04.2018 r. 

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

Powiat Pleszewski zawarł z Miastem i Gminą Pleszew w dn. 21.05.2018 r. Porozumienie w 
sprawie powierzenia realizacji przedmiotowego zadania. Mimo przeprowadzonych przez 
Miasto i Gminę Pleszew dwóch postępowań przetargowych na realizację inwestycji, nie 
zdołano wyłonić w roku 2018 wykonawcy robót budowlanych, a co za tym idzie 
zrezygnowano z realizacji tego zadania w roku 2018. O powyższym poinformowano 
Starostę Pleszewskiego pismem znak WI.7013.46.1.2018.KN z dnia 03.08.2018 r., 
wnioskując jednocześnie o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na realizację 
inwestycji w roku 2019. 

18 
XXXIII/261/18 
26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Gminie Czermin realizacji zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
4334P w  m. Broniszewice wraz z 
przebudową skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 4315P”, 

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Czermin w dn. 10 września 
2018 r. Przebudowano drogę wraz z skrzyżowaniem o dł. 187 mb. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia – 199 984,21 zł, w tym wkład powiatu – 100 000,00 zł. 
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19 
XXXIII/262/18 
26.04.2018 r. 

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

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Czermin w dn. 10 września 
2018 r. Wybudowano chodnik o dł. 94,60 mb. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 39 
990,00 zł. 
 

20 
XXXIII/263/18 
26.04.2018r. 

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

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Dobrzyca w dn. 23 lipca 
2018 r. Przebudowano chodnik o dł. 533 mb. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 98 
594,08 zł. 

21 
XXXIII/264/18 
26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: 
”Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi 
powiatowej nr 4174P w Fabianowie”,  

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Dobrzyca w dn. 26 kwietnia 
2018 r. Utwardzono pobocze o dł. ok 60 mb. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 331 
870,50 zł. Wkład Powiatu – 165 935,27 zł. 

22 
XXXIII/265/18 
26.04.2018 r. 

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

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Dobrzyca w dn. 19 września 
2018 r. Wybudowano chodnik o dł. 0,225 km. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 81 
347,91 zł, w tym środki powiatu – 30 000,00 zł. 

23 
XXXIII/266/18 
26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: 
”Przebudowa drogi powiatowej nr 
4326P w Karminie w zakresie budowy 
chodnika ”, 

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Dobrzyca w dn. 26 kwietnia 
2018 r. Wybudowano chodnik o dł. 0,139 km. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 38 
560,01 zł. 

24 
XXXIII/267/18 
26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: 
”Przebudowa drogi powiatowej nr 
4174P w zakresie budowy chodnika na 
ul. Ostrowskiej w Karminku”, 

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Dobrzyca w dn. 26 kwietnia 
2018 r. Wybudowano chodnik o dł. 113 mb. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 28 220,63 
zł. 
 

25 
XXXIII/268/18 
26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Gminie Gołuchów realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Gołuchów w dn. 23 lipca 
2018 r. 
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4343P w zakresie budowy chodnika w 
m. Pleszówka. Etap II”, 

Wybudowano chodnik o dł. 0,680 km. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 257 827,37 zł, 
w tym środki powiatu – 128 913,68 zł. 

26 
XXXIII/269/18 
26.04.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Gminie Gołuchów realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4339P w zakresie budowy chodnika w 
m. Tursko”. 

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Gołuchów w dn. 23 lipca 
2018 r. Wybudowano chodnik o dł. 0,765 km. Całkowita wartość przedsięwzięcia – 
199916,58 zł, w tym środki powiatu – 99 958,29 zł. 

27 
XXXIV/270/18 
27.06.2018 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2017 rok. 

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

28 
XXXIV/271/18 
27.06.2018 r. 

udzielenia   absolutorium  Zarządowi  
Powiatu w  Pleszewie  za 2017 rok.  

Wykonana. Zarząd Powiatu  uzyskał absolutorium za 2017 rok.   

29 
XXXIV/272/18 
27.06.2018 r. 

zmiany budżetu Powiatu  
Pleszewskiego na 2018 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2018 r. 
 

30 
XXXIV/273/18 
27.06.2018 r. 

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej  Powiatu  
Pleszewskiego, 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2018 r 

31 
XXXIV/274/18 
27.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie wspólnej 
realizacji projektu pn. „Program 
edukacji zdrowotnej, wykrywania 
zakażeń HBV i HCV oraz szczepień 
przeciwko WZW typu B na terenie 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", 
 

W trakcie realizacji. Lider projektu – Powiat Kaliski w czerwcu 2018 r. złożył wniosek o 
dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej 
pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity 
koszt projektu – 3 309 212 752,11 zł. Wnioskowana kwota dotacji – 3 143 752,11 zł. Wkład 
Powiatu Pleszewskiego – 965,44 zł. Planowany czas realizacji projektu – lata 2018-2021. 
Uchwałą Nr 38/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2018 r. 
przyznano dofinansowanie dla projektu w kwocie 3 138 289,61 zł. Projekt wpisuje się w 
Strategię Zintegrowanych Inwestycji dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 
Realizuje bowiem założenia Priorytetu 1 Wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia oraz 
aktywności zawodowej, Działanie 1.2. Wspieranie aktywności zawodowej poprzez 
działania prozdrowotne. Projekt realizuje również złożenia Strategii Rozwoju Powiatu 
Pleszewskiego 2014+, w szczególności Celu strategicznego 2 – Dostosowanie stanu 
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infrastruktury społecznej do oczekiwań mieszkańców Powiatu, Cel operacyjny 2.1. 
Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i aktywizacja zachowań prozdrowotnych. 

32 
XXXIV/275/18 
27.06.2018 r. 

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

W trakcie realizacji. Lider projektu Gmina i Miasto Stawiszyn w czerwcu 2018 r. złożył 
wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności 
zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość projektu – 1 261 800,00 zł. Wnioskowana kwota dotacji – 1 198 710,00 zł. Wkład 
Powiatu Pleszewskiego – 367,74 zł. Planowany czas realizacji projektu – lata 2018-2021. 
Wniosek ze względów formalnych został odrzucony. Postępowanie konkursowe w tym 
zakresie zostało powtórzone - w listopadzie 2018 r. ogłoszono ponowny nabór projektów 
w Poddziałaniu. Lider Projektu przystąpił do ponownego opracowania wniosku, który 
złożono w styczniu br. Projekt znalazł się na liście rankingowej wniosków 
rekomendowanych do dofinansowania. 

33 
XXXIV/276/18 
27.06.2018 r. 

zmiany Uchwały Nr XIX/157/16 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 24 
listopada 2016 roku w sprawie 
powierzenia Miastu  i Gminie  Pleszew  
zadań w zakresie  prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej,  
 

Przedmiotową uchwałą wprowadzono zmianę w § 2 do uchwały Nr XIX/157/16 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 roku  polegającą na dodaniu pkt 1a w 
brzmieniu: „Powiat Pleszewski, niezależnie od kwoty wskazanej w § 2 pkt 1 przekaże w 
2018 roku kwotę 12.500 zł na dofinansowanie zakupu Infokiosku”. Dodanie powyższego 
punktu do ww. uchwały wynika z decyzji Zarządu Powiatu w Pleszewie, który, na wniosek 
Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew, przyznał środki w wysokości 
12.500 zł na zakup Infokiosku, który został zlokalizowany w nowej siedzibie Biblioteki. 
Zamieszczono w nim informacje o powiecie pleszewskim i wszystkich gminach 
wchodzących w jego skład, w tym krótką historię poszczególnych miejscowości każdej 
gminy oraz jej główne atrakcje turystyczne i dane administracyjne. Podano także 
informacje o instytucjach kulturalnych działających na terenie poszczególnych gmin. W 
Infokiosku można znaleźć dodatkowo informacje o pleszewskiej bibliotece, w tym o 
lokalizacji poszczególnych działów w nowym obiekcie biblioteki oraz o jej aktualnej ofercie 
kulturalnej.  

34 
XXXIV/277/18 
27.06.2018 r. 

przyjęcia do realizacji zadania pod 
nazwą „Porozumieć  się   bez 
przemocy”, 

Konieczność opracowania i przyjęcia projektu pn. „Porozumieć się bez przemocy” wynikała 
z potrzeby realizacji celów Powiatowego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2020, w szczególności celu pierwszego: 
Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Informacja o realizacji uchwały została przedstawiona w pkt. 10 informacji o 
realizacji polityk, programów i strategii, str. 26 niniejszego raportu. 
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35 
XXXIV/278/18 
27.06.2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia dla 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu w 
Pleszewie -  Starosty Pleszewskiego.  

Wykonana. Uchwała straciła moc na podstawie Uchwały Nr  I/6/2018 Rady Powiatu w 
Pleszewie z dn. 20.11.2018 r.  

36 
XXXV/279/18 
24.07.2018 r. 

zmiany budżetu Powiatu  
Pleszewskiego na 2018 rok  

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2018 r. 
 

37 
XXXVI/280/18 
20.08.2018 r. 

zmiany budżetu Powiatu  
Pleszewskiego na 2018 rok 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2018 r. 
 

38 
XXXVI/281/18 
20.08.2018 

wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości 
niezabudowanej  położonej w 
Kowalewie, gm. Pleszew, oznaczonej 
jako działki nr 34/10 i 10/12, 
 

Uchwała w trakcie realizacji. Decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2019 r. teren 
działek nr 10/12 i 34/10, obręb Kowalew wyłączono z ewidencji terenów zamkniętych. 
Decyzja Ministra została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury 
pod poz. 7. Na posiedzeniu w dniu 12.04.2019 r. Zarząd Powiatu zaakceptował projekt 
protokołu uzgodnień z przedsiębiorstwem PKP S.A. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez 
Powiat Pleszewski prawa użytkowania wieczystego działek nr 34/10 i 10/12, obręb 
Kowalew. Nieruchomość przejęta zostanie przez Powiat w celu realizacji zadań własnych 
Powiatu w dziedzinie transportu (zorganizowanie parkingu przy stacji PKP w Kowalewie). 
Po podpisaniu protokołu uzgodnień przez obie strony zawarta zostanie w formie 
notarialnej umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego ww. działek na rzecz 
Powiatu Pleszewskiego. Przewidywany termin zawarcia aktu notarialnego: maj/czerwiec 
2019 r. 

39 
XXXVI/282/18 
20.08.2018 

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Pleszewskiego w 2018 roku, 

Uchwała ustala całodobowe dyżury aptek, w cyklach tygodniowych w dwóch aptekach 
równolegle- jedna  apteka   w mieście Pleszewie i  jedna  apteka  w gminie wg. ustalonego 
harmonogramu. Została  podjęta z uwzględnieniem uwag rozstrzygnięcia nadzorczego 
Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.I.4131.1.250.2018.6   z dnia 9 maja 2018r, w sprawie 
uchwały nr XXXIII/255/18 Rady Powiatu   w Pleszewie  z dnia 26 kwietnia 2018r. 
Obowiązywała  do 31 grudnia 2018r. 

40 
XXXVI/283/18 
20.08.2018 r. 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia 
pełnomocnictw do realizacji w okresie 
od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie 
pleszewskim (V)” współfinansowanego 

Projekt realizowany w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Wartość projektu wynosi 

1 855 050,10 zł, w tym w 2019 r. – 781 714,98 zł, w 2020 r. – 1 073 335,12 zł. Wsparcie w 

ramach programu przewidziane jest do osób bezrobotnych do 29 roku życia. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Formy wsparcia: staże, bony 
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ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 -2020,  

szkoleniowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Informacja o realizacji 

projektu zostanie przedstawiona w przyszłorocznym raporcie o stanie powiatu. 

 

41 
XXXVI/284/18 
20.08.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Gminie Gołuchów realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4341P w zakresie budowy chodnika w 
m. Bielawy”, 

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Gołuchów w dn. 24 

września 2018r. Wybudowano chodnik o dł. 0,075 km. Całkowita wartość przedsięwzięcia 

– 35 984,74 zł, w tym środki powiatu – 17 992,37 zł. 

 

42 
XXXVI/285/18 
20.08.2018 r. 

wyrażenia zgody na   powierzenie 
Gminie Gołuchów realizacji zadania 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 
4339P w zakresie budowy chodnika w 
m. Jedlec”, 

Porozumienie w zakresie objętym Uchwałą podpisano z Gminą Gołuchów w dn. 24 
września 2018r. Wybudowano chodnik o dł. 0,057 km. Całkowita wartość przedsięwzięcia 
– 19 999,30 zł, w tym środki powiatu – 9 999,65 zł. 

43 
XXXVI/286/18 
20.08.2018 r. 

przekazania do rozpatrzenia Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa skargi  Agencji 
Detektywistycznej „Enigma – Service” 
Sp.  z o.o.   

Wykonana. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu  
w Pleszewie rozpatrywała skargę podczas posiedzeń w dniach   
20 sierpnia oraz 6 września 2018 roku. Komisja uznała skargę za  bezzasadną i przedłożyła  
Radzie stosowny projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

44 
XXXVII/287/18 
9.11.2018 r. 

upamiętnienia 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości  

Wykonana. W ramach powiatowych obchodów: 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, 100. rocznicy wybuchu Powstania  Wielkopolskiego  oraz 20. rocznicy 
reaktywowania Powiatu Pleszewskiego, w dniu 9 listopada 2018 roku na  budynku 
Starostwa Powiatowego w  Pleszewie, odsłonięto tablicę   upamiętniającą Bohaterów 
Niepodległości Ziemi  Pleszewskiej  2018 – 2019, a także nasadzono trzy pamiątkowe  buki 
piramidalne. 

45 
XXXVIII/288/18 
16.11.2018 r. 

zmiany budżetu Powiatu  
Pleszewskiego na 2018 rok, 

Zrealizowano uwzględniając kolejne zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego przyjęte w 
2018 r. 
 

46 
XXXVIII/289/18 
16.11.2018 r. 

zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

Realizowano uwzględniając kolejne zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Pleszewskiego  przyjęte w 2018 r 

47 
XXXVIII/290/18 
16 .11.2018 r. 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze 

W 2018 r. Zarząd Powiatu w Pleszewie nie udzielał ulg określonych przedmiotową uchwałą. 
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cywilnoprawnym przypadających 
Powiatowi Pleszewskiemu lub jego 
jednostkom organizacyjnym, 
warunków dopuszczalności pomocy 
publicznej oraz wskazania organów lub 
osób uprawnionych do udzielania ulg, a 
także niedochodzenia należności o 
charakterze cywilnoprawnym, 
 

48 
XXXVIII/291/18 
16.11.2018 r. 

zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/18 z 
dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie 
ustalenia wysokości  środków 
finansowych PFRON przypadających na 
realizację określonych zadań  z zakresu  
rehabilitacji  zawodowej i społecznej   
osób niepełnosprawnych  w Powiecie 
Pleszewskim w 2018 roku, 

Przyjęty tą uchwałą plan finansowy PFRON został zmieniony uchwałą nr  III/16/2018 Rady 
Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2018 r. Informacja o realizacji zadań finansowanych 
ze środków PFRON z uwzględnieniem powyższych zmian została przedstawiona w części 
obejmującej uchwały podejmowane przez Radę Powiatu VI kadencji w poz. 16 str. 52 
niniejszego raportu 
 

49 
XXXVIII/292/18 
16.11.2018 r. 

szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w powiatowym  
ośrodku  wsparcia – Dziennym Domu  
Senior+ w Pleszewie, 
 

Dział Wsparcia Dziennego – Dzienny Dom „Senior+” przeznaczony dla maksymalnie 30 
osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo funkcjonuje w strukturze Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie. Na podstawie tej uchwały w roku 2018 wydano: 
- 6 decyzji kierujących i ustalających odpłatność za pobyt dzienny w w/w placówce, 
- 5 decyzji uchylających świadczenie w związku z rezygnacjami uczestników, 
- 2 decyzje wygaszające w związku ze zgonem uczestników, 
- 28 decyzji zmieniających w zakresie odpłatności w związku ze zmianą średniego kosztu 
utrzymania, który jest corocznie ustalany w formie Zarządzenia Pana Starosty. 
Nie zwolniono żadnej osoby z odpłatności. Każdy z uczestników, w zależności od sytuacji 
dochodowej, zobowiązany jest do odpłatności wg kryteriów ustalonych przez Radę 
Powiatu w Pleszewie. 

50 
XXXVIII/293/18 
16.11.2018 r. 

powierzenia Miastu Kalisz  zadania 
publicznego z zakresu  aktualizacji  
ewidencji  dróg i obiektów mostowych 
dróg powiatu  w granicach 
administracyjnych  Gminy Gołuchów,  

W trakcie realizacji. W dniu 16 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu w Pleszewie podpisał z 
Miastem Kalisz Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Kalisz zadania publicznego 
Powiatu Pleszewskiego z zakresu aktualizacji ewidencji dróg i obiektów mostowych 
powiatu w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.  
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Zadanie to jest realizowane przez Miasto Kalisz w ramach projektu pn. „Regionalna 
Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na 
podstawie Porozumienia o współpracy w celu przygotowania i wspólnej realizacji ww. 
projektu zawartego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej dnia 20.12.2016 r. oraz umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez 
Miasto Kalisz z Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2014-2020 dnia 31.08.2017 r. W zakresie rzeczowym tegoż projektu 
przewidziano m.in. założenie dla Uczestników projektu elektronicznych baz danych 
zawierających dane z ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją. 
Porozumienie obowiązuje od dnia jego podpisania przez cały okres realizacji projektu pn. 
„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej”, tj. do dn. 31.08.2020 r. Lider projektu realizację zadania objętego 
Porozumieniem powierzył w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej 
Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” firmie OPEGIEKA 
Sp. z o.o. z Elbląga. Stosowną umowę zawarto w dn. 07.02.2019 r. 

51 
XXXVIII/294/18 
16.11.2018 r. 

Powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości  oraz ochrony  
bezpieczeństwa obywateli i  porządku   
publicznego   na lata 2019 – 2021,   

Program zapobiegania przestępczości, w uchwalonym kształcie, obowiązuje od dnia 1 
stycznia 2019 roku. Sprawozdanie z programu przedkładane jest przez Starostę 
Pleszewskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za dany rok. Pierwsze sprawozdanie z 
ww. programu zostanie opracowane na początku 2020 roku  
i będzie zawierało opis efektów działań określonych w programie i osiągniętych 
wskaźników za 2019 rok. 

52 
XXXVIII/295/18 
16.11.2018 r. 

rozpatrzenia  skargi  Agencji 
Detektywistycznej  „Enigma  - Service” 
Sp. z o.o., 
 

Wykonana. Rada po rozpatrzeniu uznała skargę za bezzasadną. Odpis uchwały Rady 
Powiatu wraz z uzasadnieniem, stanowiące odpowiedź na skargę, przesłano skarżącemu.  
O sposobie rozpatrzenia skargi poinformowano  Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, a także Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Środowiska. 

53 
XXXVIII/296/18 
16.11.2018 r. 

obywatelskiej  inicjatywy 
uchwałodawczej, 
 

Obowiązująca. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 19 listopada 2018 roku, poz. 9123. Uchwała weszła w życie 4 
grudnia 2018 roku. W roku 2018 nie skorzystano z jej zapisów i nie wpłynęła taka 
inicjatywa. 

54 
XXXVIII/297/18 
16.11.2018 

uchwalenia Statutu   Powiatu  
Pleszewskiego, 

Obowiązująca. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2018 roku, poz. 9169. Uchwała weszła w życie 5 
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 grudnia 2018 roku. Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr III/19/2018. Rady Powiatu w 
Pleszewie z dn. 28 grudnia 2018. Zmiany weszły w życie 17 stycznia 2019 r. 

55 
XXXVIII/298/18 
16.11.2018 r. 

nadania statutu Domu Pomocy 
Społecznej w Pleszewie, 
 

Statut Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie stanowił, że w strukturze Domu funkcjonuje 
Dział Wsparcia Dziennego - Dzienny Dom „Senior-Wigor” przeznaczony maksymalnie dla 
30 osób  w wieku 60+. W związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa tj. zmiany 
nazwy Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na „Senior +”  na lata 2015-
2020 , dostosowano istniejące zapisy Statutu Domu Pomocy Społecznej do wymogów 
prawa i  zmieniono nazwę na Dział Wsparcia Dziennego – „Senior +”. 

56 
XXXVIII/299/18 
16.11.2018 r. 

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

Informacja o realizacji zostanie przedstawiona w raporcie o stanie powiatu za rok 2019 

57 
XXXVIII/300/18 
16.11.2018 

przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Poznaniu skargi 
Prokuratora Okręgowego w Ostrowie 
Wielkopolskim na uchwałę Rady 
Powiatu w Pleszewie nr XXXI/240/2017  
z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie: 
ustalenia wysokości opłat i kosztów 
związanych z usunięciem i 
przechowywaniem pojazdów 

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej uchwały skarga Prokuratora Okręgowego w 
Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Powiatu w Pleszewie nr XXXI/240/2017 z dnia 
28 grudnia 2017r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem 
i przechowywaniem pojazdów, została przekazana Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w dniu 21 listopada 2018 r. Wyrokiem z dnia 7 lutego 2019 r. WSA w 
Poznaniu podtrzymał zasadność zarzutów podniesionych przez Prokuratora  i stwierdził 
nieważność w całości uchwały nr XXXI/240/17 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 
2017r. 

58 
XXXVIII/301/18 
16.11.2018 r. 

powierzenia Miastu i Gminie Pleszew 
zadania pn. „Opracowanie projektu 
oferty przewozowej oraz koncepcji 
organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w powiecie pleszewskim” 

Rada Powiatu w Pleszewie przedmiotową uchwałą powierzyła Miastu i Gminie Pleszew 
opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego 
transportu zbiorowego w powiecie pleszewskim. Celem opracowania było dokonanie 
wyliczeń dotyczących funkcjonowania obecnego transportu osób na terenie Powiatu 
Pleszewskiego. Autor opracowania, Pan Marcin Gromadzki Public Transport Consulting 
Gdynia , dokonał analizy liczby kursów wykonywanych na liniach w dni powszednie, sobotę 
i w niedzielę.  
W ofercie przewozowej określono średni miesięczny przebieg pojazdu zaangażowanego do 
obsługi linii publicznego transportu zbiorowego w Powiecie, obliczony jako iloraz łącznej 
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liczby wozokilometrów przez maksymalną liczbę pojazdów w ruchu, który wyniósł zaledwie 
956,1 km.  
Autor opracowania dokonał też porównania  innych podobnych sieci komunikacyjnych w 
kraju, gdzie regułą jest wykonywanie przynajmniej 3,5 tys. km miesięcznie w przeliczeniu 
na jeden pojazd w ruchu. 
Reasumując – wnioski wyciągnięte w sporządzonej ofercie przewozowej świadczą o tym, 
że w przypadku niskiego przebiegu pojazdów, bez wsparcia finansowego ze źródeł 
zewnętrznych( poza refundacją ulg ustawowych), zarówno operatorzy jak i przewoźnicy 
komercyjni, nie będą mogli świadczyć usług na satysfakcjonującym pasażerów poziomie 
jakościowym. 
W przypadku niektórych linii, przede wszystkim w niedzielę, warto byłoby zastosować 
minibusy celem zmniejszenia kosztów. 
Obecnie trwają prace legislacyjne nad zupełnie nową regulacją- ustawa o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
W projekcie jest określona jednostkowa kwota dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów o 
charakterze użyteczności publicznej od 2022r., która nie może być większa niż 0,80 zł. (z 
zastrzeżeniem, że przynajmniej 30% kwoty deficytu usługi przewozowej, dany organizator 
finansuje z własnych środków). Kolejny już projekt, z dnia 1 marca 2019 r., zmiany ustawy 
o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje przedłużenie ważności zezwoleń obecnie 
obowiązujących w przewozach regularnych osób na podstawie ustawy o transporcie 
drogowym- do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 
UCHWAŁY PODJĘTE W 2018 ROKU PRZEZ RADĘ POWIATU OBECNEJ,  VI KADENCJI 
 

1. 
I/1/2018 

20.11.2018r. 
wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Obowiązująca 

2. 
I/2/18 

20.11.2018r. 

wybór Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu 

Obowiązująca 

3. 
I/3/2018 

20.11.2018r. 
wybór Starosty Obowiązująca 

4. 
I/4/2018 

20.11.2018r. 
wybór Wicestarosty Obowiązująca 

5. 
I/5/2018 

20.11.2018r. 
wybór Członków Zarządu Powiatu Obowiązująca 
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6. 
I/6/2018 

20.11.2018r. 

ustalenie wynagrodzenia dla 
Przewodniczącego Zarządu Powiatu w 
Pleszewie – Starosty Pleszewskiego 

W związku z rozpoczęciem kolejnej, VI kadencji organów Powiatu Pleszewskiego oraz  
wyboru na stanowisko Starosty Pleszewskiego Rada Powiatu podjęła uchwałę ustalającą 
dla wybranego Starosty wynagrodzenie. Zostało ono ustalone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami tzn. ustawa o pracownikach samorządowych wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi i jest wypłacane. Wynagrodzenie zostało ustalone na dotychczasowym 
poziomie określonym w uchwale z 27.06.2018r. nr XXXIV/278/2018 według stawek 
obowiązujących od 1 lipca 2018r. 

7. 
I/7/2018 

20.11.2018 

ustalenie dla Starosty Pleszewskiego 
limitu kilometrów na używanie 
prywatnego pojazdu do celów 
służbowych oraz limitu rozmów ze 
służbowego telefonu komórkowego 

Przepisy prawa pozwalają radzie powiatu na przyznanie i ustalenie dla starosty limitu 
kilometrów na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz miesięcznego 
limitu rozmów z telefonu komórkowego. Rada Powiatu w Pleszewie ustaliła dla Starosty 
Pleszewskiego limit  kilometrów na poziomie 300 km miesięcznie oraz limit rozmów z 
telefonu komórkowego w kwocie 400 zł miesięcznie. Przyznane świadczenie w ramach 
limitu kilometrów jest wypłacane comiesięcznie na podstawie stosownego oświadczenia 
Starosty. W 2018 roku nie było przypadku przekroczenia przyznanego Staroście limitu 
rozmów telefonicznych ze służbowego telefonu komórkowego. 

8. 
II/8/2018 

07.12.2018r. 

powołanie Komisji Rewizyjnej, jej składu 
osobowego oraz określenia zasad jej 
działania 

Obowiązująca 

9. 
II/9/2018 

07.12.2018 

powołanie Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji  

Obowiązująca 

10. 
II/10/2018 
07.12.2018 

powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Wykonana. Komisja  została powołana na czas oznaczony i uległa rozwiązaniu po upływie 
30 dni  od dnia doręczenia Uchwały Nr III/19/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 
grudnia 2018  w sprawie zmiany Statutu Powiatu  Pleszewskiego organowi nadzoru 
(07.01.2019),  tj. z dniem 7 lutego 2019 r., w którym to terminie organ nadzoru nie  wniósł 
zastrzeżeń.   

11. 
II/11/2018 

07.12.2018r. 

zmiany Uchwały  Nr II/16/06 Rady  
Powiatu w  Pleszewie z dnia   18 grudnia  
2006 roku   w sprawie  wysokości  diet  
dla  radnych  Rady  Powiatu  w  Pleszewie  
oraz  sposobu  ustalania  należności  z  
tytułu  zwrotu  kosztów  podróży 
służbowych 

Obowiązująca 
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12. 
II/12/2018 
07.12.2018 

ustalenia wysokości opłat i kosztów 
związanych z usunięciem i 
przechowywaniem pojazdów 

Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2019 r.  Informacja o jej realizacji zostanie Radnym 
przedłożona w raporcie o stanie powiatu za rok 2019 

13. 
II/13/2018 

07.12.2018r. 

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

Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2019 r.  Informacja o jej realizacji zostanie Radnym 
przedłożona w raporcie o stanie powiatu za rok 2019 

14. 
III/14/2018 

28.12.2018r. 

zmiany budżetu Powiatu  Pleszewskiego 
na  2018 rok  

Zrealizowano – informację o realizacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Pleszewskiego za 2018 rok. 
 

15. 
III/15/2018 
28.12.2018 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu  Pleszewskiego. 

Zrealizowano. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich 
stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2018 
rok. 

16. 
III/16/2018 
28.12.2018 

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/291/18 z 
dnia 16 listopada 2018 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 2018 roku. 
 

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018, 
ukształtował się na poziomie 1 791 678  zł, w tym: 
1.  Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy  -  40 000,00 zł 

  uruchomiono 1 stanowisko 
2.  Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej  -  9 465,00  zł 
udzielono 1 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

       Razem rehabilitacja zawodowa:  49 465,00 zł 
3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów  -  123 833,00 zł 
       dofinansowanie otrzymało 131 osób, w tym 28 dzieci 
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4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  -  5 
900,00 zł 

        zorganizowano 6 imprez dla 490 osób niepełnosprawnych 
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i  

środki pomocnicze  -  296 703,00 zł (207 703 zł środki pomocnicze, 89 000 zł pozostałe 
sprzęty ortopedyczne i rehabilitacyjne)                                                                             

       dofinansowanie otrzymało 907 osób niepełnosprawnych 
6. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów  terapii 

zajęciowej       -  1 244 700,00 zł 75 uczestników wtz 
7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i 

technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  -  71 
077,00 zł  dofinansowanie otrzymało 18 osób niepełnosprawnych 

       Razem rehabilitacja społeczna:   1 742 213,00 zł 

17. 
III/17/2018 
28.12.2018 

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

Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2019 r.  Informacja o jej realizacji zostanie Radnym 
przedłożona w raporcie o stanie powiatu za rok 2019.  W 2018 r. zadanie było realizowane 
na podstawie uchwały nr XI/94/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 r.  
Zgodnie z zawartym porozumieniem Powiat Pleszewski przekazał Miastu i Gminie Pleszew 
dotację na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w wysokości 115 267,40 zł. Natomiast 
Miasto i Gmina Pleszew przekazało przypadające powiatowi dochody z tytułu opłat 
pobieranych w Strefie w wysokości 229 080, 58 zł. 

18. 
III/18/2018 
28.12.2018 

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

Uchwała weszła w życie z dniem 1.01.2019 r. Informacja o jej  realizacji zostanie Radnym 
przedłożona w raporcie o stanie powiatu za rok 2019. W 2018 r. Zadanie było realizowane 
na podstawie uchwały nr XIX/157/16 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 24 listopada 2016 
r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia 
powiatowej biblioteki publicznej. Zgodnie z porozumieniem stanowiącym załącznik do ww. 
uchwały powiat pleszewski przekazał w 2018 r. kwotę w wysokości 70 000 zł na realizację 
zadań biblioteki powiatowej, tj.  
a) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących 

obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych – w 2018 r. 
Biblioteka gromadziła informacje i opracowywała dane statystyczne za 2017 rok, 
gromadziła i opracowywała książki zakupione z dotacji powiatowej, w 2018 r. 
Biblioteka prowadziła stronę internetową placówki udostępniającą katalog z 
informacjami o pozycjach książkowych znajdujących się w bibliotekach powiatu 
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pleszewskiego, aktualizowała informacje o poszczególnych bibliotekach gminnych oraz 
bieżącej działalności biblioteki powiatowej, uzupełniała zakładkę Regionalia, gdzie są 
gromadzone informacje o publikacjach wydanych na terenie powiatu lub tematycznie 
związanych z powiatem pleszewskim oraz innych źródłach bibliograficznych; 

b) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie 
obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowanie i publikowanie bibliografii 
regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym – 
w 2018 r. Biblioteka Powiatowa zakupiła dla bibliotek gminnych 10 wydawnictw 
regionalnych oraz przekazała inne opracowania regionalne pozyskane bezpłatnie, 
zbiory biblioteki powiatowej uzupełniono o 152 woluminy, na których zamieszczono 
informację: „zrealizowano ze środków Starostwa Powiatowego w Pleszewie”, 
Biblioteka zorganizowała konkurs pięknego czytania „Czytanie jest sztuką” o zasięgu 
powiatowym, Dzień Bibliotek i Bibliotekarza – imprezę o charakterze integracyjnym dla 
bibliotekarzy różnych sieci z terenu powiatu pleszewskiego, wydano kolejny zeszyt 
Bibliografii Regionalnej Powiatu Pleszewskiego, wykupiono dostęp do 230 publikacji w 
wersji elektronicznej na platformie NASBI, udostępniano bazę ACADEMICA – Cyfrową 
Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Książek i Czasopism Naukowych ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej, utrzymywano stronę internetową biblioteki z dostępem do 
katalogów poszczególnych bibliotek gminnych i katalogu rozproszonego na serwerach 
zewnętrznych oraz z informacjami o bibliotecznej sieci powiatowej, w 2018 r. 
Biblioteka kontynuowała prace nad bibliografią regionalną powiatu pleszewskiego, 
tworzyła bazę opisów bibliograficznych, w której rejestrowane są książki i artykuły z 
czasopism, Biblioteka koordynowała wypożyczenia biblioteczne dla czytelników 
powiatu pleszewskiego – w 2018 r. zrealizowano 10 zamówień bibliotek z terenu 
całego kraju ; 

c) udzielanie bibliotekom gminnym z terenu powiatu pleszewskiego pomocy 
instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej – Biblioteka w 2018 r. zorganizowała  
warsztaty dla początkujących nt. Słowa i obrazy w kamishibai oraz warsztaty z 
kodowania przygotowujące bibliotekarzy do prowadzenia zajęć z dziećmi z podstaw 
programowania, pracownicy Biblioteki udzielali porad i konsultacji m.in. w zakresie 
prawidłowego funkcjonowania komputerowego systemu bibliotecznego, 
przygotowywania wniosków aplikacyjnych i realizacji projektów dofinansowanych z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;  
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sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki 
publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach – w 2018 r. Biblioteka udzielała 
pomocy merytorycznej związanej z opracowywaniem dokumentów w elektronicznych 
bazach, nadzorowała systematyczne i prawidłowe powstawanie elektronicznych baz 
danych bibliotek gminnych z uwzględnieniem możliwości kadrowych i sprzętowych. 

19. 
III/19/2018 
28.12.2018 

zmiany Statutu Powiatu Pleszewskiego 

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

20. 
III/20/2018 
28.12.2018 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w 
Pleszewie na 2019 rok 

W trakcie realizacji. 
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WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

 

1. Porozumienia z administracją rządową 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym określa zakres zadań 

publicznych realizowanych przez samorządy powiatowe. Postanowienia tej ustawy dają 

jednak możliwość organom administracji rządowej zawierania z samorządami niższego 

szczebla porozumień na mocy których, samorządy powiatowe wykonują zadania z zakresu 

administracji rządowej. Porozumienia te zgodnie z literaturą prawniczą służą do 

przesuwania kompetencji pomiędzy organami administracji publicznej różnych szczebli. 

Zawieranie takich porozumień, zgodnie z wolą ustawodawcy, możliwe jest jedynie „w dół” 

tzn. na niższe szczeble administracji publicznej. Zasady zawierania i publikowania 

przedmiotowych porozumień zostały określone w art. 5 ustawy o samorządzie 

powiatowym. Znajdują do nich odpowiednie zastosowanie również przepisy zawarte w 

ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z przepisami porozumienie w sprawie 

powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej powinno wskazywać m. in. przedmiot 

i zakres realizowanych zadań oraz istotne elementy związane z przekazywaniem zadań. 

Jest to ważne z tego powodu, że jednostki samorządu terytorialnego w przypadku realizacji 

zadań z zakresu administracji rządowej otrzymują dotacje celowe od organów tej 

administracji w wysokości wynikającej z zawartego porozumienia.   W 2018r. Powiat 

Pleszewski  zawarł trzy porozumienia na mocy których zostały mu powierzone do 

wykonania zadania z zakresu administracji rządowej : 

1) 21 lutego 2018r. Wojewoda Wielkopolski zawarł z Powiatem Pleszewskim 

porozumienie nr ZK-VI.0031.23.2018.9 na mocy którego przekazał naszemu 

samorządowi wykonanie zadań określonych w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej wobec osób 

zameldowanych na terenie Powiatu Pleszewskiego na pobyt stały lub pobyt czasowy 

trwający ponad trzy miesiące. Na realizację powierzonego zadania złożyły się 

następujące działania : 

 -  zawarcie i podpisanie umów z podmiotami leczniczymi, lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z 

psychologami, na przeprowadzenie badań specjalistycznych , w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, 

- pokrycie kosztów badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji 

szpitalnej osób skierowanych na te badania, 

- rozliczenie z przyznanej dotacji i przesłanie sprawozdania z jej wykorzystania. 

Na realizację powierzonego zadania, czyli przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 

2018r.,  Wojewoda Wielkopolski przekazał Powiatowi Pleszewskiemu kwotę 2000,00 

zł. Kwalifikacja została przeprowadzona w dniach 2 marca 2018r. – 26 marca 2018r, 

2) 9 kwietnia 2018r. Wojewoda Wielkopolski , jako przedstawiciel administracji rządowej 

podpisał z Powiatem Pleszewskim kolejne porozumienie na powierzenie zadań. 

Podstawą prawna podpisanego porozumienia były postanowienia ustawy o pomocy 
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społecznej oraz postanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020,  

a jego przedmiotem była realizacja zadania publicznego pod nazwą :” Zapewnienie 

funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”. Na realizację przedmiotowego zadania 

administracja rządowa przekazała na rzecz Powiatu Pleszewskiego w trzech transzach 

dotację w wysokości 72 564,00 zł. Wkład własny w realizację zadania ze strony Powiatu 

Pleszewskiego wyniósł 132 846,00 zł. W związku z powyższym całkowity koszt zadania 

publicznego zamknął się w kwocie 205 410,00 zł. Termin realizacji powierzonego 

zadania strony uzgodniły na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r, 

3) ostanie porozumienie pomiędzy administracją rządową reprezentowaną  przez 

Wojewodę Wielkopolskiego a Powiatem Pleszewskim zostało podpisane 17 sierpnia 

2018r. Przedmiotem porozumienia były zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja tego zadania miała polegać na 

podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie dostępności i podnoszenie 

jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień od alkoholu. 

Realizacją powierzonego zadania bezpośrednio zajął się Dom Pomocy Społecznej w 

Pleszewie na Pododdziale dla osób uzależnionych od alkoholu. Termin realizacji 

zadania został określony w postanowieniach porozumienia na okres od dnia jego 

zawarcia do dnia 31 grudnia 2018r. Na realizację powierzonego porozumieniem 

zadania administracja rządowa przeznaczyła kwotę 77 100,00 zł. 

 

2. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 

Samorząd powiatowy przy zastosowaniu ust. 2 art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym 

może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia zadań również innym jednostkom 

samorządu terytorialnego niższego szczebla. Zasady dotyczące zawierania tych 

porozumień są tożsame z tymi, które regulują powierzanie zadań samorządom 

powiatowym przez organy administracji rządowej. W 2018r. Powiat Pleszewski realizował 

15 takich porozumień na mocy których powierzył samorządom gminnym realizację zadań 

z zakresu kompetencji powiatowych.  

Stroną czterech z piętnastu porozumień był samorząd Miasta i Gminy Pleszew : 

1) 26 kwietnia 2018r. na mocy porozumienia Powiat Pleszewski powierzył Miastu i 

Gminie Pleszew wykonanie zadania pn.:” Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 

nr 4338P, 4315P, 4337P, z drogami gminnymi nr 639049P i nr 639069P w miejscowości 

Grodzisko”. Dotacja celowa przekazana przez Powiat wynieść miała nie więcej niż 

70 720,00 zł. Wysokość dotacji została określona w oparciu o wyliczenie z kwoty 

szacunkowej wartości robót budowlanych, 

2) kolejne porozumienie w sprawie powierzenia wykonania tzw. „zadań drogowych” 

zostało podpisane w dniu 21 maja 2018r. i obejmowało rozbudowę ciągu ulic 

Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie. Powiat Pleszewski zobowiązał się do przekazania 

50% kwoty szacunkowej wartości robót , czyli nie więcej 230 486,00 zł, 

3)  w 2017r. zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat 

Pleszewski Miastu i Gminie Pleszew zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 
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biblioteki publicznej. Realizacja tego porozumienia przewidziana została na lata 2017 i 

2018. W każdym roku na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki 

powiatowej z budżetu Powiat Pleszewski przekazywał do budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew po 70 000,00 zł. 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 wypożyczeni międzybibliotecznych , opracowanie i publikowanie bibliografii 

regionalnych, 

- udzielanie bibliotekom gminnym z terenu Powiatu Pleszewskiego pomocy 

instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej, 

W 2018r. Powiat Pleszewski w ramach aneksu do przedmiotowego porozumienia, 

niezależnie od kwoty przekazanej dotacji dofinansował zakup Infokiosku dla Biblioteki 

Miasta i Gminy Pleszew realizującej zadania biblioteki powiatowej w kwocie 12 000,00 

zł, 

4) bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Miasto i Gminę Pleszew, powierzonym 

do realizacji przez samorząd powiatowy jest prowadzenie na ternie Miasta Pleszewa 

tzw. „Strefy Płatnego Parkowania”. Realizacja tego zadania odbywała się na podstawie 

porozumienia zawartego w dniu 15 grudnia 2016r. Porozumienie zostało zawarte do 

31 grudnia 2018r. Powiat Pleszewski na jego mocy powierzył Miastu i Gminie Pleszew 

prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych obejmujących ulicę 

Poznańską, Kaliska, Sienkiewicz i Ogrodową w Pleszewie. 

 

Z Gminą Dobrzyca Powiat Pleszewski w 2018r. zawarł pięć porozumień w sprawie 

powierzenia realizacji tzw. „zadań drogowych” na terenie Gminy. Były to : 

1) przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika na ulicy 

Ostrowskiej w Karminku ( porozumienie zawarte w dniu 26 kwietnia 2018r. ). 

Szacunkowa wartość inwestycji została określona na kwotę 30 000,00 zł. Gmina 

zobowiązała się zapewnić środki na realizację całego zadania, 

2) utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 4174P w Fabianowie ( porozumienie 

zawarte w dniu 26 kwietnia 2018r. ). Szacunkową wartość inwestycji oszacowano na 

kwotę 100 000,00 zł. Gmina Dobrzyca, podobnie jak przy poprzednim zadaniu, 

zobowiązała się zapewnić środki na realizację całości inwestycji, 

3) przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w Karminie w zakresie budowy chodnika 

(porozumienie zawarte w dniu 26 kwietnia 2018r. ). Szacunkowa wartość realizacji 

zadania określona została na kwotę 45 000,00 zł. Także w przypadku tego 

porozumienia środki te zobowiązywała się w całości zapewnić Gmina, 

4) przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu 

drogi powiatowej nr 4173P. Etap II ( porozumienie zawarte w dniu 23 lipca 2018r. ). 
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Szacunkowa wartość robót w przypadku tej przebudowy opiewała na kwotę 

336 000,00 zł. Powiat Pleszewski zobowiązał się do pokrycia kwoty 168 000,00 zł, 

5) przebudowa drogi powiatowej nr 4147P w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Fabianów ( porozumienie zawarte w dniu 19 września 2018r. ). Prace w zakresie 

przebudowy chodnika zostały oszacowane na kwotę 60 000,00 zł, z czego Powiat 

Pleszewski był zobowiązany do pokrycia 30 000,00 zł. 

 

Stroną kolejnych czterech porozumień również na powierzenie realizacji inwestycji 

drogowych była Gmina Gołuchów .  

W ramach współpracy z Gminą Gołuchów Powiat Pleszewski w całym roku powierzył jej 

realizację następujących inwestycji drogowych : 

1) przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. 

Etap II oszacowana na kwotę 257 827,37 zł Powiat zobowiązał się przekazać do 

budżetu Gminy dotacje w wysokości 50 % wartości zadania , czyli kwotę nie większą 

niż 128 914,00 zł, 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko. 

Koszt tej inwestycji oszacowano na kwotę 200 000,00 zł. Powiat i Gmina partycypowały 

w kosztach jej realizacji po 50%, 

3) przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec za 

kwotę 20 000,00 zł. Partycypacja w kosztach realizacji również wynosiła 50 % po 

stronie Powiatu  

i 50% wartości inwestycji po stronie Gminy, 

4) ostatnią realizacją na terenie Gminy Gołuchów w 2018r. była przebudowa drogi 

powiatowej nr 4341P w zakresie budowy chodnika w m. Bielawy. Wartość tej 

inwestycji wyceniono na kwotę 36 000,00 zł, z czego Powiat zobowiązał się do 

przekazania Gminie 18 000,00 zł. 

 

W 2018r. Powiat Pleszewski powierzył realizację dwóch zadań drogowych także Gminie 

Czermin: 

1) przebudowa drogi powiatowej 4334P w m. Broniszewice wraz z przebudową 

skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 4315P za szacunkową wartość 100 000,00 zł. Na realizację 

przedmiotowego zadania Powiat zobowiązał się przekazać do budżetu Gminy kwotę 

100 000,00 zł, 

2) przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w zakresie budowy chodnika w m. Wieczyn. 

Szacunkowa wartość tego zadania została określona w porozumieniu na kwotę 

20 000,00 zł  

i w całości zobowiązał się ja pokryć samorząd gminny. 

 

Wśród porozumień podpisanych z innymi samorządami powiatowymi realizowanych przez 

Powiat Pleszewski w 2018r. wyróżnić należy dwa rodzaje : 



60 
 

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

utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W 2018r. realizowano 22 

takie porozumienia: 

- z Miastem Gorzów Wielkopolski 2 porozumienia , każde na kwotę 33 199,46 zł w 

skali roku, 

- z Powiatem Tarnogórskim 2 porozumienia , każde na kwotę 48 186,26 zł w skali 

roku, 

- z Powiatem Ostrowskim 7 porozumień , w tym 6 na kwotę każde 48 521,00 zł 

rocznie oraz 1 na kwotę 35 017,67 zł rocznie, 

- z Powiatem Wałeckim 2 porozumienia, każde na kwotę 5 429, 46 zł w skali roku, 

- z Powiatem Żyrardowskim 4 porozumienia , każde na kwotę 48 186,26 zł w skali 

roku, 

- z Powiatem Wągrowieckim 1 porozumienie na kwotę 16 204,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Szamotulskim 3 porozumienia, każde na kwotę 46 477,13 zł rocznie, 

- z Powiatem Obornickim 1 porozumienie na kwotę 48 521,00 zł rocznie. 

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

opiekę  i wychowanie  w rodzinie zastępczej. W 2018 roku Powiat Pleszewski 

zrealizował 20 takich porozumień: 

- z Powiatem Łęczyńskim 3 porozumienia na kwoty 13 259,53 zł rocznie, 14 991,00 

zł rocznie oraz 6 726,06 zł rocznie,  

- z Powiatem Zielonogórskim 3 porozumienia , każde na kwotę 13 834,40 zł rocznie, 

- z Powiatem Legnickim 2 porozumienia : na kwotę 12 364,00 zł rocznie oraz 

14 841,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Dzierżoniowskim 3 porozumienia , każde na kwotę 10 635,00 zł 

rocznie, 

- z Powiatem Pilskiem 1 porozumienie na kwotę 12 364,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Ostrowskim 3 porozumienia , dwa na kwotę każde po 12 364,00 zł w 

skali roku oraz jedno na kwotę 10 033,27 zł rocznie, 

- z Powiatem Tureckim 1 porozumienie na kwotę 8 158,00 zł rocznie, 

- z Powiatem Wrzesińskim  2 porozumienia , każde na kwotę 8 158,00 zł w skali roku, 

- z Powiatem Oławskim 1 porozumienie na kwotę 13 882,97 zł w skali roku, 

- z Powiatem Koszalińskim 1 porozumienie na kwotę 2 938,71 zł rocznie. 

 

3. Udział w stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego 

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą tworzyć 

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

utworzonych stowarzyszeń stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Powiat 

Pleszewski jest członkiem trzech stowarzyszeń: Stowarzyszenia Związek Powiatów 

Polskich, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”, Stowarzyszenia 

Aglomeracja Kalisko – Ostrowska. 
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Stowarzyszenie Związek Powiatów Polskich  

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

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

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

Ogólne Związku Powiatów Polskich jest Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski. Związek 

Powiatów Polskich  jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest wspieranie idei 

samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, 

kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w 

zakresie rozwoju  i zarządzania w powiatach. W 2018 roku odbyło się 15 posiedzeń Zarządu 

Związku Powiatów Polskich , z czego siedem posiedzeń miało charakter stacjonarny, a 

osiem internetowy, oraz  XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. 

Zgromadzenie  Ogólne ZPP podjęto  stanowiska, w sprawie : 

✓ nowoczesnej administracji, 

✓  finansowania systemu oświaty,  

✓ finansowania powiatów, 

✓  dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej, 

✓  nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

✓ zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej, 

✓  problemów w funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 

Dla realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 konwentów 

powiatów, w tym Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego, który 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 

2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego.    

W 2018 r. Konwent przyjął 1 stanowisko:  Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 10.09.2018 r. w sprawie poparcia Stanowiska Ogólnopolskiego 

Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych podjętego wspólnie ze Związkiem Powiatów 

Polskich dot. poprawy warunków funkcjonowania szpitali powiatowych. Stanowiska 

zostały skierowane - zgodnie z poruszanym w nich tematem - do: Premiera, właściwych 
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Ministrów, Wojewody, Marszałka oraz dyrektorów różnorodnych urzędów i instytucji. 

Odbiorcą wszystkich dokumentów był również Zarząd Związku Powiatów Polskich. 

 

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „ DROGA S11” 

Rada Powiatu w Pleszewie w dniu 16 maja 2006r. podjęła uchwałę nr XLII/263/06 w 

sprawie przystąpienia Powiatu Pleszewskiego do Stowarzyszenia „Droga S11”.  

Stowarzyszenie „DROGA S11” powstało w efekcie wieloletnich starań samorządowców, 

parlamentarzystów i organizacji pozarządowych zabiegających o powstanie drogi 

ekspresowej o łącznej długości 550 km przebiegającej przez województwo 

zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. Celem Stowarzyszenia jest 

współpraca jego członków na rzecz budowy w możliwie najkrótszym czasie drogi 

ekspresowej S11. Przedstawicielem Powiatu Pleszewskiego w Stowarzyszeniu jest Starosta 

Pleszewski Maciej Wasielewski. Pozostałymi celami realizowanymi w ramach 

Stowarzyszenia są : 

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

Stowarzyszeniu gmin  powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących 

rozwojowi i współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S11, 

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

✓ wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i 

porozumieniach, 

✓ wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów 

podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, 

✓ realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S11.  

W 2018r. odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska 

W roku 2018 systematycznie uczestniczono w działalności Stowarzyszenia poprzez czynny 

udział w obradach Rady AKO. W ramach kolejnych Rad procedowano przede wszystkim 

projekty uchwał dotyczących zatwierdzenia wyników konkursów o dofinansowanie 

wniosków  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  dla Aglomaracji Kalizko - 

Ostrowskiej, co usprawniało wdrażanie kolejnych projektów na terenie AKO. W ramach 

działalności Stowarzyszenia w Gminie Gołuchów w miesiącu sierpniu odbyły się 

dwudniowe warsztaty dla seniorów mające na celu aktywizację osób starszych. Warsztaty 

zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań i w 

Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Przychylnie odniesiono się do idei wstąpienia 

Stowarzyszenia AKO jako pierwszego w Polsce do sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu, 

której patronuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Dołączenie do sieci WHO 

umożliwia m.in. dostęp do informacji na temat realizacji projektów senioralnych czy 

możliwość współpracy przy projektach badawczych, publikacjach, wdrażaniu innowacji w 

tematyce polityki senioralnej. Uczestniczono w pracach powołanego przez Radę AKO 

Zespołu ds. aktualizacji Strategii ZIT AKO. Zespół pracował nad określeniem dalszych 
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działań w ramach budowania trwałych partnerstw i wyznaczania kierunków działania 

Stowarzyszenia w latach kolejnych.  Zapewniono również uczestnictwo przedstawiciela 

Powiatu Pleszewskiego w realizowanym przez Stowarzyszenia AKO we współpracy z 

Fundacją im. Adama Mickiewicza  - Poznańskim Parkiem Naukowo - Technologicznym 

projekcie ponadnarodowym dotyczącym zaangażowania publicznego w zrównoważony 

transport publiczny – „Public Engagement for Sustainable Public Transport”. 

Najważniejszym zadaniem projektu jest praca z użytkownikami infrastruktury, a jego 

celem zmiana nawyków mieszkańców aglomeracji i promocja rozwiązań wspierających 

zrównoważony transport. 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wydziałów Komunikacji  

Renata Garsztka Naczelnik Wydziału Komunikacji tut. Starostwa jest Członkiem w/w 

Stowarzyszenia z ramienia Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Celem Stowarzyszenia 

jest integracja środowiska zajmującego się sprawami z zakresu Wydziałów Komunikacji i 

działanie na rzecz doskonalenia rozwiązań legislacyjnych w zakresie prawa o ruchu 

drogowym. Corocznie organizowane są Konferencje wiosenna oraz jesienna, w których 

uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia oraz Przedstawiciele Ministerstw: Transportu, 

Cyfryzacji, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Przedstawiciele Polskiej Wytwórni 

Papierów Wartościowych, Radcy Prawni w zakresie zmian ustaw oraz Przedstawiciele 

Komendy Głównej Policji, a także w razie potrzeb inni przedstawiciele merytoryczni. Celem 

Stowarzyszenia jest również wypracowywanie wspólnych  rozwiązań i interpretacji 

przepisów prawa  oraz wspólnych kierunków działania Wydziałów . 

 

4. Współpraca międzynarodowa 

Od 19 lat Powiat Pleszewski utrzymuje partnerskie stosunki z Powiatem Ammerland w 

Dolnej Saksonii w Niemczech. Współpraca opiera się na wymianie doświadczeń w wielu 

obszarach: administracji, edukacji, kultury, ekologii, sportu, ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa publicznego. Co roku Starosta Pleszewski i Przewodniczący Rady Powiatu 

w Pleszewie uczestniczą w Gali Noworocznej w Westerstede, a oficjalna delegacja władz 

niemieckiego Ammerlandu przyjeżdża na tradycyjne Dożynki Powiatu Pleszewskiego.  W 

czerwcu 2018 r. Powiat Pleszewski odwiedzili piłkarze - oldboye z klubu sportowego FSV 

Westerstede. Na stadionie miejskim w Pleszewie goście rozegrali mecz towarzyski z 

reprezentacją Powiatu Pleszewskiego. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4:2 do drużyny 

pleszewskiej. Oprócz zmagań sportowych goście z Niemiec wzięli udział w rekreacyjnym 

spływie kajakowym na rzece Prośnie, spotkaniu integracyjnym w Wiosce Indiańskiej w 

Józefowie oraz odwiedzili Festiwal Kulinarny podczas DNI DOBRZYCY 2018. Delegacja 

Powiatu Pleszewskiego wzięła udział w obchodach jubileuszu 50 - lecia niemieckiej 

organizacji pomocy społecznej Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit 

mbH z Wilhelmshaven (31 maja - 3 czerwca 2018 roku). To instytucja zaprzyjaźniona z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Na jubileusz do Niemiec wyjechała z 

Pleszewa 8-osobowa delegacja z Wicestarostą Pleszewskim Urszulą Balicką na czele. 
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Towarzyszyli jej: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie Andrzej Madaliński, 

radna Renata Reszel oraz dyrektor PCPR Grażyna Kaczmarek ze współpracownikami. 

Kolejna wizyta obejmowała delegację pracowników administracji samorządowej Powiatu 

Ammerland. Goście z Niemiec wzięli udział w obchodach Święta Plonów - Dożynkach 

Powiatowych i Miejsko-Gminnych w Kowalewie. Landrat Ammerland Jörg Bensberg złożył 

pleszewskim rolnikom najlepsze życzenia. Wyraził zmartwienie z powodu suszy i niższych 

plonów w Polsce, Niemczech i całej Europie. Włodarzom powiatu i miasta ofiarował 

w darze kosz produktów regionalnych z Dolnej Saksonii.  Delegaci wzięli też udział w 

uroczystym otwarciu nowego obiektu Domu Pomocy Społecznej  Broniszewicach dla 

chłopców niepełnosprawnych, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika. 

 

DZIAŁANIA CIAŁ KONSULTACYJNYCH 

Powiatowa Rada Rynku Pracy. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Pleszewie powołana została Zarządzeniem Nr 20/16 

Starosty Pleszewskiego z dnia 8 września 2016 r. na kadencję 2019-2020. W skład 

Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pleszewie wchodzi 12 członków powołanych przez 

starostę spośród działających na terenie powiatu: 

− terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

− terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu 

ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, 

− społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników 

indywidualnych i izb rolniczych, 

− organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. 

Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy starosta może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 

trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o 

szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady. Powiatowa Rada Rynku 

Pracy w Pleszewie jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Pleszewskiego w 

sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy 

przede wszystkim: 

− inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia 

na terenie powiatu, 

− ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, 

− opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia 

środków Funduszu Pracy i sprawozdań z ich wykorzystania, 

− ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy oraz 

przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków 

w sprawach zatrudnienia, 

− opiniowanie wniosków w trybie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w sprawie umorzenia w części lub 
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w całości nienależnie pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy oraz 

jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

W 2018 roku Powiatowa Rada Rynku Pracy obradowała dwukrotnie. Podczas posiedzeń Rady 

poddano ocenie rynek pracy w Powiecie Pleszewskim. Analizowana była sytuacja w zakresie 

zatrudniania cudzoziemców oraz współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie z 

instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość. Powiatowa Rada Rynku Pracy przyjęła ponadto 

sprawozdanie z realizacji programów zwalczania bezrobocia.  

 

Powiatowy Zespół  Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Efektem spotkania Powiatowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie w roku 2018 była promocja działań i omówienie projektu pn. „Porozumieć się bez 

przemocy” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w 

Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie edycja 2018”. Ponadto podjęto 

problematykę związaną z prowadzeniem programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców 

przemocy „PARTNER” oraz omówiono współpracę z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej 

powiatu pleszewskiego, Prokuraturą Rejonową w Pleszewie, Sądem Rejonowym w Pleszewie 

oraz Komendą Powiatowa Policji w Pleszewie w zakresie rekrutacji uczestników programu. W 

spotkaniu zabrało udział 13 przedstawicieli Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu 

pleszewskiego i dzielnicowi KPP w Pleszewie. 

 

Zespół Opiniodawczy ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji zawodowej  

W 2018 roku Zespół rozpatrzył 1 wniosek w sprawie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej  i udzielił 1 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na kwotę 

9 465,00 zł. 

 

Zespół Opiniodawczy ds. rozpatrywania wniosków z zakresu rehabilitacji społecznej.  

Zespół rozpatrzył pozytywnie 1.056 wniosków (8- sprzęt rehabilitacyjny,  899 - sprzęt 

ortopedyczny i środki pomocnicze, 131 - turnusy rehabilitacyjne, 18 – bariery 

architektoniczne) na kwotę ogółem 491 611,00 zł. 

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

Jest organem opiniodawczo-doradczym. Do najważniejszych zadań Rady należy:  

- bieżąca współpraca ze Starostwem powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zadań ustawowych wynikających z 

ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

- stała współpraca z Powiatową Komisją Bezpieczeństwa, Opieki Społecznej i 

Bezpieczeństwa Publicznego, 

- włączenie się w realizację zadań Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2020, 
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- podejmowanie wszelkich inicjatyw na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych a w 

szczególności integracja zawodowa i społeczna, realizacja praw osób niepełnosprawnych, 

opiniowanie projektów uchwał i programów zatwierdzonych przez Radę Powiatu w 

zakresie niwelowania skutków związanych z niepełnosprawnością, udział w spotkaniach, 

konferencjach i szkoleniach 

 

INNE DZIAŁANIA ZARZĄDU POWIATU W PLESZEWIE 

Ochrona zdrowia 

Jedną z placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie powiatu, w której pacjenci 
mogą otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, jest 
Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., w której Powiat Pleszewski posiada 100% udziałów. 
Celem działalności spółki Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. jest udzielanie 
świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia 
oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia. Cele te realizowane są 
posiadanymi zasobami, w ramach zorganizowanej struktury i na podstawie obowiązujących 
przepisów oraz umów zawieranych przede wszystkim z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Szeroki wachlarz oferowanych usług sprawił, że od 1 października 2017 r. PCM realizuje 
świadczenia medyczne w ramach tzw. sieci szpitali. Jako szpital wielospecjalistyczny został 
zakwalifikowany do II poziomu referencyjnego. Dzięki temu większość realizowanych do tej 
pory świadczeń została zakontraktowana z NFZ w ramach jednej umowy, która obowiązuje do 
czerwca 2021 r. W umowie z NFZ wyodrębniono limity dla świadczeń w zakresie: 
chemioterapii, programów lekowych, rehabilitacji leczniczej, szpitalnego oddziału 
ratunkowego, ortopedii (endoprotezy), nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, badań 
diagnostycznych tj. gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu 
magnetycznego. W zakresie świadczeń limitowanych umowa obejmowała świadczenia 
onkologiczne (poza tzw. pakietem onkologicznym), których nie można było rozliczyć w ramach 
nielimitowanej diagnostyki onkologicznej. Zostały także uwzględnione wartości świadczeń 
nielimitowanych tj. kardiologia – OZW (ostre zespoły wieńcowe), kompleksowa opieka po 
zawale mięśnia sercowego (świadczenia dedykowane dla pacjentów po zawale mięśnia 
sercowego, którzy  otoczeni są kompleksową opieką kardiologiczną szpitalną i ambulatoryjną 
rehabilitacją kardiologiczną), położnictwo – porody oraz neonatologia, a także świadczenia w 
oddziałach i poradniach specjalistycznych związane z diagnostyką onkologiczną. Pozostałe 
świadczenia realizowane w umowie szpitalnej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej NFZ 
zawarł w tzw. ryczałcie. Od 1 stycznia 2018 r. jednostka realizuje nowy zakres świadczeń – 
fizjoterapia domowa, przeznaczona dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie 
mogą skorzystać z fizjoterapii ambulatoryjnej. Od 1 kwietnia 2018 r. do umowy podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) została włączona umowa w 
zakresie chemioterapii ambulatoryjnej, której realizacja odbywa się w poradni 
hematologicznej. Szpital przystąpił także do konkursu ogłoszonego przez NFZ na programy 
lekowe. Została zawarta umowa na dwa nowe programy hematologiczne:  
- piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych, 

-  ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. 

Od 1 lipca 2018 r. NFZ poszerzył umowy, które zawierają świadczenia 
 z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz  fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej 
o nowe zakresy przeznaczone dla pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 
finansowane do wartości wykonania. Wartość wszystkich realizowanych w 2018 roku umów z 
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NFZ wynosiła ponad 92 mln zł. Na zamknięcie każdego okresu rozliczeniowego umowy  zostały 
zbilansowane.  W roku 2018 PCM udało się uzyskać  zapłatę nie tylko za świadczenia  w ramach 
limitu oraz świadczenia nielimitowane, ale także za pozostałe świadczenia, których obowiązek 
zapłaty przez NFZ nie wynikał z kontraktu bądź przepisów prawa. Warto podkreślić, że w roku 
2018 kontrakt jest wyższy o 2 643 511,27 zł czyli o 3,2% w stosunku do kontraktu zawartego 
na początku roku 2017. Wynika to głównie z prowadzonej konsekwentnie polityki 
projakościowej i premiowania przez NFZ posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz 
świadectwa badania jakości w diagnostyce laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Wzrost 
kontraktu zapewniło także zwiększenie ilości świadczeń ambulatoryjnych w stosunku do 
poprzedniego okresu. Zgodnie z opracowanym planem strategicznym kierunki działalności 
PCM w 2018 roku wyznaczało kilka priorytetów: 

a) wykonanie kontraktów z NFZ w celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
powiatu oraz osób spoza powiatu, wypracowanie pozycji negocjacyjnej z NFZ na rok 2019 
oraz podjęcie starań o uruchomienie nowych zakresów, w szczególności w celu 
zapewnienia kompleksowości usług zdrowotnych, 

b) zabezpieczenie w usługi hemodynamiczne dla powiatu krotoszyńskiego, jarocińskiego, i 
pleszewskiego (usługi nielimitowane), 

c) utrzymanie ilości porodów na dotychczasowym poziomie (usługi nielimitowane), 
d) uzyskanie jak najlepszego wyniku finansowego w celu zapewnienia środków finansowych 

na realizację prowadzonych zadań inwestycyjnych (rozbudowa szpitala), remontowych 
oraz zakupów sprzętu. 

Wiele zadań udało się zrealizować dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. W roku 2018 
otwarto Szpitalny Oddział Ratunkowy po rozbudowie i modernizacji. Na inwestycję o wartości 
blisko 4 mln zł szpital powiatowy pozyskał 3,1 mln zł w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach inwestycji rozbudowano SOR o przestronne 
garaże przelotowe dla karetek ratunkowych, wyremontowano drogę dojazdową do lądowiska 
oraz wyposażono oddział w nowoczesny sprzęt do ratowania życia o wartości 1,4 mln zł. W 
październiku, jako jeden z trzech szpitali powiatowych w Wielkopolsce, pleszewski szpital 
otrzymał dotację w wysokości 425 tys. zł na sprzęt medyczny do ratowania dzieci w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym. W roku 2018 rozpoczęto również rozbudowę, modernizację i 
doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 
Pracowni Elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym. Zrealizowano pierwszy etap tego 
przedsięwzięcia – zakupiono za kwotę 2 mln zł system do badań elektrofizjologicznych i 
angiografii cyfrowej. Na ten cel Powiat Pleszewski pozyskał dotację w wysokości 1.000.000 
złotych z rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz zabezpieczył wkład własny o wartości 250 tys. 
zł. Celem poprawy dostępności do usług medycznych Powiat Pleszewski i Pleszewskie Centrum 
Medyczne uczestniczyły w realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
projekcie dotyczącym wyposażenia podmiotów leczniczych z Wielkopolski w narzędzia 
informatyczne, umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 
stworzenie sieci wymiany danych medycznych między szpitalami i zakładami opieki 
zdrowotnej. Kwota dofinansowania na ten cel  to 2 130 611,13 zł. Ponadto w ramach Programu 
Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 
udało się uzyskać środki na doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne 
oddziału wewnętrznego w wysokości 126 641,48 zł. Z leczenia szpitalnego w pleszewskim 
szpitalu w roku 2018 skorzystało 25 310 osób. Z usług poradni specjalistycznych i zakładów 
diagnostycznych skorzystało 116 467 osób. Opieką długoterminową objęto 17 osób. 987 osób 
objęto badaniami w ramach programów profilaktycznych realizowanych przez pleszewski 
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szpital. Końcówka minionego roku była niezwykle udana dla pleszewskiego szpitala. 
Szczególny powód do satysfakcji stanowi utrzymanie certyfikatu akredytacyjnego. Szpital 
poprawił o 4 punkty procentowe rezultat sprzed 3 lat osiągając spełnienie standardów w 88%, 
co przekłada się bezpośrednio na wysokość środków finansowych uzyskiwanych z NFZ (1,5 % 
wartości ryczałtu). Wizytacja audytorów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia miała miejsce w listopadzie 2018 roku. Ta sama instytucja odpowiada za 
merytoryczne opracowanie kryteriów rokrocznego Rankingu Szpitali publikowanego przez 
dziennik Rzeczpospolita. W tym roku szpital uplasował  się na 14 miejscu w Polsce na ponad 
800 szpitali i zachował pozycję lidera w Wielkopolsce. W ogólnopolskich mediach stało się 
głośno o pleszewskim szpitalu za sprawą przeprowadzonego u nas zabiegu rekonstrukcji piersi 
z wykorzystaniem implantu z siatki biologicznej. Warto odnotować, że w 2018 roku podjęto 
działania wraz z przedstawicielami spółki FEMINA w celu przejęcia kontraktu z NFZ  na 
udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii i położnictwa, co udało się 
zrealizować na początku 2019 roku. 
 

Edukacja publiczna 

Szkoły i placówki publiczne w roku szkolnym 2017/2018 

Lp. Nazwa szkoły/placówki i jej 
siedziba 

Typy szkół/kursów/rodzaj prowadzonych 
zajęć (wg SIO-stan na 30.09.2017 r.) 

Liczba 
uczniów/ 
wychowanków 
/kursantów 

1 Zespół Szkół Technicznych,  
Pleszew 

Technikum 528 

2 

 

 

 

Zespół Szkół Przyrodniczo-
Politechnicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, 
Marszew 

(od 01.01.2018 r. ZSPP CKU w 
Marszewie jest prowadzony przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 

Technikum 285 

Szkoła Policealna 36 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – ogółem 4  
kursy, 211 kursantów, w tym kwalifikacje: 
1) prowadzenie produkcji rolniczej 

 

          68 

2) organizacja i nadzorowanie produkcji 
rolniczej 

          97 

3) montaż urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej 

25 

4) eksploatacja urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej 

21 

 

Razem ZSPP CKU  

 

-  

532 

 

 

 Zespół Szkół Usługowo-
Gospodarczych, Pleszew  

Technikum 20 

Branżowa Szkoła I Stopnia  128 

Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej na 
podbudowie gimnazjum w Branżowej 
Szkole I Stopnia 

253 

Szkoła Policealna 27 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 76 
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe – ogółem 9 
kursów, 385 kursantów, w tym 
kwalifikacje: 
1) sporządzanie potraw i napojów 

 
 
         89 

 

2) diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

20 

3) wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
twarzy 

62 

4) wytwarzanie wyrobów stolarskich 83 

5) rejestracja i obróbka obrazu 49 

6) wykonywanie robót związanych z 
montażem i remontem instalacji 
sanitarnych  

21 

7) wykonywanie i naprawa elementów 
maszyn, urządzeń i narzędzi 

20 

8) montaż systemów i suchej zabudowy 20 

9) prowadzenie sprzedaży 21 

Razem ZSUG - 889 

4 Liceum i Gimnazjum im. 
Stanisława Staszica, Pleszew 

Gimnazjum Dwujęzyczne 139 

Liceum Ogólnokształcące im. St.Staszica 308 

Razem LiG - 447 

5 Zespół Placówek 
Specjalnych, Pleszew 

Szkoła Podstawowa Specjalna 80 

Szkoła Podstawowa w Marszewie 10 

Gimnazjum Specjalne 43 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 23 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia 10 

Oddziały zasadniczej szkoły zawodowej na 
podbudowie gimnazjum w Branżowej 
Szkole Specjalnej I Stopnia 

24 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w 
Marszewie 

7 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 31 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 47 

Razem ZPS - 275 

6 Centrum Kształcenia 
Praktycznego, Pleszew 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – ogółem 7 
kursów, 332 kursantów, kwalifikacje: 
1)organizacja przewozu środkami 
transportu drogowego 

 

32 

2) eksploatacja środków transportu 
drogowego 

31 

3) użytkowanie urządzeń i systemów 
mechatronicznych  

28 

4) użytkowanie obrabiarek skrawających 70 

5) wykonywanie zabiegów kosmetycznych 
twarzy 

54 

6) diagnozowanie i naprawa podzespołów i 
zespołów pojazdów samochodowych 

58 
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7) diagnozowanie oraz naprawa 
elektrycznych i elektronicznych układów 
pojazdów samochodowych 

59 

7 Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 

- 12 727 dzieci 
objętych 
opieką 

 OGÓŁEM  15 730 

 

Subwencja oświatowa 

Wstępna część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok naliczona dla powiatu pleszewskiego 

wynosiła 24 595 768 zł, natomiast ostateczna subwencja oświatowa na rok 2018 była 

zmniejszona o kwotę 2 923 479 zł i zgodnie z metryczką subwencji oświatowej naliczoną dla 

powiatu pleszewskiego na zadania szkolne i pozaszkolne wynosiła 21 672 289 zł. W 2017 roku 

Starostwo Powiatowe w Pleszewie złożyło do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek 

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania 

kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r.- Karty Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na 

emeryturę na podstawie art.88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karty Nauczyciela, 

Wnioskowana kwota: 26.332 zł. Przyznana kwota dofinansowania: 26.332 zł. 

 

Zatrudnienie w placówkach oświatowych 

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

pracowników administracji i 
obsługi 

1 Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie 9,95 

2 Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Marszewie (od 01.01.2018 r. ZSPP CKU w Marszewie 
jest prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) 

15,5 

3 Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych 7,95 

4 Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie 9 

5 Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie 12,27 

6 Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie 8 

7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie 3 

 OGÓŁEM 65,67 

 

 

2) Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego 

 
Lp. Szkoła/placówka stażyści kontraktowi mianowani dyplomo

wani 
Ogółem(średni
o-miesięczna 
liczba etatów 
nauczycieli) 
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1 Zespół Szkół 
Technicznych w 

Pleszewie 

- 1,54 20,44 18,86 40,84 

2 Zespół Szkół 
Przyrodniczo-

Politechnicznych 
Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w 
Marszewie* 

1 3,74 14,65 18,97 38,36 

3 Zespół Szkół 
Usługowo-

Gospodarczych w 
Pleszewie 

0,38 - 2,78 17,47 20,63 

4 Liceum i Gimnazjum 
im. Stanisława 

Staszica w Pleszewie 

- 2,63 7,20 26,07 35,90 

5 Zespół Placówek 
Specjalnych w 

Pleszewie 

3,84 14,56 35,9 33 87,3 

6 Centrum Kształcenia 
Praktycznego w 

Pleszewie 

- 1,51 3,18 3,94 8,63 

7 Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna w 

Pleszewie 

- 2 7 3 12 

 OGÓŁEM 5,22 25,98 91,15 121,31 243,66 

*od 01.01.2018 r. ZSPP CKU w Marszewie jest prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2018 roku 

W powiecie pleszewskim do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej przystąpiło 230 uczniów z 

Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie i z 

Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie. W związku z tym, że  Zespół Szkół 

Przyrodniczo-Politechnicznych  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie od 01.01.2018 r. jest 

prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie  zamieszczono tutaj danych dotyczących 

egzaminów maturalnych uczniów ww. szkoły.  

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 – 97% w liceach ogólnokształcących  -90% 

Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie – 71%  

w technikach - 81% 

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Usługowo- Gospodarczych w 
Pleszewie – 50% 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Usługowo- 
Gospodarczych w Pleszewie –18%  

w liceach ogólnokształcących – 90% 

Z powyższego zestawienia wyraźnie wynika, że abiturienci LO w Pleszewie osiągnęli wynik 

wyższy od wyniku w województwie wielkopolskim. Wyniki uzyskane przez absolwentów 

technikum w ZST i ZSUG oraz absolwentów LO dla Dorosłych w ZSUG plasują się poniżej 

wskaźników zdawalności w Wielkopolsce. 
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Formy wsparcia materialnego dla uczniów 

1) Stypendia Starosty Pleszewskiego  

Stypendia Starosty Pleszewskiego w roku szkolnym 2017/2018 zostały przyznane na 

podstawie uchwały Nr XXXI/205/13 Rady Powiatu w Pleszewie  z dnia 9 grudnia 2013 r. w 

sprawie: przyjęcia ,,Regulaminu przyznawania Stypendiów Starosty Pleszewskiego” dla 

uczniów szkół prowadzonych przez Radę Powiatu w Pleszewie. Adresatami Stypendiów 

Starosty są uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz osoby, które odnoszą 

sukcesy naukowe, artystyczne lub sportowe. Podczas Święta Powiatu dn. 06.01.2019 r. 

Starosta Pleszewski wręczył Stypendia uczniom, którzy w roku szkolnym 2017/2018 

wyróżnili się znakomitymi wynikami w nauce i osobom osiągającym sukcesy w zakresie 

sztuki, sportu i nauki. W roku szkolnym 2017/2018 stypendia Starosty Pleszewskiego 

otrzymało: 

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

➢ Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie – 6 uczniów, w tym 3 uczniów z I 

LO w kategorii „Najlepszy uczeń szkoły ogólnokształcącej”, 3 uczniów z Gimnazjum 

Dwujęzycznego w kategorii „Najlepszy uczeń gimnazjum”; 

➢ Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie – 3 uczniów z Branżowej Szkoły I 

Stopnia w kategorii „Najlepszy uczeń , szkoły zawodowej”,  

➢ .Zespół Szkół Technicznych w Pleszewie – 3 uczniów z Technikum – „Najlepszy uczeń 

technikum”; 

b) 8 osób w kategorii otwartej osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe.  

Ogółem wydatkowano środki w wysokości 6000 zł na stypendia dla uczniów i 5 500 zł dla osób, 

które otrzymały stypendium w kategorii otwartej. 

 

2) Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Uczniowie i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Powiatu Pleszewskiego w roku 

szkolnym 2017/2018, tak jak w poprzednich latach, mogli ubiegać się o stypendium 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendium o charakterze pomocy socjalnej 

wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest 

przeznaczone dla uczniów/studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 

uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce i zameldowanych na stałe na terenie 

Województwa Wielkopolskiego. Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie po analizie merytorycznej i finansowej przekazał do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 27 wniosków uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i 15 wniosków studentów spełniających kryteria zawarte 

w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego przyznał stypendia Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego na rok szkolny/akademicki 2017/2018 16 uczniom i 14 studentom z 

terenu powiatu pleszewskiego. Jednostkowa kwota stypendium dla ucznia wyniosła 250 

zł, a dla studenta 300 zł miesięcznie.  
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Programy unijne realizowane przez szkoły 

1) Zespół Szkół Technicznych  w Pleszewie 

1. „Wymiana polsko-niemiecka” - od 11.09.2017 r. w ZST przebywała grupa uczniów 

z partnerskiej szkoły niemieckiej BBS Ammerland, która odbywała z uczniami ZST 

praktykę zawodową w pleszewskich zakładach pracy. Na praktykę zawodową uczniów 

przyjęły firmy: DOMER SIERECKI SP. J., SKAMET P.P.H.U. Andrzej Świderski, FAMOT 

PLESZEW i Zakład Budowy Kotłów BUDKOT. Nauczyciele Zespołu przygotowali bogaty 

program kulturalno-sportowy. Młodzież wzięła udział w zajęciach integracyjnych i 

kulturoznawczych, zawodach strzeleckich, pływaniu i turniejach w bowlingu na 

pleszewskiej kręgielni. Pierwszy weekend cała grupa spędziła w Toruniu, podziwiając 

zabytki Starego Miasta i gwiazdy w Planetarium oraz odwiedzając w drodze powrotnej 

Poznań. Na zakończenie uczniowie dokonali ewaluacji trzytygodniowej wymiany i 

otrzymali zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej. 

2. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” -  projekt „Czas zawodowców BIS –

zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014+ w okresie od 26.09.2016 r. do 31.12.2022 r.; w ramach 

projektu uczniowie Technikum odbyli praktyki zawodowe w listopadzie 2017 r.; odbyły 

się one w Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii na Politechnice 

Poznańskiej; zajęcia były prowadzone w dwóch grupach: handlowców i ekonomistów i 

skupiały się na ćwiczeniach praktycznych; zadaniem uczniów było m.in. założenie firmy; 

uczniowie analizowali rynek, opracowywali logo, dokonywali analizy SWOT, pisali biznes 

plan, CV oraz przeprowadzali kilka prezentacji, w tym rozmowę o pracę; wykonywali 

także ćwiczenia księgowe w programach Enova365 i Comarch ERP Optima na podstawie 

podręczników w postaci elektronicznej; łączyli przy tym umiejętności już posiadane, jak 

również nabyli wiele nowych; wymiernym efektem praktyk jest możliwość odbycia 

płatnych stażów w ramach programu; w tym celu uczniowie korzystali z pośrednictwa 

portalu www.zawodowcy.org, służącego jako baza danych dla ofert pracodawców oraz 

potencjalnych stażystów, w tym z ZST.  

 

2) Zespół Szkół Usługowo -Gospodarczych w Pleszewie  

1. „Czas Zawodowców bis - zawodowa Wielkopolska” – projekt „Czas zawodowców BIS –

zawodowa Wielkopolska” został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ w okresie od 26.09.2016 r. do 31.12.2022 

r.; podczas realizacji projektu są rozwijane działania, które zostały zainicjowane w latach 

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

ramach projektu odbywają się: 

- płatne staże dla uczniów, 

- zajęcia specjalistyczne dla uczniów w innowacyjnych technologicznie laboratoriach, 

- dostęp do interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli 

przygotowanych w nowoczesnej technologii zamieszczonych na platformie e-

http://www.zawodowcy.org/
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learningowej, 

- kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli; efektem projektu jest dostosowanie 

systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, wzmacnianie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości; Celem przedsięwzięcia jest trwała 

odbudowa systemu kształcenia zawodowego w Wielkopolsce oraz rozszerzanie i 

umacnianie relacji pomiędzy szkołami i pracodawcami poprzez mi.in. włączanie 

pracodawców w proces doradzania uczniom odnośnie kierunków rozwoju 

zawodowego, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji 

uczniów przy wsparciu szkół i pracodawców w procesie komunikacji z lokalnymi 

instytucjami rynku pracy; 

2. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020” – projekt jest realizowany  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), jest on skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych.  

    W ramach projektu, w którym brało udział 429 uczniów, zamontowano 

wewnątrzszkolną sieć internetową umożliwiającą połączenie szkoły do regionalnej sieci 

edukacyjnej; 

 

3) Zespół Placówek Specjalnych w Pleszewie 

 „Akcja 2. Erasmus +, projekt edukacyjny, edukacja szkolna, partnerstwa strategiczne, pt. 

Our beautiful Europe-open youe eyes and see our home and friends” - projekt realizowany 

od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. - polegał na wzajemnej wymianie uczniów i nauczycieli 

z Polski, Turcji, Czech i Niemiec, celem projektu było zwiększenie motywacji nauki języka 

niemieckiego, polepszenie kompetencji językowych oraz rozwijanie i wzmacnianie 

kompetencji zawodowych nauczycieli, w ramach projektu nastąpiło nawiązanie 

międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, zajmujących się edukacją szkolną; 

w ramach współpracy odbyły się m.in. wyjazdy polskiej, czeskiej i niemieckiej delegacji 

do Turcji, gdzie poznano metody nauczania w tureckich szkołach podstawowych; dla dzieci 

przygotowano liczne atrakcje, m.in. rejs statkiem, wycieczkę do kanionu, zwiedzanie jaskini 

i zamku na skale, przejażdżkę jeepami po górach, pokaz delfinów. W ramach projektu 

Erasmus ZPS brał udział w zajęciach krajoznawczych na temat kultury, geografii i historii 

Czech, Niemiec i Turcji, uczniowie utrwalali wiedzę o Polsce, rozwiązywali quizy 

krajoznawcze, za pomocą technologii informacyjnych poszukiwali różnych informacji o 

poszczególnych krajach, a efektem końcowym były wykonane przez uczniów plakaty, 

prezentujące najciekawsze miejsca, warte zobaczenia oraz najważniejsze ciekawostki o 

partnerach projektu; w dn. od 13.05. do19.05.2018 r. w ZPS w Pleszewie przebywała 

dwudziestoosobowa delegacja uczniów, nauczycieli i dyrektorów z Czech, Niemiec i Turcji; 

spotkanie w ramach projektu „Erasmus + 2016-2018” było ostatnim etapem współpracy 

między ZPS a szkołami z Niemiec, Turcji i Czech; zagraniczni przyjaciele przez cały tydzień 
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obserwowali model nauki w szkolnictwie polskim.; wizyta nie miała tylko charakteru 

edukacyjnego, gospodarze przygotowali dla zagranicznych gości bogaty program 

kulturalno-rozrywkowy; delegacje miały okazję uczestniczyć w festynie zorganizowanym z 

okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, w spływie kajakowym po Prośnie, zwiedzić 

we Wrocławiu Hydropolis i ZOO, w Kaliszu poznać historię najstarszego polskiego miasta, 

w Góreczniku zobaczyć park olbrzymich owadów, a w Kórniku zwiedzić Zamek i Arboretum.  

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna 

Jednym z zadań samorządu powiatowego od 1 stycznia 2016r. jest zorganizowanie i 

świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dla grup osób wskazanych w 

ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. 

Zadanie realizowane jest przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie. System nieodpłatnej pomocy prawnej został stworzony dla osób 

niezamożnych, osób młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej 

Rodziny, ofiar klęsk żywiołowych oraz kobiet w ciąży. W Powiecie Pleszewskim funkcjonują 3 

punkty doradztwa prawnego, ale ich dyżury są rotacyjnie zorganizowane w sześciu miejscach: 

Pleszewie, Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gołuchowie i Gizałkach. Od samego początku, 

również w roku 2018, system ten samorząd powiatowy współorganizuje z pięcioma gminami: 

Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gołuchów i Gizałki. Przyczyną wprowadzenia tego systemu  na 

poziomie lokalnym było zniwelowanie występującej w naszym kraju bariery finansowej dla 

części obywateli do korzystania z profesjonalnych usług prawniczych. Bezpłatna pomoc 

prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, co zapewnia jednolite standardy jej 

udzielania. Program jest finansowany przez państwo z budżetów wojewodów poprzez 

udzielanie powiatom dotacji celowych na utrzymanie punktów prawnych oraz zatrudnienie 

doradców. Lokale (biura) na ten cel zostały udostępnione przez powiaty i gminy. Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej udzielają adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką lub radcy 

prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wyłoniona w drodze konkursu 

organizacja pozarządowa, którą w 2018r. jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Wsparcie , Informacja, Rozwój” z siedzibą w miejscowości Góra. W całym kraju utworzono 

ponad 1,5 tysiąca punktów pomocy prawnej. Powszechny dostęp do nieodpłatnej pomocy 

prawnej został zapewniony od dnia 1 stycznia 2016 roku. W powiecie pleszewskim zostały 

zorganizowane 3 punkty i w 2018r. działały w następujących lokalizacjach : 

- I punkt - Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Czerminie, 

- II punkt - Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy , Urząd Gminy w Gołuchowie, 

- III punkt – Urząd Gminy w Gizałkach, Zespół Szkół w Choczu, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Czerminie. 

Porady były świadczone codziennie w godzinach od 8.00 – 12.00. W 2018r. na realizację 

zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej powiat pleszewski 

otrzymał dotację w wysokości  187 812,00 zł. 97% dotacji musiało być przeznaczone na 

wynagrodzenia świadczących usługi adwokatów i radców prawnych, a 3% dotacji można było 
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wykorzystać na obsługę oragnizacyjno – administracyjną punktów, w których usługi 

nieodpłatnej pomocy były świadczone. W 2018 roku adwokaci i radcowie prawni udzielili w 

punktach powiatu pleszewskiego 509 porad prawnych.  

 

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 

2018 wpłynęło do tutejszego urzędu 700 wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozbiórkę, 

przyjęto 671 zgłoszeń robót budowlanych, zarejestrowano 507 wniosków o wydanie dziennika 

budowy i rozbiórki. W analizowanym okresie Starosta Pleszewski udzielił 599 pozwoleń na 

budowę dla różnych obiektów budowlanych.   Rok 2018 był rokiem tendencji wzrostowej w 

zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej realizowanej przez 

deweloperów. Duża liczba decyzji o pozwoleniu na budowę opiewała również na zabudowę 

przemysłową, magazynową, usługową, a także infrastrukturę techniczną realizowaną przez 

jednostki samorządu terytorialnego i operatorów sieci.     

 

Geodezja i kartografia 

Ten zakres zadań realizowany jest przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie. W roku 2018 m.in. realizowane były następujące zadania: 

- Cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez przetworzenie 

i zaewidencjonowanie materiałów PZGiK do postaci cyfrowej. Cyfryzacji podlegało ok. 

10 000 operatów technicznych. Koszt realizacji 221 277,00zł z czego 127 500,00zł z dotacji 

celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej 

dotyczących geodezji i kartografii, pozostała kwota 93 777,00 zł ze środków własnych 

powiatu, 

- realizacja dwóch etapów prac scaleniowych na łączną kwotę 424 424,00zł.  Na całość 

przedsięwzięcia została przyznana pomoc w wysokości 2 492 876,81zł, z czego refundacja 

w wysokości 1 586 216,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich a 906 660,81zł ze środków krajowych.  Scalenie  realizowane w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

- w ramach Porozumienia  z dnia 16.06.2016r. z Głównym Geodetą Kraju, dotyczącego 

współpracy przy realizacji zadania mającego na celu dostosowanie danych o sieciach 

uzbrojenia terenu do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT 

(Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu) dla terenu powiatu pleszewskiego została 

utworzona inicjalna baza danych GESUT dla 7 jednostek ewidencyjnych. W projekcie z 

terenu województwa wielkopolskiego uczestniczyło 5 powiatów. Zadanie  realizowane 

było w ramach programu Polska Cyfrowa a finansowane w całości przez Głównego 
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Geodetę Kraju z dwóch źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków 

krajowych. 

 

Gospodarka nieruchomościami i ochrona gruntów rolnych. 

Zadania realizowane przez Wydział Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju Starostwa 

Powiatowego w Pleszewie. W zakresie gospodarki nieruchomościami realizowano zarówno 

zadania własne Powiatu, jak i zadania zlecone Starosty z zakresu administracji rządowej.  

W zakresie zadań własnych Powiatu Wydział wykonywał czynności wynikające z funkcji 

właścicielskiej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Pleszewskiego (w szczególności: regulowanie stanów prawnych, przekazywanie 

nieruchomości w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, zawieranie umów 

cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości powiatowych). W roku 2018 decyzją Zarządu 

Powiatu przedłużono na okres 1 roku umowy dzierżawy gruntów rolnych, stanowiących 

własność Powiatu, położonych w Marszewie o łącznej pow. 90,0880 ha. Umowy dzierżawy 

obowiązują do końca października 2019 r. W trwały zarząd oddano powiatowym jednostkom 

organizacyjnym 37 działek ewidencyjnych, z czego 31 działek przekazano w trwały zarząd na 

rzecz Zarządu Dróg Powiatowych, co wynika z sukcesywnego regulowania stanów prawnych 

gruntów pod drogami powiatowymi. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

obejmowały w szczególności: 

- sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych (decyzje o wyłączeniu z produkcji rolniczej, 

rekultywacja gruntów), 

- sprawy wynikające z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu 

pleszewskiego (porządkowanie stanów prawnych, ewidencjonowanie, zbywanie, 

użytkowanie wieczyste), 

- ustalanie odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi publiczne. 

 

Ochrona środowiska 

Zadania w tym obszarze realizuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Ważnym działaniem podejmowanym przez Powiat 

Pleszewski w 2018 r. była szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, która miała na celu zwrócić 

uwagę młodzieży i dorosłych na problemy związane z zanieczyszczeniami środowiska oraz na 

bogactwo przyrodnicze powiatu pleszewskiego. Jednym z takich działań są spływy kajakowe 

EkoProsna organizowane głównie dla młodzieży ze szkół średnich. Spływy rzeką Prosną 

połączone są ze zbieraniem odpadów. Dzięki tej akcji kajakarze oprócz wyławiania śmieci mają 

możliwość spędzenia czasu na łonie natury poznając wszystkie walory krajobrazowe i 

przyrodnicze rzeki. Każdy spływ zwieńczony jest piknikiem przy ognisku, podczas którego 

atrakcjami są chrzest nowych kajakarzy oraz konkurs ekologiczny związany z Prosną. W roku 

2018 spływ po Prośnie odbył się na odcinku z Bogusławia do Chocza. Udział wzięło 36 osób, 

głównie uczniów ze szkół średnich wraz z opiekunami.  Warto zaznaczyć, że spływy EkoProsna 

zostały zgłoszone do konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego pn. ,,Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju 
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województwa wielkopolskiego”. Kapituła konkursu bardzo wysoko oceniła zalety tego 

przedsięwzięcia i w swojej kategorii przyznała jedno z czołowych miejsc nagradzając Powiat 

Pleszewski kwotą 8.000 zł. Nagroda została wykorzystana na zakup i montaż wiaty rowerowej 

umiejscowionej przy budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Szesnastostanowiskowa 

wiata została zamontowana  w 2018 r. i służy do przechowywania rowerów pracowników oraz 

klientów urzędu. Innym przedsięwzięciem z zakresu edukacji ekologicznej było opracowanie i 

wydanie kolejnej książki przyrodniczej pt. ,,Przyroda parków podworskich Powiatu 

Pleszewskiego” autorstwa Przemysława Żurawlewa. Książka inwentaryzuje wszystkie parki 

podworskie w powiecie oraz opisuje najcenniejsze gatunki drzew i zwierząt w nich 

występujących. Książka została wydana nakładem  1000 egzemplarzy, a całkowity koszt 

zadania wyniósł 24.375,00 zł, z czego 11.737,50 zł dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  Książki zostały przekazane do wszystkich 

bibliotek na terenie powiatu pleszewskiego, a także do przewodniczących rad gmin, w których 

występują parki podworskie z prośbą o przeanalizowanie możliwości ustanowienia pomników 

przyrody wśród największych drzew.  W ramach przedsięwzięcia autor przeprowadził również 

cykl zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych oraz na terenie opisanych parków, aby 

przybliżyć dzieciom tematykę książki i zachęcić do dbałości o lokalną przyrodę. W ostatnich 

latach Powiat Pleszewski prowadził liczne nasadzenia drzew przy drogach powiatowych. Rok 

2018 był kontynuacją tych działań i dzięki pozyskaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w kwocie 13.320,00 zł, w ramach programu  p.n. ,,Zakup 

sadzonek drzew miododajnych” posadzono 200 nowych drzew. Środki własne powiatu 

stanowiły jedynie 1.480,00 zł. Drzewa z rodzaju lipa i klon zostały posadzone przy drodze 

powiatowej Pleszew-Grab oraz Korzkwy-Skrzypnia.    

 

Komunikacja 

Sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymaniem dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwolenia na zarobkowy przewóz osób i rzeczy w krajowym 

transporcie drogowym prowadzi Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pleszewie. W 

okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wydano: 

- 22 519 decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji pojazdów, 

-  1 048 decyzji administracyjnych dotyczących wyrejestrowań pojazdów na stałe po 

demontażu w stacji  demontażu, 

- 2 007 decyzji administracyjnych dotyczących wydanych praw jazdy, 

- 127 decyzji administracyjnych dotyczących transportu drogowego rzeczy i osób   

Ponadto Wydział Komunikacji w roku 2018 przeprowadził : 

- 10 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów na podstawie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz 

ustawy prawo przedsiębiorców, 

- 21 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców na podstawie ustawy o kierujących pojazdami 

oraz ustawy prawo przedsiębiorców. 

Jak z powyższego wynika tylko z tytułu ww. zadań Wydział Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w ubiegłym roku  obsłużył  ponad 25 000 klientów Urzędu. To bardzo znacząca 
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liczba. W trosce o komfort  klientów oraz usprawnienie ich obsługi Zarząd Powiatu w 2018  

podjął decyzję o wdrożeniu w Wydziale Komunikacji systemu kolejkowego. Odpowiednie 

środki na ten cel zostały wpisane do projektu budżetu na 2019 r. System kolejkowy został 

wdrożony w kwietniu 2019 r. Powiat Pleszewski to zagłębie samochodowe. Na terenie 

Powiatu Pleszewskiego, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.  zarejestrowanych było: 

48 013 -  samochodów osobowych   142  -  autobusy 

  6 962 - samochody ciężarowe    403  -  samochody specjalne                                               

  2 964 – motorowery      851  -  ciągniki siodłowe 

  5 209 – ciągniki rolnicze                                         1 883  -  motocykle  

W Powiecie Pleszewskim, podobnie jak w całym kraju, liczba zarejestrowanych pojazdów 

corocznie wzrasta. Jest to tendencja korzystna, mogąca świadczyć o coraz lepszym statusie 

ekonomicznym mieszkańców Powiatu Pleszewskiego. Ta dobra tendencja wymaga od 

samorządu  wzmożonej aktywności w zakresie tworzenia nowych miejsc parkingowych,  

modernizowania i budowania dróg poprawiających komfort i bezpieczeństwo jazdy.   

 

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 

Starosta Pleszewski zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli realizuje 

poprzez powiatową administrację zespoloną i niezespoloną oraz wyodrębnione jednostki 

organizacyjne, w szczególności:  Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej, Pleszewskie Centrum Medyczne, Starostwo Powiatowe w Pleszewie (w tym Biuro 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z działającym w jego strukturze Powiatowym Centrum 

Zarządzania Kryzysowego), komisje i zespoły doradcze tj. Komisję Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, a także inne podmioty i organizacje działające na terenie 

powiatu pleszewskiego, takie jak ochotnicze straże pożarne (w tym Oddział Powiatowy Związku OSP 

RP w Pleszewie) oraz jednostki terenowe wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. 

Monitorowanie zagrożeń na terenie powiatu oraz przepływ informacji w 2018 roku zapewniało 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego /PCZK/. Prowadziło także działania  

w trybie alarmowym, to jest w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej lub jej symptomów. Jednym 

z  najważniejszych działań podejmowanych przez PCZK w trybie alarmowym należy zaliczyć awarię 

gazociągu średniego napięcia w m. Pleszew, która miała miejsce w dniu 29 maja 2018 roku. W roku 

2018 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego /PZZK/ dużą uwagę skupił na przeprowadzaniu 

praktycznych ćwiczeń, których głównym celem było odpowiednie przygotowanie sił i środków do 

reagowania na potencjalne zagrożenia w powiecie oraz weryfikacja przyjętych rozwiązań. Na 

szczególne wyróżnienie zasługują:  

− ćwiczenie praktyczne przeprowadzone wiosną 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec dla 

jednostek straży pożarnej i służb współdziałających pod kryptonimem „Las 2018”; 

− ćwiczenie praktyczne przeprowadzone w czerwcu 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w 

Pleszewie pod kryptonimem „Ewakuacja 2018”. 

W minionym roku Powiat wraz ze służbami i jednostkami, poza wykonywaniem zadań ustawowych 

mających na celu ochronę życia, zdrowia ludzi i mienia, a także zapewnieniem szeroko pojętego 

bezpieczeństwa i porządku publicznego podjął również szereg działań edukacyjnych i społecznych:  

− zorganizowano IX edycję Powiatowego Młodzieżowego Turnieju Ratowniczego pod patronatem 

Starosty Pleszewskiego, skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,  
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Organizatorem turnieju jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie przy współudziale Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego, Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Pleszewie oraz Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie, 

− w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie przeprowadzono Przegląd Twórczości Dziecięcej „Ze 

sztuką bezpieczniej”, którego organizatorami były: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Pleszewie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Starostwo Powiatowe w 

Pleszewie,  

− przeprowadzono eliminacje powiatowe konkursu plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy 

Pożarom”, skierowanego dla dzieci,  młodzieży i dorosłych, ogłoszonego przez Zarząd Główny 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  

i Zarządy Oddziałów przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie.  

Powiatowe służby i jednostki organizowały także niezależnie wiele dodatkowych działań profilaktyczno 

- prewencyjnych /programy, akcje, spotkania, wykłady, pogadanki zarówno dla dzieci  

i młodzieży, osób dorosłych i seniorów/, których celem było zwrócenie uwagi na kwestie związane  

z bezpieczeństwem oraz podniesienie świadomości o zagrożeniach, a także promowanie bezpiecznych 

zachowań. Szczególnie należy docenić autorskie projekty przedstawicieli służb i jednostek z terenu 

powiatu pleszewskiego, a wśród nich m. in.: 

− „Zobaczyłem, usłyszałem, i…” – projekt prewencyjny Komendy Powiatowej Policji  

w Pleszewie, 

− „Ratownicy medyczni dzieciom” – projekt ratowników ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

Pleszewskiego Centrum Medycznego, 

− „Znam numery alarmowe” – przedsięwzięcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Pleszewie. 

W 2018 roku zarówno kierownicy jednostek jak i władze powiatu dbały  

o rozwój infrastruktury jak i sprzętu niezbędnego do pracy, o czym świadczą  

m. in. przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego 

rozpoczęcie modernizacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, doposażenie 

powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w sprzęt- pompa Niagara. W 2018 roku Powiat 

Pleszewski udzielił wsparcia finansowego powiatowym służbom oraz organizacjom działającym na 

terenie powiatu. Zarząd Powiatu w Pleszewie przekazał w drodze darowizny następujący sprzęt i 

wyposażenie:  

− butla tlenowa z reduktorem oraz materiały do udzielania pierwszej pomocy dla Oddziału Miejsko-

Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie - Umowa darowizny 

nr 3/2018 z dnia 17 stycznia 20918 roku zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w 

Pleszewie Nr CXXIV/257/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku/ -  

kwota przedmiotu darowizny 1.075 ,40 zł , 

− fantom niemowlaka dla Oddziału Miejsko-Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w Pleszewie - Umowa darowizny nr 162/2018 z dnia 2 października 2018 roku 

/zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Pleszewie Nr CLI/303/2018  

z dnia 2 października 2018 roku/ - kwota przedmiotu darowizny 590,00 zł, 

− wentylator oddymiający, laptop z oprogramowaniem oraz 2 regały dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie - Umowa darowizny nr 234/2018  

z dnia 30 listopada 2018 roku /zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu  

w Pleszewie Nr II/1/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku/ - kwota przedmiotu darowizny 12.500 ,00 

zł. 
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Ponadto w ramach zabezpieczonych środków budżetowych: 

− partycypowano w kosztach zakupu skutera wodnego dla Oddziału Miejsko-Powiatowego 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pleszewie - kwota 7,000,00 zł, 

− dofinansowano Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej z przeznaczeniem na działalność oświatowo-szkoleniową strażaków ochotników - kwota 

8.000,00 zł. 

Szczegółowe statystyki w zakresie działania służb, inspekcji i straży zajmujących się bezpieczeństwem 

na terenie powiatu znajdują się w ich rocznych sprawozdaniach tj.: 

1. Analizie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania KPP  

w Pleszewie w 2018 roku. 

2. Biuletynie informacyjnym Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie za 2018 rok. 

3. Ocenie stanu sanitarnego powiatu pleszewskiego w 2018 roku. 

4. Sprawozdaniu z działalności Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2018 rok 

 

Działalność promocyjna . 

W 2018 roku przypadły wielkie obchody okrągłej 100. ocznicy Odzyskania Niepodległości i 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 6 stycznia 2018 r. Powiat Pleszewski obchodził swoje 

święto. Data nawiązuje do historycznego wydarzenia z okresu Powstania Wielkopolskiego; 6 

stycznia 1919 r. na rynku w Pleszewie Polacy ogłosili niepodległość, a oddziały powstańcze 

złożyły przysięgę wojskową. Święto Powiatu rozpoczęło cykl wydarzeń z okazji obchodów 100-

lecia Niepodległości. Uroczystość była połączona z wręczeniem Nagrody Honorowej Starosty 

Pleszewskiego - statuetki Artura Szenica dla Tomasza Vogta twórcy pleszewskiego Muzeum 

Piekarstwa i Tradycji Rzemiosła, wykładem regionalisty Stanisława Małyszko na temat 

„Założenia folwarczne i pałacowo-zamkowe w Powiecie Pleszewskim” oraz koncertem Zespołu 

„GołBreak”.  W lutym w Muzeum Regionalnym w Pleszewie zorganizowana została 

konferencja popularno-naukowa na temat „200-lecie utworzenia Powiatu Pleszewskiego”. 

Referaty wygłoszone podczas konferencji:  

- „Administracja Powiatu Pleszewskiego w okresie zaborów” - dr Maciej Kowalczyk, 

-  „Po drugiej stronie granicy. Kilka słów o okolicach Chocza i Gizałek w czasach Królestwa 

Polskiego” - mgr Jerzy Aleksander Splitt  

- „Protestanci w Powiecie Pleszewskim” - prof. Olgierd Kiec • „Między władzą a 

społeczeństwem. O komunikowaniu w obrębie powiatu” - prof. Andrzej Gulczyński. 

W maju podczas corocznego Święta Prosny - imprezy inaugurującej otwarcie sezonu 

turystycznego w Powiecie Pleszewskim - odbył się Patriotyczny Spływ Kajakowy pod hasłem 

„Prosną ku wolności”. Uczestnicy przepłynęli z flagami narodowymi 24 km z Rokutowa do 

Gizałek. Rzeka Prosna stanowiła niegdyś granicę między zaborami pruskim i rosyjskim.  Z 

inicjatywy Powiatu Pleszewskiego dla upamiętnienia dzieła Niepodległości i Powstania 

Wielkopolskiego ufundowano tablicę pamiątkową „Bohaterom Niepodległości Ziemi 

Pleszewskiej 1918-1919”. Patriotyczna uroczystość odbyła się 9 listopada 2018 r. na placu 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Tablica jest dedykowana siedmiu pleszewskim 

działaczom politycznym okresu Niepodległości i dowódcom wojskowym z Powstania 

Wielkopolskiego 1918 – 1919. Aktu odsłonięcia tablicy dokonał Starosta Pleszewski Maciej 
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Wasielewski wspólnie z gościem honorowym Panią Premier, Minister i Ambasador prof. Hanną 

Suchocką. Na pamiątkę obchodów na skwerze przy starostwie posadzono trzy pamiątkowe 

buki: pierwszy na znak 100 - lecia Niepodległości, drugi z okazji 100. rocznicy Powstania 

Wielkopolskiego oraz trzeci dla uczczenia 20-lecia odrodzenia Powiatu Pleszewskiego Po 

zakończeniu uroczystości poczty sztandarowe i goście sformowali kolumnę i przemaszerowali 

ulicami miasta do Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica na jubileuszową sesję Rady 

Powiatu w Pleszewie z okazji 20-lecia reformy samorządowej i odrodzenia Powiatu 

Pleszewskiego. W ramach obchodów rocznicowych zorganizowane zostały także inne 

inicjatywy:  

- VIII Piknik Historyczny w Pleszewie pod hasłem „100-lecie Niepodległości 1918-2018” z 

udziałem grup rekonstrukcji historycznej (23-24.06.2018r.), 

- Wystawa fotograficzna w starostwie pt. „100-lecie Niepodległości. Powstanie 

Wielkopolskie 1918-1919. Fotografie ze zbiorów Tomasza Wojtali” , 

- Okolicznościowe wydanie biuletynu „WIADOMOŚCI POWIATOWE” nr 2 (31) / grudzień 

2018 r. o Powstaniu Wielkopolskim.  

Odbyły się doroczne imprezy promocyjne o charakterze sportowo-rekrecyjnym, kulturalnym, 

z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowia: IX Święto Powiatu Pleszewskiego, Pleszewskie 

Dożynki Powiatowe i Miejsko-Gminne w Kowalewie, Święto Prosny, XIV Kolarski Rajd Papieski, 

„Drzwi Otwarte” w szkołach powiatowych, III Powiatowy Turniej Gier Komputerowych 

Gimnazjów „Leauge of Legands”, XVIII Wielkopolskie Dni „STOP-Uzależnieniom”, III Zjazd 

Pleszewian w Poznaniu, Międzynarodowy Mecz Piłki Nożnej Powiat Pleszewski (Polska) - 

Powiat Ammerland (Niemcy), Gala Sportu Pleszewskiego, Mistrzostwa Nordic Walking w 

ramach „Korony Zachodu Polski” w Zawidowicach, Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego 

Turnieju Motoryzacyjnego, IX Powiatowy Młodzieżowy Turniej Ratowniczy, III Powiatowa 

Olimpiada Językowa, Forum Sołtysów Powiatu Pleszewskiego w Broniszewicach, „Biała 

Sobota” z okazji Światowego Dnia Zdrowia i inne imprezy współfinansowane z budżetu 

Powiatu Pleszewskiego. Samorząd dofinansował także wydanie publikacji „Biogramy 

delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy 1919 w Poznaniu” oraz „Kroniki Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Wielkopolsce”.  

 

PODSUMOWANIE 

Opisany  powyżej  zakres realizowanych w 2018 roku zadań przypisanych powiatowemu 

samorządowi  nie  wyczerpuje  całego ich spektrum.  Wyszczególniona w raporcie tematyka 

odpowiada wymogom ustawy o samorządzie powiatowym. Szersze ujęcie tematu  

wymagałoby  o wiele obszerniejszej  pracy.  Niemniej przedstawione w raporcie obszary 

aktywności Zarządu Powiatu, w jego przekonaniu, dostatecznie  uwidaczniają rozmiary wysiłku 

finansowego (i nie tylko) zaangażowanego w systematyczne udoskonalanie bazy materialnej 

powiatowych jednostek organizacyjnych, w poprawianie powiatowej infrastruktury drogowej, 

czy troskę o pamięć historyczną i budowanie więzi między mieszkańcami Powiatu 

Pleszewskiego.  Osiągnięte efekty dowodzą  zapobiegliwości wszystkich działaczy 
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samorządowych, dyrektorów  i  pracowników wielu powiatowych instytucji oraz ich 

umiejętności pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł zewnętrznych. 

 

Raport został opracowany przez Zarząd Powiatu w Pleszewie przy udziale pracowników 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie, jednostek organizacyjnych powiatu i spółki Pleszewskie 

Centrum Medyczne. Jego uzupełnienie i szczegółowe informacje o realizowanych zadaniach 

stanowią wspomniane już: sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 

2018 r., informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za 2018 r., analiza stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w 

Pleszewie w 2018 roku, biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Pleszewie za 2018 rok, ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej 

Powiatu Pleszewskiego w 2018 roku, sprawozdanie z działalności Inspektora Nadzoru 

Budowlanego za 2018 rok, informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu 

pomocy społecznej w 2018 r. oraz nt. zasobów pomocy społecznej, informacja o realizacji 

zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy, a także 

informacje, które znajdują się na portalach internetowych i stronach Biuletynu Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Pleszewie, jednostek organizacyjnych i spółki 

Pleszewskie Centrum Medyczne. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pleszew, maj 2019 rok   



84 
 

 

 

 

 

 

 

 


