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I. WSTĘP   

                                                                                                                                      
 
 

Szanowni Państwo, 
moją powinnością jako Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew jest przedłożenie Państwu 

dokumentu, zawierającego podsumowanie nie tylko mojej działalności za rok ubiegły, ale także analizę 

stanu gminy, podjętych inicjatyw, przeprowadzonych inwestycji czy funkcjonowania podległych 

jednostek. Wszystko w kontekście najważniejszych działów życia społecznego: demografii, oświaty, 

gospodarki, bezpieczeństwa publicznego, gospodarowania odpadami, ale i zarządzania gminą oraz 

publicznymi finansami. Dokument skupia się także na realizacji polityk, programów i strategii oraz 

uchwał rady gminy. 

Znamienny i warty podkreślenia jest fakt, że cała opisana w raporcie działalność dotyczy bardzo 

trudnego 2020 roku, w którym rozpoczęła się ogólnoświatowa pandemia wirusa SARS – CoV-2, 

wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, której także poświęciłem cały punkt II raportu. Mimo wielu 

zadań, jakie z tego powodu spadło na barki samorządu, a w szczególności priorytetowa troska o 

bezpieczeństwo Mieszkańców, udało nam się zrealizować większość zamierzonych na ten rok celów. Nie 

byłoby to możliwe bez bardzo dobrej współpracy z radnymi Rady Miejskiej, która nie tylko udzielała 

merytorycznego wsparcia, ale była bardzo dobrym partnerem do dyskusji oraz bez współdziałania z 

organizacjami pozarządowymi, których głos wnosił wiele istotnych uwag. 

Ogromną rolę w realizacji moich działań mają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie 

oraz podległych jednostek i gminnych spółek, a także Mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew. To oni 

wyznaczali kierunek i cel, do którego wspólnie dążyliśmy. Jestem dumny z faktu, że udało się 

wypracować z Mieszkańcami nowe formy komunikacji, jak konsultacje społeczne, spotkania online 

(relacje live na Facebooku) czy kontakt przez komunikatory (WhatsApp, Messenger, Skype), ale i 

udoskonalić już od dawna funkcjonujące: e-mail, telefon czy bezpośrednie wizyty w urzędzie. Każda 

opinia i każdy człowiek jest dla mnie ważny.  

Mnogość zadań stojących przed samorządem i ciągłe zmiany ustawodawcze mają bezpośredni 

wpływ na poziom życia Mieszkańców Naszej Gminy. Rok 2020 – w mojej ocenie – pokazał, że mimo wielu 

trudności, potrafimy wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania, troszczyć się o rozwój Naszego 

miejsca do życia oraz planować – bo długofalowe plany i gotowość, np. do pozyskiwania środków 

zewnętrznych, to droga do sukcesu.  

W moim przekonaniu do najważniejszych sukcesów tego roku można bezwzględnie zaliczyć:: 

1. Zachowanie dobrej kondycji finansowej gminy. 
2. Pozyskane zewnętrzne środki finansowe. 
3. Nagrody i wyróżnienia dla Pleszewa.  
4. Włączenie prac projektowych nad obwodnicą Pleszewa w projekt budowy drogi ekspresowej 

S-11. 
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5. Zachowanie dynamiki zaplanowanych inwestycji. 
6. Kontynuowanie działań w zakresie poprawy jakości powietrza (dotacje, zieleń, edukacja, 

egzekwowanie prawa itd.).   
7. Ciągłość w funkcjonowaniu i obsłudze mieszkańców instytucji publicznych (Urząd Miasta i 

Gminy w Pleszewie, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Pleszewskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), w tym 
kultury (Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne). 

8. Utrzymanie, nawet w największych obostrzeniach sanitarno-organizacyjnych, bezpośredniego 
kontaktu z mieszkańcami/interesantami przez wprowadzenie nowych form interakcji 

9. Sprawne działanie szkół i dobra organizacja nauczania w formie zdalnej dzięki wysokiemu 
wskaźnikowi wyposażenia sal szkolnych i uczniów w sprzęt IT. 

10. Nieprzerwana działalność przedszkoli mimo wysokiego wskaźnika zakażeń pracowników, 
możliwa dzięki głębokim reorganizacjom i koordynacji kadrowej pomiędzy jednostkami 
oświatowymi. 

11. Dobra współpraca samorządu z mieszkańcami na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i 
wykluczonych, udowadniająca, że jesteśmy dobrym zespołem (radni, sołtysi, przewodniczący 
zarządów osiedli, wolontariusze, strażacy, harcerze, lokalni liderzy). 

 
 

       Z wyrazami szacunku 

                             Arkadiusz Ptak 

Burmistrz Miasta  Gminy Pleszew 
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II. PANDEMIA COVID-19 
 

Rok 2020 był zdominowany przez pandemię COVID-19, która rozpoczęła się lokalnie 17 
listopada 2019 r. w mieście Wuhan, w prowincji Hubei, w środkowych Chinach, a 11 marca 2020 r. 
została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię. W okresie od 14 do 19 marca 
2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego w związku 
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Natomiast 20 marca 2020 r. został wprowadzony stan epidemii. 
 
W Polsce wprowadzano jednocześnie następujące nakazy, zakazy i ograniczenia: 

− zakaz organizowania imprez masowych w Polsce, 

− praca zdalna w przypadku kiedy było to możliwe,  

− zamknięto szkoły, przedszkola oraz uczelnie wyższe, 

− przywrócono granice i kontrole graniczne dla osób powracających zza granicy,  

− zakaz wjazdu cudzoziemców do kraju, 

− wstrzymano międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie, 

− zamknięto sklepy w galeriach handlowych (poza sklepami spożywczymi, pralniami, aptekami i 
drogeriami), 

− zamknięto bary, restauracje, puby. 

− wychodzenie z domu zostało ograniczone do absolutnego minimum. Można było jedynie wyjść 
do sklepu po zakupy spożywcze dla siebie lub dla osoby starszej bądź do pracy, 

− na ulicy obok siebie mogły iść jedynie dwie osoby (ograniczenie nie dotyczyło rodzin z dziećmi) 

− zakaz gromadzenia się na bulwarach, w parkach lub na placach zabaw, 

− w komunikacji miejskiej pojawiły się ograniczenia dotyczące miejsc siedzących. Tylko połowa 
mogła być zajęta, 

− w mszy świętej, a także w pogrzebie mogło uczestniczyć maksymalnie 5 osób. 

− nie wolno było uprawiać sportu, jednak możliwe są krótkie spacery w celu przewietrzenia się, 

− osoby poddane kwarantannie musiały całkowicie odizolować się od innych członków rodziny, 

− salony kosmetyczne, fryzjerskie oraz salony tatuażu zostały zamknięte, 

− hotele i miejsca noclegowe zostały zamknięte, 

− zakaz wstępu do lasu, 

− nie wolno było korzystać z miejsc rekreacji – zamknięto parki, 

− osoby poniżej 18. roku życia nie mogły wychodzić z domu bez nadzoru dorosłego, 

− zostały wprowadzone tzw. godziny dla seniora – między 10.00 a 12.00 w sklepach i drogeriach 
mogą przebywać jedynie osoby starsze powyżej 65. roku życia, 

− nakaz zasłaniania ust i nosa w sferze publicznej, w obiektach i na zewnątrz. 

 
Sytuacja demograficzna Polski kształtowała się w 2020 r. pod wpływem pandemii wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2. W końcu 2020 r. liczba ludności Polski wyniosła 38.265 tys., tj. o prawie 118 tys. 
mniej niż w końcu 2019 r. (w tym w I półroczu br. spadek wyniósł 28 tys. osób). Pandemia koronawirusa 
w sposób szczególny wpłynęła na przebieg zjawisk demograficznych w 2020 roku, pogłębiając 
niekorzystne trendy obserwowane na przestrzeni minionych 7 lat. Liczba ludności zmniejsza się 
począwszy od 2012 r. (z wyjątkiem nieznacznego wzrostu – o niespełna 1 tys. w 2017 r.). Na zmiany w 
liczbie ludności w ostatnich latach wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje 
ujemny począwszy od 2013 r. W 2020 r. liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o ponad 122 tys. 
Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł -3,2; przed rokiem także był ujemny (-
0,9‰). 

W 2020 r. w Polsce zmarło ponad 477 tys. osób – wzrost liczby zgonów w stosunku do 2019 r. 
wyniósł prawie 68 tys. (16,6%); najwyższe natężenie zanotowano w 2020 roku w IV kwartale - 
zarejestrowano ich o ponad 60% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczególnie 
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krytyczny okazał się 45 tydzień roku (przypadający na dni od 2 do 8 listopada), w którym odnotowano 
ponad 16 tys. zgonów.1  

 
Odbiciem sytuacji demograficznej w kraju, jest zmniejszenie liczby ludności Miasta i Gminy 

Pleszew. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 
28.257. W porównaniu do roku poprzedniego liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu o 0,7 %. (w Polsce 
spadek o 0,3%). Niekorzystna sytuacja demograficzna gminy spotęgowana została pandemią COVID-19. 
W roku 2020 liczba zgonów była wyższa o 22,6% niż w roku 2019 (w Polsce 16,6%), natomiast liczba 
urodzeń w Mieście i Gminie Pleszew zmniejszyła się w tym samym czasie aż o 15,8% (w Polsce 5,3%).  
 
Wprowadzone ograniczenia w obiektach Miasta i Gminy Pleszew: 

a) Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie: 
- Czasowe zamknięcie kasy Banku Spółdzielczego w Pleszewie w budynku Ratusza. 
- Obsługa mieszkańców w Biurze (Punkcie) Obsługi Interesanta. 
- Identyfikacja osób wchodzących do budynku. 
- Praca zdalna – od 23.03. – 24.05.2020 r. 
- Praca w różnych obiektach (Ratusz, ul. Targowa 1, budynek Domu Kultury w Pleszewie). 

25.05. – 31.07.2020 r. 
- Praca zdalna/zmianowa 15.10. – 31.12.2020 r. 
 

b) placówki oświatowe: 
- Od 12.03.2020 r. czasowe zawieszanie nauczania w placówkach oświatowych (dotyczy 

szkół i przedszkoli). 
- Od 25.03.2020 r. nauczanie zdalne – w szkołach do końca roku szkolnego. 
- Od 06.05.2020 r. przedszkola mogą decydować o podjęciu działalności. 
- Od 01.09.2020 r. nauka stacjonarna dla wszystkich. 
- Od 24.10.2020 r. nauczane zdalne dla klas IV – VIII w szkołach podstawowych. 
- Od 09.11.2020 r. nauczane zdalne dla klas I – III w szkołach podstawowych. 

 
c) samorządowe instytucje kultury: 

− Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew: 
- 12.03. – 03.05.2020 r. – zamknięcie dla użytkowników działalności biblioteki: 

wstrzymane wszystkie formy  stacjonarnego udostępniania zbiorów, odwołane 
wszystkie imprezy, warsztaty i spotkania autorskie, wprowadzenie pracy zdalnej na 
wybranych stanowiskach, udostępnienie zbiorów elektronicznych na platformie Legimi, 
Academica, Polona, Wolne Lektury, udostępnienie kursów językowych na platformie - 
przeniesienie działalności kulturalnej do sieci, 

- 4.05. – 31.05.2020 r. – wznowienie działalności w zakresie wymiany księgozbioru w 
systemie okienkowym w ścisłym reżimie sanitarnym. Pozostała działalność wstrzymana. 
Udostępnienie zbiorów elektronicznych na platformie Legimi, Academica, Polona, 
Wolne Lektury, udostępnienie kursów językowych na platformie, 

- 01.06. – 30.06.2020 r. – otwarcie biblioteki dla użytkowników w zakresie wymiany 
księgozbioru w ścisłym reżimie sanitarnym, pozostała działalność stacjonarna 
wstrzymana, 

- 01.07. – 11.10.2020 r. – działalność  prowadzona w reżimie sanitarnym (maseczki, 
dezynfekcja rękawiczki),  wypożyczalnie księgozbioru w wypożyczalni i dziale 
dziecięcym, organizacja imprez kulturalnych w ścisłym reżimie sanitarnym (połowa 
zajętych miejsc w sali), udostępnianie relacji online, przeniesienie niektórych imprez 
poza budynek biblioteki, 

 
1 Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 31 XII. Główny Urząd 

Statystyczny.  
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- 12.10. – 07.11.2020 r. – organizacja imprez kulturalnych w ścisłym reżimie sanitarnym 
( 25% zajętych miejsc w sali) Wprowadzenie pracy zmianowej, ograniczenie kontaktu 
między pracownikami, 

- 07.11. – 29.11.2020 r. – zawieszenie działalności biblioteki, wstrzymane wszystkie formy  
stacjonarnego udostępniania zbiorów, odwołane wszystkie stacjonarne imprezy, 
warsztaty i spotkania autorskie, organizacja wydarzeń online, 

- 30.11. – 31.12.2020 r. – wznowienie wypożyczalnia zbiorów z uwzględnieniem limitu 1 
osoba na 15 m2 (9 osób w wypożyczalni, 6 osób w dziale dziecięcym). Pozostała 
działalność wstrzymana. 

− Dom Kultury w Pleszewie 
- 12.03. – 30.04.2020 r. - lockdown (urlopy pracowników, praca zdalna ), 
- 01.05. – 31.12 2020 r. - realizacja działań online w ramach Projektu "Zajezdnia Kultury 

w sieci" oraz  realizacja wydarzeń z 50% lub 25% udziałem publiczności w zależności od 
aktualnych obostrzeń zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w 
sprawie określonych  ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
pandemii z dnia: 2 maja, 16 maja, 19 czerwca, 9 października, 6 listopada, 26 listopada 
2020 r. 

− Muzeum Regionalne w Pleszewie:  
- 12.03. – 03.05.2020 r. – muzeum zamknięte. 
- 04.05. – 06.11.2020 r. – czynne w reżimie sanitarnym (1 os. na 15 m kw., zasłanianie ust 

i nosa, dezynfekcja) – limit zwiedzających to 8 osób. 
- 07.11. – 31.12.2020 r. – muzeum zamknięte. 

d) spółki komunalne: 

− Sport Pleszew Sp. z o.o.: 
- obiekt był nieczynny od 12.03.2020 r. do 5.06.2020 r. i od 12.11.2020 r. do końca 2020 

roku. 
e) instytucje pomocy społecznej: 

− Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   
- ośrodek funkcjonował w 2020 roku w godzinach od 7:00 – 15:00 (w godzinach od 11:30 

– 12:00 dezynfekowano ośrodek). Zapewniono dostęp do wniosków oraz urny przez 
cały czas pracy.  3 osoby pracowały zdalnie, 

- Praca w ośrodku została dostosowana do wymogów reżimu sanitarnego, wprowadzono 
dwie strefy, dwa oddzielne wejścia dla pracowników, stworzono punkt przekazywania 
dokumentów, zakupiono ozonatory, 

- Dodatkowo zgodnie z decyzjami Wojewody, rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i 
Polityki Społecznej pracownicy socjalni ograniczali wizyty w terenie. Stosowano 
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w siedzibie ośrodka lub telefonicznie,  

- Asystenci rodziny pracowali w miejscu zamieszkania klientów. Pracownicy MGOPS 
zostali zobligowani do objęcia wsparciem seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób 
będących w kwarantannie czy izolacji. 

 
 

Pierwsza osoba z Miasta i Gminy Pleszew, u której stwierdzono COVID-19 pojawiła się 31 marca 
2020 r. Wcześniej, bo już 17 marca 2020 r. 9 osób zostało objętych kwarantanną. Wzrost zachorowań 
na terenie Pleszewa był odzwierciedleniem sytuacji ogólnopolskiej, czyli przypadał na okres kwiecień – 
maj 2020 r. W tym czasie coraz więcej osób przebywało również na kwarantannie, o czym świadczyły 
raporty przekazywane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Pleszewie.  

Według danych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 19 października 2020 
r. 11 osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew zmarło i 179 ozdrowiało w roku 2020. Natomiast dane 
Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie informują o 585 osobach na kwarantannie w tamtym roku 
(stan na 25 października 2020 r.).  
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 Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej, Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie pracował 
nieprzerwanie w roku 2020. W tym roku 16 pracowników Ratusza poddanych zostało izolacji z powodu 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a 11 osób odbyło nałożoną na nich kwarantannę. Praca odbywała się w 
pełnym reżimie sanitarnym, który zapewniał bezpieczeństwo mieszkańcom, jak i pracownikom. Zaś 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, będący na pierwszej linii pomocy dla osób samotnych, 
starszych i chorych, jeśli chodzi o zachorowania wśród pracowników 5 osób miał w izolacji, a 11 
pracowników odbyło kwarantannę w roku 2020. 

 
Wykres 1. Miasto i Gmina Pleszew – statystyka COVID-19. 

  
Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pleszewie. 

 
 
 
 
MASECZKI DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW. 

Władze Miasta i Gminy Pleszew rozdały mieszkańcom ponad 26 tys. maseczek. Najpierw trafiły 
do tych najbardziej narażonych na skutki zakażenia koronawirusem, czyli osób 60+, a w drugim etapie 
do pozostałych mieszkańców. W akcję zaangażowanych było niemal 200 osób.  

Decyzja o tym, by zakupić maseczki dla wszystkich mieszkańców zapadła w momencie, gdy w 
powiecie pleszewskim potwierdzono pierwsze zachorowania na koronawirusa, więc dużo wcześniej niż 
przed wprowadzeniem rządowego nakazu zakrywania nosa i ust. Niestety był to towar deficytowy, więc 
w pierwszej kolejności Miasto i Gmina Pleszew zabezpieczyło seniorów, następnie pozostałych 
mieszkańców. Maseczkę otrzymał każdy mieszkaniec – także dzieci bez względu na wiek.  
  

Mieszkańcy 60+ otrzymali od samorządu Pakiet „Bezpieczny Senior”, który zawierał nie tylko 
maseczkę, ale i „Poradnik Seniora na czas epidemii” formatu A4. W folderze seniorzy znaleźli 
podstawowe informacje dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa, m.in. higieny rąk czy kontaktów 
z innymi osobami. Znalazło się wyjaśnienie, w jaki sposób prawidłowo użytkować maseczkę, a nawet 
przepis na wykonanie domowego płynu do dezynfekcji. Seniorzy znaleźli w poradniku również 
najważniejsze telefony czy informacje, gdzie zwrócić się o pomoc, gdy potrzebują zakupów lub leków. 
Pozostali mieszkańcy otrzymali atestowane maseczki w kopercie z instrukcją użytkowania, 
najważniejszymi numerami telefonów i przydatnymi informacjami. 
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Zdjęcie 2. Przygotowywanie maseczek dla mieszkańców w Ratuszu przez pracowników Urzędu. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
Dane liczbowe akcji: 

− 26.741 szt. maseczek trafiło do mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew, 

− maseczki sfinansowane z budżetu Pleszewa i funduszu osiedlowego, 

− przy tworzeniu list do dystrybucji pracowało 12 osób, 

− maseczki pakowały łącznie 72 osoby: pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Kultury, Muzeum Regionalnego, Biblioteki 
Publicznej, Spółki Sport Pleszew oraz Fundacji Animacja. 

− dystrybucją zajęło się łącznie 113 osób: OSP Miasta i Gminy Pleszew, sołtysi i rady sołeckie, 
zarządy osiedli, radni miejscy, Straż Miejska, wolontariusze/osoby indywidualne oraz harcerze 
ze Związku Drużyn ZHP w Pleszewie. 

 
W związku z koniecznością zachowania ciągłości pracy oraz sprawnej i bezpiecznej obsługi 

mieszkańców, Miasto i Gmina Pleszew oraz jednostki organizacyjne zmuszone były do zakupu środków 
ochrony osobistej. Szczegółowe wydatki Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych 
zestawiono poniżej. W 2020 roku wydano łącznie 401.742,05 zł. 
 
 
Wykres 2. Wydatki – COVID 19. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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Wykres 3. Wydatki Miasta i Gminy Pleszew – COVID 19. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
 
 
 

III. ZARZĄDZANIE GMINĄ 
 

3.1. Władze samorządowe Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew – ARKADIUSZ PTAK 
I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – ANDRZEJ JĘDRUSZEK  
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew – IZABELA ŚWIĄTEK 
 
Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew – EWA ŚWIĄTEK 
Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew – JANINA CIUPA (do 30 czerwca 2020 r.), AGNIESZKA BAURYCZA (od 1 
lipca 2020 r. do nadal) 
Główny Księgowy – AGNIESZKA BAURYCZA (od 4 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.) 
 

 

3.2. Rada Miejska w Pleszewie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w skład rady gminy wchodzą 

radni w liczbie: dwudziestu jeden – w gminach do 50.000 mieszkańców. Skład Rady Miejskiej w Pleszewie 

w roku 2020 to: 

1. Adela Grala – Kałużna – Przewodnicząca Rady Miejskiej, 
2. Piotr Kusiakiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
3. Maciej Ładziński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
4. Dariusz Dryjański, 
5. Renata Garsztka, 
6. Bernadeta Gawrońska, 
7. Wiesława Gil, 
8. Piotr Hartleb, 
9. Elżbieta Hyla, 
10. Grzegorz Jenerowicz, 
11. Błażej Kaczmarek, 
12. Eryk Kowcuń, 
13. Kinga Melka, 
14. Jolanta Molska, 

26 651

96 926

35 721

105 834

13 849

24 349 20 886 23 862
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15. Jan Noskowski,, 
16. Jan Sroczyński, 
17. Anita Szczepaniak, 
18. Karol Szehyński, 
19. Katarzyna Trawińska, 
20. Małgorzata Wysocka – Balcerek, 
21. Dorota Żarnowska. 

W roku 2020 Rada Miejska w Pleszewie zebrała się na swoich posiedzeniach 11 razy, w tym 3 
razy w formie zdalnej, ze względu na pandemię.  
 
 
Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie to: 
Komisja Rewizyjna 

1. Jolanta Molska – Przewodnicząca Komisji, 
2. Wiesława Gil – Wiceprzewodnicząca, 
3. Renata Garsztka, 
4. Piotr Hartleb. 

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej są zagadnienia: kontroli działalności Burmistrza, jednostek 
organizacyjnych Miasta i Gminy i jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Pleszew.  
 
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych: 

1. Błażej Kaczmarek – Przewodniczący, 
2. Dariusz Dryjański – Wiceprzewodniczący, 
3. Bernadeta Gawrońska, 
4. Wiesława Gil, 
5. Elżbieta Hyla, 
6. Grzegorz Jenerowicz, 
7. Piotr Kusiakiewicz, 
8. Jolanta Molska, 
9. Maciej Ładziński, 
10. Małgorzata Wysocka – Balcerek, 
11. Dorota Żarnowska. 

Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych są zagadnienia: gospodarki finansowej, 
budżetu Miasta i Gminy, nadzoru właścicielskiego, mienia komunalnego, handlu i rzemiosła, promocji 
przedsiębiorczości, runku pracy, funduszy unijnych, zewnętrznych źródeł finansowych. 
 
Komisja Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego: 

1. Renata Garsztka – Przewodnicząca,  
2. Dorota Żarnowska – Wiceprzewodnicząca, 
3. Bernadeta Gawrońska, 
4. Elżbieta Hyla, 
5. Piotr Kusiakiewicz, 
6. Maciej Ładziński,  
7. Karol Szehyński, 
8. Małgorzata Wysocka – Balcerek. 

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego 
są zagadnienia: polityki społecznej, organizacji i działalności placówek pomocowych i opiekuńczych, 
profilaktyki zdrowotnej i społecznej, problemów osób niepełnosprawnych, uzależnionych i seniorów, 
dialogu społecznego, współpracy z organizacjami pozarządowymi, kształtowania i ochrony środowiska, 
gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, usług komunalnych, ochrony przyrody, ochrony 
przed hałasem, ochrony powietrza, rewitalizacji terenów zdegradowanych, zieleni, ładu przestrzennego, 
gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej, transportu, remontów i bieżącego 



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
13 

 

utrzymania dróg i ulic, porządku publicznego, bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, obrony 
cywilnej, stanów nadzwyczajnych. 
 
Komisja Wsi i Rolnictwa: 

1. Jan Noskowski – Przewodniczący, 
2. Kinga Melka – Wiceprzewodnicząca, 
3. Jan Sroczyński, 
4. Katarzyna Trawińska. 

Przedmiotem działania Komisji Wsi i Rolnictwa są zagadnienia: rolnictwa i gospodarki żywnościowej, 
leśnictwa, gospodarki wodnej, łowiectwa, rozwoju gospodarczego, współpracy z samorządami sołeckimi 
i osiedlowymi, współpracy z organizacjami i ze środowiskiem wiejskim, klęsk żywiołowych. 
 
Komisja Oświaty i Kultury: 

1. Elżbieta Hyla – Przewodnicząca, 
2. Katarzyna Trawińska – Wiceprzewodnicząca, 
3. Renata Garsztka, 
4. Wiesława Gil, 
5. Grzegorz Jenerowicz, 
6. Błażej Kaczmarek, 
7. Jolanta Molska, 
8. Anita Szczepaniak. 

Przedmiotem działania Komisji Oświaty i Kultury są zagadnienia: szkół, przedszkoli i innych placówek 
oświatowych, wykształcenia i wychowania dzieci i młodzieży, kultury, nauki, zabytków, promocji 
kulturalnej i upowszechniania kultury, organizacji i działalności instytucji kultury, współpracy ze 
środowiskiem twórczym i naukowym, regionalizmu i upowszechniania postaw patriotycznych, 
narodowych i regionalnych. 
 
Komisja Sportu i Rekreacji: 

1. Bernadeta Gawrońska – Przewodnicząca, 
2. Jan Sroczyński – Wiceprzewodniczący, 
3. Elżbieta Hyla, 
4. Kinga Melka, 
5. Dorota Żarnowska. 

Przedmiotem działania Komisji Sportu i Rekreacji są zagadnienia: działalności instytucji sportowych i 
turystycznych, organizacji i stowarzyszeń sportowych, upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji. 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: 

1. Piotr Hartleb – Przewodniczący,  
2. Anita Szczepaniak – Wiceprzewodnicząca, 
3. Bernadeta Gawrońska, 
4. Kinga Melka, 
5. Jan Noskowski. 

Przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji są zagadnienia: przyjmowania i rozpatrywania 
wniesionych skarg, wniosków oraz petycji i dostarczenie Radzie Miejskiej pomocy w tych sprawach.  
 
 W 2020 r. poszczególnie Komisje Rady Miejskiej w Pleszewie odbyły swoje posiedzenia w ilości: 

− Komisja Rewizyjna – 6, 

− Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych – 9, w tym 3 zdalne, 

− Komisja Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 9, w tym 2 
zdalne,  

− Komisja Wsi i Rolnictwa – 6, w tym 2 zdalne, 
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− Komisja Oświaty i Kultury – 6, w tym 2 zdalne, 

− Komisja Sportu i Rekreacji – 6, w tym 2 zdalne, 

− Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 2. 
 
 

3.3. Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew. 
Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Pleszew jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew, 

które funkcjonowały w roku 2020 to: 
a) instytucje kultury: 

− Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew (Dyrektor – Zuzanna Musielak – Rybak), 

− Muzeum Regionalne (Dyrektor – Adam Staszak), 

− Dom Kultury (Dyrektor – Przemysław Marciniak), 
b) jednostki budżetowe: 

− Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, 

− Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie (Dyrektor – Justyna Zawieja), 

− Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew (Dyrektor – Anita Błaszczyk), 

− Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie (Dyrektor – Jolanta Robaczyk), 

− Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie ((Dyrektor – Romana Kaczmarek), 

− Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie (Dyrektor – Dorota Bystrzycka), 

− Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie (Dyrektor – Elwira Łucka), 

− Zespół Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim (Dyrektor – Ilona Korniluk), 

− Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach (Dyrektor – Anna Sierecka), 

− Publiczne Przedszkole Nr 1 w Pleszewie (Dyrektor – Danuta Prusinowska – Zmyślony), 

− Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pleszewie (Dyrektor – Honorata Dobrowolska), 

− Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pleszewie (Anna Śledzianowska), 
c) spółki prawa handlowego: 

− Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie (Prezes – Grzegorz Knappe), 

− Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie (Prezes – Artur 
Stańczyk), 

− Sport Pleszew Sp. z o.o. (Prezes – Eugeniusz Małecki).  
 
 

3.4. Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Pleszew. 
Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Pleszew jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Pleszew, 

które funkcjonowały w roku 2020 to: 
a) 28 sołectw: 

− Baranówek (Sołtys – Hanna Rybak), 

− Borucin (Sołtys – Andrzej Szczepański), 

− Bronów (Sołtys – Karol Kaniewski), 

− Bógwidze (Sołtys – Maciej Borkowski), 

− Brzezie (Sołtys – Paweł Świątek), 

− Dobra Nadzieja (Sołtys – Małgorzata Michalak), 

− Grodzisko (Sołtys – Adam Stencel), 

− Janków (Sołtys – Dariusz Kamieniarczyk), 

− Korzkwy (Sołtys – Anita Szczepaniak), 

− Kowalew ((Sołtys – Beata Mofina), 

− Kuczków (Sołtys – Tobiasz Reimann), 

− Lenartowice (Sołtys – Izabela Porzucek), 

− Lubomierz (Sołtys – Eugeniusz Kopaczewski), 

− Ludwina (Sołtys – Andrzej Mizerkiewicz), 
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− Marszew (Sołtys – Katarzyna Trawińska), 

− Nowa Wieś (Sołtys – Bernard Rybak), 

− Pacanowice (Sołtys – Emil Forycki), 

− Piekarzew (Sołtys – Grażyna Jezierska),  

− Prokopów (Sławomira Glaza), 

− Rokutów (Sołtys – Grzegorz Szwedek), 

− Sowina (Sołtys – Roman Bartoszyk), 

− Sowina Błotna (Sołtys – Romana Adamek), 

− Suchorzew (Sołtys – Dariusz Dryjański), 

− Taczanów Pierwszy (Sołtys – Zdzisław Michalski), 

− Taczanów Drugi (Sołtys – Kinga Melka), 

− Zawady (Sołtys – Roman Szwedek),  

− Zawidowice (Sołtys – Agnieszka Walczak – Szczepaniak), 

− Zielona Łąka (Sołtys – Wojciech Wujs). 
b) 10 osiedli: 

− Nr 1 „Zielone” (Przewodniczący Zarządu Osiedla – Marcin Walczak), 

− Nr 2 „Wojska Polskiego” (Przewodniczący Zarządu Osiedla – Karol Szehyński), 

− Nr 3 „Śródmieście” (Przewodniczący Zarządu Osiedla – Mateusz Antczak), 

− Nr 4 „Rodzinne” (Przewodniczący Zarządu Osiedla – Ryszard Jentek), 

− Nr 5 „Jordanowskie” (Przewodnicząca Zarządu Osiedla – Elżbieta Hyla), 

− Nr 6 „Wokół Wieży” (Przewodnicząca Zarządu Osiedla – Dorota Żarnowska), 

− Nr 7 „Zachodnie” (Przewodnicząca Zarządu Osiedla – Bernadeta Gawrońska), 

− Nr 8 „Królewskie” (Przewodnicząca Zarządu Osiedla – Małgorzata Luźniarek), 

− Nr 9 „Reja” (Przewodniczący Zarządy Osiedla – Andrzej Załustowicz), 

− Nr 10 „Piastowskie” (Przewodniczący Zarządu Osiedla – Zdzisław Gorzeliński). 
 
 

3.5. Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
Urząd jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, 

przy pomocy której Burmistrz realizuje gminne zadania publiczne i zadania z zakresu administracji 
rządowej wynikające z ustaw oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej. 
Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy i 
pracodawcą samorządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych.  

 
W Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020 funkcjonowały 22 komórki organizacyjne, w tym: 
a) 10 wydziałów: 

− Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych (Kierownik – Małgorzata Klak), 

− Wydział Rozwoju i Analiz (Kierownik – Andrzej Liskowski), 

− Wydział Finansowy (Kierownik – Katarzyna Matusiak – Marecka), 

− Wydział Inwestycyjny (Kierownik – Paulina Kwaśniewska), 

− Wydział Gospodarki Komunalnej (Kierownik – Anna Skibińska), 

− Wydział Ochrony Środowiska (Kierownik – Marta Chrzanowska), 

− Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Kierownik – Roman 
Łukasik), 

− Wydział Edukacji (Kierownik – Ilona Błaszczyk), 

− Straż Miejska (Komendant – Zbigniew Duszczak), 

− Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (Kierownik – Hanna Nawrot), 
b) 4 referaty: 

− Referat Podatków i Opłat (Kierownik – Violetta Skrzypczak), 
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− Referat Windykacji (Kierownik – Anna Wojtaszek), 

− Referat Informatyki (Kierownik – Michał Stempniewicz), 

− Referat Gospodarki Odpadami (Kierownik – Angelika Sołtysiak), 
c) 1. biuro: 

− Biuro Prasowe (Kierownik – Anna Bogacz), 
d) 7 samodzielnych stanowisk pracy: 

− Stanowisko ds. Prawnych (Renata Praczyk), 

− Stanowisko ds. Kontroli (Krzysztof Klimek), 

− Główny Księgowy (Agnieszka Baurycza (od 4 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.),  

− Audytor Wewnętrzny (Mirosława Wasielewska), 

− Inspektor Ochrony Danych (Mariusz Szymczak), 

− Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (Hanna Nawrot), 

− Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Marek Biadała). 
 
 
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie: 
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IV. POŁOŻENIE I DEMOGRAFIA 
 

4.1. Położenie. 
Miasto i Gmina Pleszew leży w południowej części województwa wielkopolskiego na 

Wysoczyźnie Kaliskiej. Pleszew jest siedzibą powiatu pleszewskiego oraz gminy miejsko – wiejskiej. 
Gmina miejsko – wiejska Pleszew zajmuje obszar 180 km2, samo Miasto – 17 km2. Liczba miejscowości 
na terenie Gminy Pleszew w 2020 r. wynosiła 33, natomiast liczba sołectw 28, z których największe pod 
względem liczby mieszkańców to Kowalew, Taczanów Drugi, Lenartowice, Brzezie, Grodzisko. Miasto 
jest podzielone na 10 osiedli. 

 
 
4.2. Demografia. 
Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 

28.257. W porównaniu do roku poprzedniego liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu o 0,7%, natomiast 
w stosunku do roku 2014 liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu o 3,2% (934 mieszkańców).  

  
 
Wykres 4. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały i czasowy w poszczególnych jednostkach 
pomocniczych gminy, stan na dzień 23 kwietnia 2021 r. 
 
Tabela 1. Liczba mieszkańców na pleszewskich osiedlach.  

Osiedle Liczba ludności 

Nr 1 – ZIELONE 1.848 

Nr 2 – WOJSKA POLSKIEGO 2.059 

Nr 3 – ŚRÓDMIEŚCIE 754 

Nr 4 – RODZINNE 1.209 

Nr 5 – JORDANOWSKIE 1.419 

Nr 6 – WOKÓŁ WIEŻY 1.377 

Nr 7 – ZACHODNIE 1.656 

Nr 8 – KRÓLEWSKIE 1.505 

Nr 9 – REJA 1.596 

Nr 10 – PIASTOWSKIE 2.657 

RAZEM 16.080 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
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Tabela 2. Liczba mieszkańców sołectw w Gminie Pleszew. 
Sołectwo Liczba ludności 

BARANÓWEK 103 

BORUCIN 150 

BRONÓW 317 

BRZEZIE 673 

BÓGWIDZE 313 

DOBRA NADZIEJA 528 

GRODZISKO 642 

JANKÓW 175 

KORZKWY 310 

KOWALEW 1.656 

KUCZKÓW 495 

LENARTOWICE 1.094 

LUBOMIERZ 165 

LUDWINA 222 

MARSZEW 579 

NOWA WIEŚ 436 

PACANOWICE 304 

PIEKARZEW 295 

PROKOPÓW 191 

RPKUTÓW 347 

SOWINA 250 

SOWINA BŁOTNA 309 

SUCHORZEW 664 

TACZANÓW PIERWSZY 96 

TACZANÓW DRUGI 978 

ZAWADY 73 

ZAWIDOWICE 397 

ZIELONA ŁĄKA 831 

RAZEM 12.593 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 

 
W roku 2020 liczba urodzeń była niższa niż w roku poprzednim o 15,8%, natomiast liczba 

zgonów uległa zwiększeniu o 22,6%. W tym samym czasie zawarto 177 małżeństw.  
 
 
Wykres 5. Liczba urodzeń, zgonów oraz zawartych małżeństw w 2020 r. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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V. OŚWIATA 
 
Liczba uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym było Miasto i Gmina Pleszew, według stanu na dzień 30.09.2020 r., wynosiła 3.373 i była 
wyższa (o ok. 0,1 %) niż w roku poprzednim. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w 
jednostkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew to 954. W porównaniu do roku 2015 liczba 
uczniów i dzieci przedszkolnych zmniejszyła się o 10,2%. Analiza obejmuje wyłącznie szkoły i przedszkola, 
dla których Miasto i Gmina Pleszew jest organem prowadzącym.  

 
Wykres 6. Liczba uczniów szkół oraz dzieci w przedszkolach (organ prowadzący: MiG Pleszew). 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Liczba nauczycieli szkół podstawowych oraz przedszkoli zatrudnionych w jednostkach 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2020 wynosiła 320 osób i była niższa niż w roku 
poprzednim o 4 osoby. Podobnie kształtowała się liczba etatów, w roku 2020 – 301,63, natomiast rok 
wcześniej 310,41. Liczba pracowników dydaktycznych była niższa o 46 osób od poziomu z roku 2015, 
wynoszącego 366 osób. 

 
Wykres 7. Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach Miasta i Gminy Pleszew (organ prowadzący: MiG 
Pleszew). 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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Liczba uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w przedszkolach uczęszczających zarówno do 
publicznych jaki i niepublicznych jednostek z terenu Miasta i Gminy Pleszew, według stanu na dzień 
30.09.2020 r. wynosiła 3.808 i była na podobnym poziomie jak  w roku poprzednim (3.809). Liczba dzieci 
uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż jst wynosiła 435 osób, co 
stanowiło ok. 11,4% ogólnej liczby dzieci.  

 
Edukacja w w/w jednostkach była realizowana przez 410 nauczycieli. Szczegółowe zestawienie 

liczby dzieci i nauczycieli przedstawiono poniżej.  
 
Wykres 8. Całkowita liczba uczniów szkół oraz dzieci w przedszkolach. 

                                                     
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

 

Wykres 9. Całkowita liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
 

 
Przerwy w działalności jednostek oświatowych w odniesieniu do przedszkoli i szkół podstawowych 
spowodowane pandemią COVID-19: 

- od 12 marca 2020 r. czasowe zawieszanie nauczania w placówkach oświatowych (dotyczy szkół 
i przedszkoli), 

- od 25 marca 2020 r. nauczanie zdalne – w szkołach do końca roku szkolnego 2019/2020, 
- od 6 maja 2020 r. przedszkola mogą decydować o podjęciu swojej działalności, 
- od 1 września 2020 r. nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów, 
- od 24 października 2020 r. nauczane zdalne dla klas IV – VIII w szkołach podstawowych, 
- od 9 listopada 2020 r. nauczane zdalne dla klas I – III w szkołach podstawowych. 
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5.1. Opieka nad dziećmi do lat 3. 
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 r. funkcjonowało 6 niepublicznych żłobków 

prowadzonych przez osoby fizyczne:    
1) Prywatne Żłobki ,,Tuptuś” Sylwia Barczyńska w Pleszewie. 

Właścicielką i Dyrektorką żłobków „TUPTUŚ” jest Sylwia Barczyńska, która w 2020 r. prowadziła na 
terenie Pleszewa trzy żłobki z siedzibą przy: 

a) ul. Poznańskiej 93, 
b) ul. Krzyżowej 10, 
c) ul. Warneńczyka 26a.  

 
Tabela 3. Liczba miejsc w żłobkach w roku 2020. 

Lp. Miejsce prowadzenia działalności Liczba miejsc  

1. Żłobek przy ul. Poznańskiej 93 10 

2. Żłobek przy ul. Krzyżowej 10 20 

3. Żłobek przy ul. Warneńczyka 26a 40 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

2) Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Niezapominajka” i  Niepubliczne Przedszkole i Żłobek 
„Niezapominajka II” Monika Gorgosz.  
Właścicielką i Dyrektorką żłobków „NIEZAPOMINAJKA” i „NIEZAPOMINAJKA II” jest Monika 
Gorgosz, która w 2020 r. prowadziła dwa żłobki na terenie Miasta i Gminy Pleszew z siedzibą przy:.    

a) ul. Podgórnej 26 – 1oddział z miejscami dla 23 dzieci, 
b) Zielona Łąka 21 – 15 miejsc.  

3) Niepubliczny Żłobek „Gucio” Daria Jankowska.  
Właścicielką i Dyrektorką żłobka „GUCIO” jest Daria Jankowska. Siedziba żłobka mieści się w 
Pleszewie przy ul. Prusa 2. W żłobku funkcjonuje 1 oddziała dla 18 dzieci. 
 
 

5.2. Przedszkola. 
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 r. funkcjonowało 9 publicznych przedszkoli, 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew: 
1) Publiczne Przedszkole Nr 1 ,,Bajka” w Pleszewie (5 oddziałów). 

Siedziba przedszkola mieści się w Pleszewie przy ul. Gen. J. Hallera 30.  
Dyrektorem przedszkola jest Danuta Prusinowska-Zmyślony. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 125 dzieci.   

2) Publiczne Przedszkole Nr 2 „Miś Uszatek” w Pleszewie (7 oddziałów). 
Siedziba przedszkola mieści się w Pleszewie przy ul. Mieszka I 20.  
Dyrektorem przedszkola jest  Honorata Dobrowolska. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 175 dzieci.   

3) Publiczne Przedszkole Nr 3 ,,Słoneczne” w Pleszewie (10 oddziałów). 
Siedziba przedszkola mieści się w Pleszewie przy Alejach Wojska Polskiego 1.  
Dyrektorem przedszkola jest Anna Śledzianowska. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 236 dzieci.   

4) Publiczne Przedszkole w Marszewie  (1 oddział w Marszewie oraz  3 oddziały zamiejscowe w 
Pleszewie) wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie.  

Siedziba przedszkola mieści się w Marszewie 3b i w Pleszewie przy ul. Szkolnej 5. 
Dyrektorem Zespołu do 31 sierpnia 2020 r. był Janusz Lewandowski, natomiast od 1 września 
2020 r. funkcję dyrektora powierzono Pani Jolancie Robaczyk.   



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
22 

 

W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 87 dzieci.   

5) Publiczne Przedszkole w Brzeziu (1 oddział) wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w 
Pleszewie. 

Siedziba przedszkola mieści się w Brzeziu przy ul. Stawiszyńskiej 3. 
Dyrektorem Zespołu jest Romana Kaczmarek. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 22 dzieci.   

6) Publiczne Przedszkole w Dobrej Nadziei (1 oddział) wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych 
Nr 3 w Pleszewie. 

Siedziba przedszkola mieści się w Dobrej Nadziei przy ul. Ostrowskiej  40. 
Dyrektorem Zespołu jest Dorota Bystrzycka.   
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 22 dzieci.   

7) Publiczne Przedszkole im. Jana Pawła II w Kowalewie (4 oddziały) oraz oddział zamiejscowy w 
Piekarzewie (1 oddział) wchodzące w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie.  

Siedziba przedszkola mieści się w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego 36 oraz w 
Piekarzewie 19. 
Dyrektorem Zespołu jest Elwira Łucka.  
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 107 dzieci.   

8) Publiczne Przedszkole w Taczanowie Drugim (3 oddziały) wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Publicznych w Taczanowie Drugim. 

Siedziba przedszkola mieści się w Taczanowie Drugim 32c. 
Dyrektorem Zespołu jest Iwona Korniluk. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 75 dzieci.   

9) Publiczne Przedszkole w Lenartowicach (2 oddziały) z oddziałami zamiejscowymi w Rokutowie (1 
oddział), Zawidowicach (1 oddział) i Grodzisku (1 oddział) wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Publicznych w Lenartowicach. 

Siedziba przedszkola mieści się w: 
a) Lenartowicach 59, 
b) Rokutowie 59, 
c) Zawidowicach 8, 
d) Grodzisku 77. 

Dyrektorem zespołu jest Anna Sierecka. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 105 dzieci.   

 

Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 r. funkcjonowało 8 publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego:  
1) Publiczne Przedszkole w Kuczkowie prowadzone przez Stowarzyszenie ,,Pionier”. 

Siedziba przedszkola mieści się w Kuczkowie przy ul. Parkowej 11.  
Dyrektorem przedszkola jest Łukasz Ratajczyk.  
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 42 dzieci.   

2) Niepubliczne Przedszkole w Sowinie Błotnej prowadzone przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki”. 
Siedziba przedszkola mieści się w Sowinie Błotnej 30.  
Dyrektorem przedszkola jest Maciej Grzesiński. 
W przedszkolu funkcjonuje 1 oddział dla 25 dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 (według danych 
przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do przedszkola uczęszczało 19 dzieci.   
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3) Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Pleszewie prowadzone 
przez Prowincję św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny.    

Siedziba przedszkola mieści się w Pleszewie przy ul. Bojanowskiego 1.  
Dyrektorem przedszkola jest siostra Małgorzata Zgoła.  
W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały dla 66 dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 (według 
danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do przedszkola uczęszczało 60 dzieci.   

4) Niepubliczne Przedszkola „ Pszczółka Maja” w Pleszewie (dwie jednostki). 
Siedziba jednostek mieści się w Pleszewie przy: 

a) ul. Warneńczyka 26 
b) ul. Podgórnej 32. 

Osobą prowadzącą placówki i dyrektorem jest Maja Walendowska. 
W pierwszym przedszkolu funkcjonują 2 oddziały dla 50 dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 
(według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do przedszkola uczęszczało 48 
dzieci.   
W drugim przedszkolu funkcjonuje 1 oddział dla 19 dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 (według 
danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do przedszkola uczęszczało 15 dzieci.   

5) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Tęczowa Kraina” w Pleszewie prowadzone przez 
Stowarzyszenie Apoyo. 

Siedziba placówki znajduje się przy ul. Rolnej 12. 
Dyrektorem jednostki jest Joanna Radna. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 15 dzieci.   

6) Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Niezapominajka” Monika Gorgosz.  
Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Sportowej 1. 
Osobą prowadzącą placówkę i dyrektorem jest Monika Gorgosz.  
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 46 dzieci.   

7) Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Niezapominajka II” Monika Gorgosz. 
Siedziba Przedszkola mieści się w miejscowości Zielona Łąka 21. 
Osobą prowadzącą placówki i dyrektorem jest Monika Gorgosz.  
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 5 dzieci.   

 
 

5.3. Szkoły podstawowe. 
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 r. funkcjonowało 6 publicznych szkół podstawowych, 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew: 
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie wchodząca w skład Zespołu Szkół 

Publicznych Nr 1 w Pleszewie. 
Siedziba zespołu mieści się w Pleszewie przy ul. Szkolnej 5.  
Dyrektorem Zespołu do 31 sierpnia 2020 r. był Janusz Lewandowski natomiast od 1 września 
2020 r. funkcję dyrektora powierzono Pani Jolancie Robaczyk.   
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 463 uczniów.   

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie wchodząca w skład Zespołu Szkół 
Publicznych Nr 2 w Pleszewie.  

Siedziba zespołu mieści się w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 2. 
Dyrektorem Zespołu jest Romana Kaczmarek. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 601 uczniów.   
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3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie wchodzi w skład Zespołu 
Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie. 

Siedziba zespołu mieści się w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 4 oraz  przy ul. 
Bolesława Krzywoustego 6.  
Dyrektorem zespołu jest Dorota Bystrzycka.   
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 707 uczniów.   

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie  wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych w 
Kowalewie.  

Siedziba zespołu mieści się w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego 36.   
Dyrektorem zespołu jest Elwira Łucka.  
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 326 uczniów.   

5) Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim wchodzi w skład Zespołu 
Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim. 

Siedziba zespołu mieści się w Taczanowie Drugim 32c.  
Dyrektorem zespołu jest Iwona Korniluk. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 152 uczniów.   

6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lenartowicach wchodzi w skład Zespołu Szkół 
Publicznych w Lenartowicach. 

Siedziba zespołu mieści się w Lenartowicach 59.  
Dyrektorem zespołu jest Anna Sierecka. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 170 uczniów.   

 
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 r. funkcjonowały 3 publiczne i niepubliczne szkoły 

podstawowe, prowadzone przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego:  
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Kuczkowie prowadzona  przez 

Stowarzyszenie ,,Pionier”. 
Siedziba szkoły mieści się w Kuczkowie przy ul. Parkowej 11.  
Dyrektorem szkoły jest Łukasz Ratajczyk.  
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 100 uczniów.   

2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej prowadzona 
przez Stowarzyszenie „Dolina Giszki”. 

Siedziba szkoły mieści się w Sowinie Błotnej 30.  
Dyrektorem szkoły jest Maciej Grzesiński. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 66 uczniów.   

3) Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież” prowadzona przez Stowarzyszenie 
„Edukacja - Młodzież”. 

Siedziba szkoły mieści się w Pleszewie przy Alejach Wojska Polskiego 21.  
Dyrektorem szkoły do 31 sierpnia 2020 r. była Izabela Werner. Od 1 września 2020 r. na 
stanowisko dyrektora została powołana Kamila Furmankiewicz. 
W roku szkolnym 2020/2021 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 15 uczniów.   
 
 
5.4. Pandemia a wsparcie oświaty. 
W roku 2020 pozyskano środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego w ramach 

programów i projektów: 
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a) Zdalna Szkoła   - w kwocie -       97.846,50  zł; 
b) Zdalna Szkoła +   - w kwocie -   114.982,00  zł; 
c) Aktywna Tablica    - w kwocie -       83.440,00  zł. 
W ramach programów i projektów łącznie zakupiono 111 laptopów. Dodatkowo z budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku zakupiono 19 laptopów oraz 56 modemów LTE zapewniających 
dostęp do Internetu przez okres 3 miesięcy w celu umożliwienia uczniom realizacji nauki zdalnej, w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19. 

W 2020 r. pozyskano środki finansowe w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 + na 
naukę zdalną – dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w 
prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zajęć - w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną 
pozyskano środki w kwocie - 125.500,00 zł.  

W ramach wsparcia jednorazowe dofinansowanie otrzymało 242 nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego.    

 
 

Zdjęcie 3. Laptopy zakupione w ramach wsparcia oświaty. 

                                       
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
 
 
 

VI. KULTURA I SPORT 
 
6.1. Dom Kultury w Pleszewie.   
W roku 2020 przychody Domu Kultury obejmowały przychody z działalności kulturalnej – 

145.254,50 zł: sprzedaż biletów kinowych – 97.238,17 zł, sprzedaż biletów na koncerty – 40.016,33 zł i 
organizacja imprez kulturalnych – 8.000,00 zł. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych wynosiły 
4.878,65 zł (refaktury za gaz i energię elektryczną oraz faktury za wynajem pomieszczeń) oraz przychody 
ze sprzedaży towarów (okulary kinowe) – 130,09 zł. 

W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na 
seanse filmowe w Kinie HEL. Osiągnięto również przychody ze sprzedaży biletów na Koncert z okazji Dnia 
Kobiet – występ Ireny Santor oraz z organizacji Koncert Karnawałowego. 
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Dom Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia kulturalne: 
a) przedsięwzięcie Nr 1 – KINO HEL – od dnia 12 marca 2020 r. do końca 2020 roku  Kino Hel było 

nieczynne z powodu sytuacji epidemicznej, 
b) przedsięwzięcie Nr 2 – KONCERT – POWITANIE LATA – Roksana Węgiel, koncert z powodu stanu 

epidemicznego przeniesiono na 2021 rok, 
c) przedsięwzięcie Nr 3 – ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE – wyświetlanie koncertów artystów 

rockowych na dużym ekranie kinowym, 
d) przedsięwzięcie Nr 4 – DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE – w 2020 r. z powodu sytuacji epidemicznej 

Dożynki zorganizowane zostały w reżimie sanitarnym, 
e) przedsięwzięcie Nr 5 – KAPELE, CHÓRY – prowadzenie Chóru Harmonia, 
f) przedsięwzięcie Nr 6 – KONKURS FOTOGRAFICZNY – KADR Z OKNA, 
g) przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERT WALENTYNKOWY – organizacja koncertu fortepianowego w 

Zajezdni Kultury, 
h) przedsięwzięcie Nr 8 – KULTYWOWANIE TRADYCJI, ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW PLESZEWSKIEJ 

WSI – zorganizowano Konkurs Wypieku Ciasta Domowego w Brzeziu, 
i) przedsięwzięcie Nr 10 – KONCERT NOWOROCZNY 2020 – organizacja Koncertu Noworocznego 

„Z biegiem Dunaju”, który odbył się w Hali Sportowej w dniu 4 stycznia 2020 r., 
j) przedsięwzięcie Nr 11 – PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM - ART – z uwagi na sytuację epidemiczną 

przedsięwzięcia nie zorganizowano, 
k) przedsięwzięcie Nr 12 – WYSTAWY I WERNISAŻE – w październiku 2020 r. zorganizowano 

wystawę fotografii Anny Plucińskiej, 
l) przedsięwzięcie Nr 13 – KOŁA ZAINTERESOWAŃ – Akademia Piosenki i zajęcia taneczne do 

marca 2020 r., 
m) przedsięwzięcie Nr 14 – KONCERT KARNAWAŁOWY –  zorganizowano w dniu 6 stycznia 2020 r. 

Koncert Karnawałowy, 
n) przedsięwzięcie Nr 15 – DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY, 
o) przedsięwzięcie Nr 16 – KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET – w dniu 7 marca 2020 r. 

zorganizowano koncert, podczas którego wystąpiła Irena Santor, 
p) przedsięwzięcie Nr 17 – AKADEMIA CHÓRALNA – dwa chóry szkolne: Chór „Śpiewająca Dwójka” 

przy Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie oraz Chór „Cantabile” przy Zespole Szkół 
Publicznych nr 3 w Pleszewie. Zadanie to dofinansowuje w formie dotacji celowej Narodowe 
Forum Muzyki, 

q) przedsięwzięcie Nr 18 – LATO W PLENERZE – w lipcu i sierpniu odbyły się seanse kina 
plenerowego oraz „koncerty na torach”, 

r) przedsięwzięcie Nr 19 – RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH –  20 września 2020 r. odbył się rajd 
pojazdów zabytkowych na trasie Jarocin – Pleszew – Dobrzyca, 

s) przedsięwzięcie Nr 20 – POZOSTAŁE ZADANIA STATUTOWE, 
t) przedsięwzięcie Nr 21 – KARTKA BOŻONARODZENIOWA – przeprowadzono w listopadzie i 

grudniu 2020 r. Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Finał odbył się 12 grudnia 
2020 r. Wydarzenie prowadzono w formie on-line z uwagi na sytuację epidemiczną. Nagrody 
dla laureatów zostały wysłane pocztą, 

u) przedsięwzięcie Nr 22 – FERIE  ZIMOWE – zorganizowano dla dzieci warsztaty świec żelowych, 
warsztaty chemiczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty modelowania z masy plastycznej. 
Ponadto odbyły się dwa spektakle teatralne, 

v) przedsięwzięcie Nr 23 – MUZYKA W KOŚCIELNEJ NAWIE – 18 października 2020 r. odbył się 
Koncert Papieski w Kościele pw. Ścięcia św. Jana w Pleszewie, 

w) przedsięwzięcie Nr 24 – KONCERT BARTAS SZYMONIAK –  odbyły się dwa koncerty 24 i 25 
października 2020 r. Wokalista nagra też spot promujący Pleszew i trailer promujący Zajezdnię 
Kultury oraz wystąpi na koncercie w okresie letnim w 2021 roku, 

x) przedsięwzięcie Nr 25  – ZAJEZDNIA KULTURY W SIECI – z uwagi na stan epidemiczny Dom 
Kultury organizował zadania w formie on-line. W sieci zorganizowano Koncert Jacka Szwaja, 
Koncerty Fortepianowe (Maria Rutkowska, Barbara Szelągiewicz, Aleksandra Lesner), Koncert 
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Gdzie ci mężczyźni, Super Trio, Lucas Laufen, Brodacze Live Act, Gary Moore, Apostolis 
Anthimos &Morrison Tress, Good Staff, Zielony Manifest, Bossa Nova in Love. Wystawiono 
spektakl teatralny Ciocia Jadzia, zorganizowano multimedialną wystawę prac Tomasza Cichego. 
Ponadto w sieci zorganizowano konkursy dla dzieci „50 złożeń origami”, „1000 żurawi”, 

y) przedsięwzięcie Nr 26  – FESTIWAL NIE-BANA-LNI – przeprowadzono konkurs wokalny dla dzieci 
i młodzieży. Eliminacje przeprowadzono od lipca do września, a finał konkursu odbył się 24 
października 2020 r. W wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu wokalistów- amatorów z całego 
kraju.  Koncert finałowy był transmitowany przez TV ProArt. Festiwal przeprowadzono po raz 
pierwszy, odtąd jednak wydarzenie to wpisze się w coroczny kalendarz działań Domu Kultury, 

z) przedsięwzięcia Nr 27  – KONCERT CZESŁAW MOZIL – w dniu 21 października 2020 r. w Zajezdni 
Kultury odbył się Koncert Czesława Mozila, 

aa) przedsięwzięcie Nr 31, 32, 33 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – zadania promocji 
Miasta i Gminy Pleszew, takie jak Gala Człowiek Roku, opłaty za wysyłanie sms w ramach 
Pleszewskiego Informatora Społeczno – Kulturalnego, wydruk plakatów i zakup gadżetów 
reklamowych, 

bb) przedsięwzięcie Nr 34  – „STACJA PLESZEW” – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – TV ProArt 
Ostrów Wlkp. przeprowadziła transmisję na żywo z finału konkursu Nie-Bana-Lni. 

We wszystkich przedsięwzięciach Domu Kultury uczestniczyło 77.229 osób.  
 
Tabela 4. Liczba osób korzystających z oferty Domu Kultury w Pleszewie. 

Lp. Data Wydarzenie Ilość eventów     
Liczba 
osób 

1.  06.01.2020 Święto Powiatu Pleszewskiego  200 

2.  10.01.2020 Pokaz Ratownictwa Medycznego  50 

3.  11.01.2020 Maraton Zumby  30 

4.  12.01.2020 Finał WOŚP  580 

5.  14.01.2020 Finał Konkursu SMART  220 

6.  17.01.2020 Schola Lenartowicka  250 

7.  22.01.2020 Teatr Piaskowa Magia  180 

8.  27.01.2020 Warsztaty Fotograficzne  3 

9.  27.01.2020 Teatr „Maska” - „Prastara Książnica...”  110 

10.  28.01.2020 Warsztaty Studium Tańca „Frajda”  20 

11.  28.01.2020 Warsztaty Świec Żelowych  21 

12.  29.01.2020 Warsztaty_„Fakultet_ze_sceny  20 

13.  30.01.2020 Warsztaty Pachnące Mydełka  22 

14.  30.01.2020 Warsztaty Modelowania z Masy Plastycznej  19 

15.  31.01.2020 Gala Noworoczna Człowiek Roku  250 

16.  03.02.2020 Teatr Psikus-Skrzydlate Marzenia  60 

17.  03.02.2020 Warsztaty Zaczarowany Świat Kolorów  20 

18.  03.02.2020 Zebranie Kolekcjonerów  50 

19.  04.02.2020 Warsztat Szkoła Tańca Jast  33 

20.  04.02.2020 Warsztaty Malowanie Ceramiki  16 

21.  04.02.2020 Koncert Bane  160 

22.  05.02.2020 Spotkanie seniorów z ratownikiem medycznym  16 

23.  06.02.2020 Warsztaty Taneczne Jast - Żyj Pasją  40 

24.  06.02.2020 Warsztaty Origami  16 

25.  07.02.2020 Koncert Rap  200 

26.  13.02.2020 Kapituła Sportowiec Roku  18 

27.  13.02.2020 Koncert Walentynkowy  250 

28.  14.02.2020 Zawody Warcaby  58 

29.  17.02.2020 Szkolenie Rolników  30 

30.  20.02.2020 Teledysk Bartek Szymoniak  12 

31.  21.02.2020 Zebranie Działkowców Andrzej Zawodny  20 
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32.  24.02.2020 Szkolenie Instruktorów Teatralnych  24 

33.  26.02.2020 Sportowiec Roku  130 

34.  29.02.2020 Projekcja Filmu Historycznego  58 

35.  02.03.2020 Szkolenie Instruktorów Teatralnych  46 

   35 3232 

36.  12.03. – 30.04. Lockdown   

37.  2020.05.03 Koncert Jacek Szwaj  2165 

38.  07.05.2020 D.J. Live Set  1183 

39.  16.05.2020 Koncert Gdzie ci mężczyźni  1015 

40.  30.05.2020 Koncert M. Rutkowska A. Lesner  1187 

41.  01.06.2020 Teatr FUZJA Ciocia Jadzia  691 

42.  13.06.2020 Koncert Super Trio  11080 

43.  27.06.2020 Koncert JazzBlaster  1186 

44.  08.07.2020 Koncert Akademia Piosenki  1001 

45.  23.07.2020 Koncert Red Scalp  1103 

46.  31.07.2020 Hair – Kino Plenerowe  29 

47.  05.08.2020 Koncert Performance M. Rutkowska   37527 

48.  06.08.2020 Koncert B. Szelągiewicz M. Zator  1145 

49.  07.08.2020 Kung Fu Panda – Kino Plenerowe  37 

50.  07.08.2020 The Blues Brothers – Kino Plenerowe  30 

51.  14.08.2020 Radio na fali – Kino Plenerowe  7 

52.  20.08.2020 Easy Rider  62 

53.  21.08.2020 Film o pszczołach – Kino Plenerowe  10 

54.  22.08.2020 Jesteś Bogiem – Kino Plenerowe  12 

55.  27.08.2020 Bane  798 

56.  28.08.2020 Rzymskie wakacje – Kino Plenerowe  16 

57.  03.09.2020 Lucas Laufen  151 

58.  10.09.2020 White Water  208 

59.  16.09.2020 „nieBANAlni” - Konkurs wokalny II Etap  62 

60.  17.09.2020 Grit Ensemble Komeda Deconstructed  282 

61.  18.09.2020 Performance Plasztyczny - Sławomir Danielski  43 

62.  18.09.2020 Monodram – Recital Wojciecha Wysockiego  65 

63.  20.09.2020 Rajd Pojazdów Zabytkowych  500 

64.  24.09.2020 Brodacze Live ACT  155 

65.  2i15.10.2020 Szkolenie MGOPS  40 

66.  10.10.2020 Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu III Wieku  237 

67.  11.10.2020 Jack Moore – Gary Moore Tribute Band  50 

68.  16.10.2020 Good Staff – Bez Kochania Trudno  387 

69.  18.10.2020 Pleszewski Koncert Papieski – transm 01.11.2020  107 

70.  21.10.2020 Muzyczny Stand-Up Czesława Mozila  50 

71.  22.10.2020 Wernisaż – Anna Plucińska  1425 

72.  24.10.2020 I nieBANAlni 2020 - Finał  2246 

73.  24.10.2020 Bartas Szymoniak - recital  31 

74.  25.10.2020 Bartas Szymoniak - koncert  32 

75.  28.10.2020 18 Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych  1398 

76.  30.10.2020 Teatr Fuzja Ciocia Jadzia  91 

77.  16.11.2020 Morrison Tres & Apostolis Anthimos  876 

78.  17.12.2020 Sesja Rady Miejskiej  30 

79.  18.12.2020 Finał XXIV Konkursu na Najpiękniejsza Kartkę 
Bożonarodzeniowa 

 
3500 

80.  25.12.2020 K. Rażniewska Big Band Po Godz. Q-Atist  1747 

81.    44 73997 

  Zestawienie łączne 2020 79 77229 
Źródło: Dom Kultury w Pleszewie. 

 



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
29 

 

Koszty inwestycji Domu Kultury w 2020 roku wyniosły  – 119.741,39 zł. W okresie epidemii 
przeprowadzono modernizację kina Hel. Wymieniono drzwi, naprawiono dach, pomalowano salę 
projekcyjną, założono oświetlenie typu LED na sali projekcyjnej, zamontowano nowy hydrant (zalecenie 
pokontrolne), wykonano nowe przyłącze kanalizacyjne oraz zamontowano monitoring. 

 
 
6.2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew.  
Celem działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew (BPMiG) jest rozpowszechnianie 

wiedzy, nauki i kultury oraz rozwój i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, czytelniczych i informacyjnych 
mieszkańców miasta, gminy i powiatu pleszewskiego. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie 
funkcjonowała w oparciu o Program działania na 2020 r. wprowadzony zarządzeniem Dyrektora BPMiG 
z dnia 12.01.2020 r. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, od 16 marca 2020 r. BPMiG 
prowadziła ograniczoną działalność w ścisłym reżimie sanitarnym. Zaplanowane imprezy kulturalne 
przekształcono w atrakcyjne formy, bezpieczne dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew. Część 
przedsięwzięć zrealizowano w formule hybrydowej z transmisją online w mediach społecznościowych. 

Wydarzenia kulturalne w Bibliotece w Pleszewie w 2020 r.: 
1) Konkursy w mediach społecznościowych, 
2) Biblioteczny Salonik Literacki – wykład „Jan Paweł II – Wielki Polski Patriota”, 
3) Warsztaty: 

− Fotograficzne z Andrzejem Staszokiem, 

− Fotograficzne dla dzieci i młodzieży z Lokalnymi Pstrykaczami PPL, 
4) Akcje: 

− Międzynarodowy Dzień Języka Polskiego – akcja happeningowa, 
5) Kluby: 

− Malucha „Lokomotywa”, 

− Miłośnika Planszówek, 

− Kodowania, 

− Modelarstwa Papierowego, 

− Lokalni Pstrykacze PPL, 

− Dyskusyjny Klub Książki, 

− Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. 
6) „Orkiestrowy Bookcrossing” podczas 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
7) Wystawy  – „Miłość do fotografii” w obiektywie Lokalnych Pstrykaczy PPL”, 
8) Formy działań dla dzieci: 

− Zajęcia wakacyjne i w czasie ferii, 

− Lekcje biblioteczne, 

− Zajęcia dla przedszkolaków. 
Wymienione zadania stanowią ok. 53,6% zaplanowanych wydarzeń w programie działania na 

2020 r., a koszty ich organizacji wyniosły 2.012,95 zł.   
Dodatkowo Biblioteka na działania kulturalne pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programów Partnerstwo dla Książki i Promocji Czytelnictwa o 
łącznej wartości 26.623,58 zł. Całkowite koszty wyniosły 44.497,48 zł. W ramach projektów 
„Biblioteczna Akademia Rozmaitości” oraz „Biblioteczne podróże w czasie” zrealizowano następujące 
wydarzenia: 

1) Literacki konkurs plastyczny „Nowi podróżni z wiersza J. Tuwima”, 
2) wykład prof. Tomasza Mizerkiewicza „Niewspółczesność. O doświadczeniu czasu w polskiej 

literaturze najnowszej” (wydarzenie hybrydowe), 
3) wykład Aleksandry Warczyńskiej „Wielkopolska – cudze chwalicie swego nie znacie” 

(wydarzenie hybrydowe), 
4) wykład Aleksandry Warczyńskiej „Historia, ludzie, miejsca-questowanie” (wydarzenie 

hybrydowe), 
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5) spotkanie autorskie z Jakubem Poradą (wydarzenie hybrydowe), 
6) spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą (wydarzenie hybrydowe), 
7) spotkanie autorskie z Marcinem Walczakiem (wydarzenie hybrydowe), 
8) spotkanie autorskie z Romanem Czejarkiem (wydarzenie hybrydowe), 
9) spotkanie autorskie z Iloną Wiśniewską (wydarzenie hybrydowe), 
10) spotkanie autorskie z Cezarym Łazarewiczem (wydarzenie hybrydowe), 
11) wystawa fotografii reporterskiej „Kulturalne PPL-Klubu Lokalni Pstrykacze PPL (wydarzenie 

hybrydowe), 
12) monodram Wojciecha Wysockiego „Życiorys” na podstawie tekstów Zbigniewa Herberta 

(wydarzenie stacjonarne), 
13) gra zadaniowa dla dzieci „Na tropie Rabusia”, 
14) Pokój zagadek Sherlocka Holmesa” (wydarzenie stacjonarne), 
15) Akcja Narodowego Czytania z udziałem Krzysztofa Tyńca (wydarzenie hybrydowe), 
16) Konkurs czytelniczy „Literackie Bingo”, 
17) wykład Stanisława Małyszki „Budownictwo ludowe na terenie powiatu pleszewskiego” 

(wydarzenie online), 
18) spotkanie autorskie z Markiem Krajewskim (wydarzenie hybrydowe), 
19) Quest „Spacer po pleszewskiej stacji kultury”, 
20) Turniej gier historycznych „Niedziela z planszówkami” (wydarzenie stacjonarne), 
21) Quest rowerowy „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic”, 
22) Konkurs online „Rozprawiamy się z legendami”. 

 
Ogółem w 2020 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie zorganizowała 164 

wydarzenia, w których uczestniczyło 3.192 osób stacjonarnie oraz 29.871 osób online. 
Biblioteka uzyskała również dofinansowanie do projektu „Kreatywny bibliotekarz-kreatywna 

biblioteka” z programu Partnerstwo dla Książki, którego celem było zdobycie nowych umiejętności przez 
bibliotekarzy z powiatu pleszewskiego poprzez organizację 8 szkoleń z zakresu: biblioterapii, obsługi 
programu graficznego Canva, asertywności w pracy bibliotekarza, aplikacji internetowych, 
projektowania wydarzeń i warsztatów, rzecznictwa w bibliotece, kształtowania czytelnictwa wśród 
młodzieży, realizacji nagrań video. Dofinansowanie ze środków MKiDN wyniosło 15.540 zł, a całkowity 
koszt zadania 21.640 zł. 

 
Tabela 5. Wykonanie planów czytelniczych w Bibliotece Publicznej. 

WYKONANIE PLANÓW CZYTELNICZYCH 

Dział/ filia Liczba 
czytelników 

wg planu 

Liczba 
czytelników 
wykonanie 

% 
realizacji 

planu 

wypożyczenia 
 ogółem wg 

planu 

Wypożyczenia 
wykonanie 

% 
realizacji 

planu 

5.350 3.421 63,94 109.000 70.925 65,06 

Filia w Kowalewie 100 29 39 1.500 36 2,40 

Filia w Kuczkowie 200 118 59 4.000 2.769 69,22 

Filia w Piekarzewie 150 117 78 2.500 990 39,60 

Filia w Taczanowie 400 260 65 7.000 3.558 50,82 

Filia w Zawidowicach 100 8 8 1.000 339 33,90 

Filia Szpitalna 600 133 22,10 3.000 558 18,60 

Wypożyczalnia 2.000 1.656 82,80 60.000 45.383 75,63 

Oddział Dziecięcy 1.800 1.100 61,11 30.000 17.292 57,64 
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

 

W związku z sytuacją pandemiczną w 2020 r. odnotowaliśmy spadek zarówno w liczbie 
czytelników, jak i wypożyczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pandemii biblioteka 
w marcu i kwietniu była zamknięta dla czytelników, natomiast od maja wypożyczaliśmy zbiory w ścisłym 
reżimie sanitarnym. 
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Tabela 6. Zakupy w Bibliotece Publicznej.  
WYKONANIE ZAKUPU KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW ORAZ CZASOPISM 

 Liczba 
zakupionych 

książek 

Wartość 
zakupionych 

książek 

Liczba 
zakupionych 

audiobooków 

Wartość 
zakupionych 

audiobooków 

Liczba 
zaprenumerowanych 

czasopism 

Wartość 
zaprenumerowanych 

czasopism 

Dział/ filia 2.649 56.702,73 151 2.894,36 49 8.629,89 

Filia w 
Kowalewie 

0 0   0 0 

Filia w 
Kuczkowie 

123 2.365,49   2 111,04 

Filia w 
Piekarzewie 

104 2.003,55   2 69,52 

Filia w 
Taczanowie 

104 1.912,50   0 0 

Filia w 
Zawidowicach 

100 1.910,27   0 0 

Filia Szpitalna 97 2.205,91   4 395,30 

Wypożyczalnia 
+ czytelnia 

1403 34.424,88 151 2.894,36 35 7.563,53 

Oddział 
Dziecięcy 

718 11.880,13   6 490,50 

Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

Z programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, Biblioteka pozyskała 20.978 zł. Dzięki dofinansowaniu 
zakupiono 930 książek.  

 
Wydarzenia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020: 

a) „Lipcowe czwartki z regionem”. 
W ramach cyklu „Lipcowe czwartki z regionem” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w 

Pleszewie odbyły się cztery wykłady popularyzujące walory turystyczne Wielkopolski: 

− „Wielkopolska – cudze chwalicie swego nie znacie”, 

− „Historia, ludzie, miejsca – questowanie”, 

− „Szlaki turystyczne w powiecie pleszewskim”, 

− „Turystyka rodzinna”. 
 
Zdjęcie 4 i 5. „Lipcowe czwartki z regionem”. 

  
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

Wykłady prowadzili Aleksandra Warczyńska, specjalista ds. informacji turystycznej i regionalnej 
w Pracowni Krajoznawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
oraz Marcin Czerwiński – prezes pleszewskiego Oddziału PTTK.  

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w spotkaniach mogła uczestniczyć 
ograniczona liczba osób. Były to pierwsze imprezy transmitowane on-line na żywo w mediach 
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społecznościowych biblioteki. Wykłady obejrzało 8. 923 osoby. Wszystkie wymienione wydarzenia 
odbyły się w ramach projektu “Biblioteczna Akademia Rozmaitości” dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu  “Partnerstwo dla książki”. 
 

b) Gra terenowa „Na tropie rabusia”.  
Gra terenowa „Na tropie rabusia” odbywała się w wakacje 2020 roku i skierowana była do dzieci 

w wieku od 6 do 12 lat.  Uczestnik gry wcielał się w rolę detektywa i próbował znaleźć zaginioną, cenną 
książkę. Co tydzień uczestnicy zabawy otrzymywali w bibliotece kolejny list od Sherlocka Holmesa 
zawierający zadania do wykonania; m.in. odszyfrowanie nazwy ulicy, sporządzenie oględzin miejsca 
zaginięcia książki, narysowanie mapy. Za wykonane zadania uczestnicy otrzymywali punkty, a uczestnicy 
z największą ilością punktów otrzymali nagrody.  Liczba uczestników: 36 dzieci. 
 
Zdjęcie 6 i7. Gra terenowa „Na tropie rabusia”.  

  
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

 
c) „Zabawy z bajką” – cykl bajek online.   

Od kwietnia do czerwca 2020 roku pracownicy Działu Dziecięcego przygotowali 11 spotkań 
online z bajką dla dzieci. Na bibliotecznym profilu na facebooku zamieszczano filmiki, na którym 
bibliotekarki czytały bajki i rysowały ilustrację nawiązującą do czytanej treści. Przedstawiono bajki 
napisane przez bibliotekarki oraz utwory Marii Konopnickiej. Do każdej bajki dołączony był także film z 
instruktażem wykonania prostej pracy plastycznej związanej z przeczytaną bajką. Zasięg spotkań: 
11.943. Kliknięcia: 452. 

 
Zdjęcie 8. „Zabawy z bajką”.  

 
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 
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d) Inauguracja obchodów Roku Jana Pawła II w Pleszewie. 
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Pleszew pełniącej zadania powiatowej biblioteki 

publicznej dla powiatu pleszewskiego w ramach Bibliotecznego Saloniku Kulturalnego odbyło się 
spotkanie poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II.  Okazją do spotkania było ogłoszenie przez Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej roku 2020 rokiem św. Jana Pawła II oraz przypadająca w maju setna rocznica 
urodzin papieża Polaka. 

Wykład pt.,,Jan Paweł II – Wielki Polski Patriota’’ wygłosił ks. Andrzej Klimek , kapłan diecezji 
kaliskiej, redaktor naczelny dwutygodnika ,,Opiekun” i kwartalnika ,,Okno Wiary”. Kapłan mówił o 
papieżu, jego wielkiej miłości do ojczyzny oraz sposobach pogłębiania naszego patriotyzmu. 
Przypomniał, że dla papieża patriotyzm oznaczał umiłowanie tego, co ojczyste, czyli umiłowanie historii, 
tradycji, języka. Spotkanie wzbogaciły utwory w wykonaniu solisty Gwidona Waliszewskiego – studenta 
II roku UAM. Liczba uczestników: 56. 
 
Zdjęcie 9 i 10. Wykłady dotyczące Papieża Polaka.  

  
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

 
e) Wirtualne podróże z Klubem „Lokalni Pstrykacze PPL”.  

Cykl wirtualnych podróży z klubem „Lokalni Pstrykacze PPL” rozpoczął się 24 marca i trwał do 
końca maja. Klubowicze prezentowali serię fotografii okazującą zarówno piękno okolicy, jak i zakątków 
Europy. W 14 wirtualnych podróżach zwiedziliśmy Lutynię, Taczanów, Karkonosze, Biskupin, Karpacz, 
Tatry, Rygę, Wysokie Jesioniki, Kłajpedy, Helsinki, Porvoo, Kowno, Tallin, Kutno Horę. Liczba 
uczestników: 8.475. 
 
Zdjęcie 11 i 12. Podróże z Klubem „Lokalni Pstrykacze PPL”.  

  
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 
 
 
 

https://biblioteka.pleszew.pl/wp-content/uploads/2020/01/P1190152-min.jpg
https://biblioteka.pleszew.pl/wp-content/uploads/2020/01/P1190184-min.jpg


__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
34 

 

6.3. Muzeum Regionalne w Pleszewie.  
Muzeum Regionalne w Pleszewie jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o 

ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 
2020 r., poz. 194 ze zmianami), ustawę z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2020 r., poz. 
902) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Pleszewie  Uchwałą nr XXI/255/2017 z dnia 30 marca 
2017 r. Muzeum Regionalne w Pleszewie zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego 
przez Miasto i Gminę Pleszew pod nr 3 i posiada osobowość prawną zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
Działalność kulturalna Muzeum Regionalnego w Pleszewie w 2020 r.: 
1) W bibliotece podręcznej zinwentaryzowanych jest 2316 woluminów, w tym roku zakupiono 12 

woluminów. 
2) W 2020 roku eksponowane były następujące wystawy: 

− SZABEL NAM NIE ZABRAKNIE… Szable imienne oficerów polskich związanych z Wielkopolską 
1918-1939. Broń biała z kolekcji Pawła Komorowskiego (17.01.2020 r.), 

− Interaktywna wystawa edukacyjna Exploratorium - Zabawy z Nauką (03.03.2020 r.), 
− Pielgrzym nadziei. Jan Paweł II na ziemi wielkopolskiej 1979 – 1983 – 1997 – 1999 (19.05.2020 

r.), 
− Marian Bogusz. Na stulecie urodzin (11.07.2020 r.), 
− 40-lecie Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego (01.10.2020 r.), 
Wystawy te udostępniono 2100 zwiedzającym indywidualnie i grupowo.  

3) Przy współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu powiatu pleszewskiego odbywały się lekcje 
muzealne: z historii miasta Pleszewa, z życia Prasłowian na terenie gminy - wykopaliska 
archeologiczne z terenu Pleszewa i okolic (wystawa archeologiczna) oraz lekcje związane z 
wystawami czasowymi. 

4) Skatalogowano 100 eksponatów z działu historycznego.  
5) Udzielono ponad 200 konsultacji i kwerend naukowo - badawczych.  
6) W Muzeum odbyły się następujące prelekcje/spotkania/wykłady: 

− „Pleszew na przełomie XIX i XX wieku” M. Kowalczyk (20.02.2020 r.), 
− Mowa Wielkopolan a język ogólnopolski” B. Osowski (15.10.2020 r.), 

7) W dniu 11.01.2020 r. w Muzeum odbył się Wieczór kolęd, 01.02.2020 r. odbyły się warsztaty 
plastyczne „Zimowe pejzaże”, natomiast 20.02.2020 r. Promocja Rocznika Pleszewskiego 2019. 
Ponadto odbyły się spotkania i wykłady w ramach sekcji historyczno – genealogicznej Pleszewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

8) Pracownicy Muzeum odbyli podróże służbowe: 
− zakupy i przywozy muzealiów (również darowizny),  
− organizacja wystaw: przywóz i zwrot muzealiów i wypożyczeń,  
− przewóz większości zakupów rzeczowych,  
− delegacje i ryczałt samochodowy za przejazdy służbowe i szkoleniowe, kwerendy, uczestnictwo 

w konferencjach naukowych.  
9) Przeprowadzono bieżące aktualizacje strony internetowej: www.muzeum.pleszew.pl oraz 

aktualizacje na portalu społecznościowym Facebook.  
 
 

Tabela 7. Posiadane eksponaty w Muzeum Regionalnym. 
Dział Ilość Eksponaty pozyskane w 2020 roku 

Archeologia 377 - 

Sztuka 377 - 

Etnografia 609 - 

Historia 2640 100 

Militaria 44 - 

Numizmaty 244 - 

Technika 9 - 

http://www.muzeum.pleszew.pl/
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Razem: 4291 100 
Źródło: Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego 2020. 

 
Tabela 8. Działy eksponatów.  
Dział Ilość Eksponaty pozyskane w 2020 roku 

Sztuka 216 - 

Etnografia 53 - 

Historia 141 - 

Militaria 1 - 

Numizmaty 1 - 

Razem:  434 - 
Źródło: Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego 2020. 

 
 
6.4. Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie. 
Sport Pleszew Sp. z o.o. zmuszony był w 2020 r. działać w ograniczonym zakresie 

spowodowanym pandemią COVID-19. Obiekty sportowe i rekreacyjne były, w oparciu o decyzje rządu 
RP, wyłączane były z eksploatacji. Park Wodny Planty był nieczynny od 12.03.2020 r. do 5.06.2020 r. i 
od 12.11.2020 r. do końca 2020 roku. Od marca do czerwca oraz od października 2020 r. nie były 
realizowane zajęcia w-f. Ograniczono organizację imprez sportowych i kulturalnych na obiektach spółki. 

Park Wodny „Planty” w 2020 r. odwiedziło 64.917 klientów (w 2019 r. – 141.221, 2018 r. – 
146.086, 2017 r. – 142.001). Od marca nie organizowano imprez sportowych ani koncertów. Korzystanie 
z hali sportowej ograniczył również Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie – główny najemca hali. 
 
Zdjęcie 13. 10 Bieg Przemysława w Pleszewie. 

 
Źródło: Sport Pleszew Sp. z o.o. w Pleszewie. 

 
 

Z uwagi na pandemię COVID-19 ograniczono ilość oraz liczebność imprez sportowych. 
Przeprowadzono jedynie:  

− cykl imprez związanych z 8 rocznicą funkcjonowania Parku Wodnego „Planty”, 

− bieg „Policz się z cukrzycą” organizowany w ramach WOŚP, 

− XXII Turniej piłkarski” Ferie z Życiem” dla gimnazjów i szkół podstawowych, 

− XI Gala sportu pleszewskiego, 

− X edycja Biegu Przemysława (w zmienionej formule), 

− Zimową i Letnią Akademię Sportu i Przygody, 

− imprezy biegowe w ramach cyklu „Biegam bo lubię”, 

− mecze Stali Pleszew w ramach rozgrywek klasy międzyokręgowej i lig juniorskich, 

− koncerty na hali sportowo – widowiskowej (Baciary, zespół pieśni i tańca z Gruzji). 
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VII. GOSPODARKA  
 

7.1. Działalność gospodarcza. 
Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw według stanu na 31.12.2020 r. (osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą) wynosiła 2.534 i była wyższa o 3% niż w roku 2019. W 2020 r. 
odnotowano najwyższą liczbę zarejestrowanych przedsiębiorców w przedziale czasowym 2015-2020. 

 
Wykres 10. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 
 

7.2. Rynek pracy. 
Stopa bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Pleszew według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

wynosiła 5,2% (dane dotyczą Powiatu Pleszewskiego) i była wyższa o 1,3 punktu procentowego niż w 
roku poprzednim. Najniższą stopę bezrobocia w okresie 2015-2020 odnotowano w grudniu 2018 r.  

 
Wykres 11. Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Pleszewskiego. 

 
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. 

 
 

7.3. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
Długość czynnej wodociągowej sieci rozdzielczej systematycznie ulega zwiększeniu. W roku 

2019 długość sieci wynosiła 241,5 km i była dłuższa niż w roku poprzednim o 1,2 km, tj. o 0,5%. W 
porównaniu do roku 2015 długość sieci wzrosła o 8,4 km, tj. o 3,6%.  
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Wykres 12. Długość czynnej sieci rozdzielczej – wodociąg. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 
 

Długość sieci kanalizacyjnej w roku 2019 wynosiła 114,3 km i była dłuższa niż w roku poprzednim 
o 12,3 km, tj. o 12,1 %. W porównaniu do roku 2015 długość sieci wzrosła o 19,4 km, tj. o 20,4 %.  

 
Wykres 13. Długość sieci kanalizacyjnej. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

 
 

7.4. Strefa Płatnego Parkowania.  
Zgodnie z uchwałą nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej W Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w 

sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, w Pleszewie funkcjonują dwie podstrefy 
parkowania: 

− podstrefa „A-Rynek”, 

− podstrefa „B” obejmująca ulice: Daszyńskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Sopałowicza, 
Bojanowskiego, Tyniec, Kraszewskiego, Panieńska, Plac Kościelny, Kościelna, Szkolna – od 
budynku nr 6a do budynku nr 9, Kaliska – od ul. Rynek do ul. Wodna, Garncarska, Krzyżowa, 
Sienkiewicza – od ul. Rynek do ul. Kolejowej, Ogrodowa – od Placu Kościuszki do ul. Słowackiego, 
Plac Kościuszki, Kowalska, Poznańska – od ul. Rynek do drogi Krajowej nr 12.  
Opłata za pierwszą godzinę parkowania w podstrefie A wynosi 4,0 zł, a za kolejną 4,5 zł, w strefie 
B opłata wynosi odpowiednio 2,0 zł i 2,4 zł. 
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W 2020 r. łączne dochody z tytułu opłat parkingowych wynosiły 725.337,75 zł i były o 64.783,77 
zł (8,2%) niższe niż w roku 2019 r. Dochody Miasta i Gminy Pleszew z tytułu opłat parkingowych w 2020 
r. wyniosły 515.766,19 zł i były o 8,5% niższe niż w roku poprzednim.   

 
Wykres 14. Dochody Miasta i Gminy Pleszew z tytułu opłat parkingowych (zł). 

 
 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Z uwagi na stan epidemii, w dniach 17.03.2020 r. – 30.04.2020 r. nie były pobierane opłaty parkingowe.  
 
Wykres 15. Całkowite dochody z tytułu opłat parkingowych (zł). 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
7.5. Transport.  

W 2020 r. na terenie Miasta i Gminy Pleszew transport publiczny, współfinansowany przez 
gminę, był realizowany w ramach 10 linii – 9 autobusowych (Pleszewskie Linie Autobusowe i MZK 
Ostrów Wielkopolski) i 1 kolejowej (Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów Lokalnych).  

Linie autobusowe: 

− nr 20 Pleszew – Kowalew – Fabianów -  Dobrzyca i z powrotem, 

− nr 21 Kuczków – Ludwina – Pleszew – Marszew i z powrotem, 

− nr 22C Mamoty – Pleszew – Borucin i z powrotem, 

− nr 22S Pleszew – Taczanów Drugi – Pleszew, 

− nr 22F Rokutów – Grodzisko – Pleszew – Dobrzyca i z powrotem, 

− nr A Pleszew – Gołuchów – Kalisz i z powrotem, 

− nr P Pleszew – Kotlin – Jarocin i z powrotem, 

− nr C 70 Pułku Piechoty – Cmentarz Komunalny, 

− Pleszew – Ostrów Wielkopolski. 
Linia kolejowa: Pleszew Miasto – Pleszew Wąsk.  
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Wykres 16. Nakłady na transport publiczny w 2020 r. (zł). 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Całkowite nakłady finansowe Miasta i Gminy Pleszew na transport publiczny w 2020 r. wyniosły 
809.744 zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 5,4%. 
 
Wykres 17. Całkowite nakłady na transport publiczny (zł). 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 Nakłady finansowe na dowóz dzieci do szkół Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020 wyniosły 

350.588,42 zł, zaś dowóz dzieci do szkół specjalnych – 141.991,30 zł. 
 
 
 

VIII. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

W roku 2020 z terenu Miasta i Gminy Pleszew zebrano 11.901 Mg odpadów komunalnych. Są 
to odpady odebrane bezpośrednio od mieszkańców oraz zebrane w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej SPSZOK). Poniższa tabela przedstawia odpady komunalne 
zebrane z terenu Miasta i Gminy Pleszew w 2020 r. 

 
Tabela 9. Odpady zebrane z terenu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020. 

Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość (Mg) 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 7.596,8 

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 748,2 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 667,5 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 901,0 

15 01 07  Opakowania ze szkła 739,5 

37 800
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549 755

98 280

132 749

578 715

SKPL

MZK Ostrów Wlkp.

PLA

2020 2019
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15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 424,2 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 349,8 

15 01 04 Opakowania z metali 0,1 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 35,3 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia, inne niż wymienione w 17 01 06 

246,0 

17 03 80  Odpadowa papa 5,8 

20 01 10 Odzież 20,7 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

34,5 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 22,4 

20 01 21 Lampy Fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,2 

16 01 03 Zużyte opony 45,1 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 
w 20 01 27 

10,0 

20 01 32 Leki, inne niż wymienione w 20 01 31 1,1 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 
01 21 i 20 01 23 (zwierające niebezpieczne składniki) 

18,5 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23  

32,5 

20 01 34 Baterie i akumulatory, inne niż wymienione w 20 01 33 1,4 

RAZEM 11900,5 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 
W roku 2020 odebrano 7.596,77 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

z terenu Miasta i Gminy Pleszew, czyli średnio miesięcznie mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew 
wyprodukowali 633 Mg. W 2020 r. zebrano o 8,7% (721 Mg) mniej odpadów zmieszanych niż w roku 
poprzednim.  

 
Wykres 18. Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych (Mg) w latach 2014 – 2020. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew odbierane były odpady selektywne zgodnie z poniższym 

opisem strumieni odpadów: 

− papier, w tym odpady z papieru i tektury, jak również opakowania z papieru i tektury, 

− metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady z metali, odpady z tworzyw sztucznych, odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe, jak również opakowania PET, opakowania z metali i 
tworzyw sztucznych, 

− szkło bezbarwne i szkło kolorowe, w tym odpady ze szkła i opakowania szklane, 

− odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 
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Wykres 19. Ilość wyprodukowanych odpadów selektywnych w 2020 r. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Powyższej wymienione strumienie odpadów odbierane były „u źródła” to znaczy, że odpady te 
odbierane są przez podmiot odpowiedzialny za odbiór odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy 
Pleszew (wyłoniony w postępowaniu przetargowym) bezpośrednio z terenu nieruchomości w 
zabudowie jednorodzinnej (worki na selektywną zbiórkę odpadów), jak również z terenu osiedlowych 
punktów selektywnej zbiórki tzw. gniazd w zabudowie wielorodzinnej. Odpady w 2020 r. odbierało 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew powstał Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(SPSZOK). Został on utworzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie – firmę 
zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Odpady komunalne z 
terenu gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości w SPSZOK. Mieszkańcy 
samodzielnie dostarczają odpady do punktu od poniedziałku do piątku w godz. 6.00. – 22.00 oraz w 
soboty w godz. 6.00. – 15.00. Poniżej wskazana jest lista zbieranych odpadów na SPSZOK przy ul. 
Fabrycznej 5 w Pleszewie: 

− odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone, 

− papier i tektura,  

− szkło bezbarwne,  

− szkło kolorowe,  

− tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, 

− metale, w tym opakowania z metali,  

− opakowania wielomateriałowe,  

− popiół i żużel z palenisk,  

− przeterminowane leki i chemikalia,  

− zużyte baterie i akumulatory,  

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

− meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

− odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie,  

− styropian,  

− zużyte opony o średnicy do 1 m,  

− tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,  

− odzież i tekstylia,  
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− odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,  

− odpady niebezpieczne takie jak: farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, 
rozpuszczalniki, oleje i tłuszcze, detergenty, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierając rtęć 
(w tym termometry), urządzenia zawierające freony.  

 
Wykres 20. Ilość zebranych odpadów na SPSZOK w roku 2020. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 
Wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu Miasta i Gminy Pleszew trafiały do 

zagospodarowania do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 
Recyklingu. System Gospodarki Odpadami na ternie Miasta i Gminy Pleszew działa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Mieszkańcy gminy 
ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów. Miasto i Gmina Pleszew osiąga wymagany prawem 
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
odebranych z terenu gminy, który w 2020r. wynosił 60% wywiązując się z ustawowego obowiązku 
narzuconego na gminy.  Dla porównania w 2019 r. gmina osiągnęła o ponad 10% poziom niższy.  

Miasto i Gmina Pleszew prowadząc gospodarkę odpadami kieruje się  zasadami wynikającymi z 
obowiązującej hierarchii postępowania z odpadami (zgodnie z wymienioną kolejnością: zapobieganie, 
przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku np. odzysk energii, 
unieszkodliwianie). 

Priorytetowym zadaniem dla Miasta i Gminy Pleszew na lata następne jest dalsze uświadamianie 
mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 
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wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu 
osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.  

 
 
 
 
 

IX. FINANSE MIASTA I GMINY PLESZEW 
 

9.1. Stan finansów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020. 
Dochody ogółem 
Plan 169.745.223,72 zł; Wykonanie 169.311.017,01 zł.  
Planowane dochody w kwocie 169.745.223,72 zł wykonano na poziomie 169.311.017,01 zł, tj. 99,74 % 
planu. 
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 148.462.213,04 zł.  
W strukturze ogółem dochody bieżące stanowią 87,69% wykonania planu. 
 
Wydatki ogółem 
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku wykonano w wysokości 159.342.704,18 zł, co 
stanowi 90,07% planu (176.910.662,14 zł) w tym: 

− wydatki bieżące: plan 137.856.168,84 zł, wykonanie 130.373.925,99 zł, tj. 94,57% planu, 

− wydatki majątkowe: plan 39.054.493,30 zł, wykonanie 28.968.778,19 zł, tj. 74,18% planu. 
W strukturze ogółem wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 130.373.925,99 zł, co stanowi 
73,69% wykonania planu, a wydatki majątkowe 16,37% wykonania planu. 
 
Informacja o zobowiązaniach 
Gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 4.268.054,17 zł, w tym: 

1) wynagrodzenia  i pochodne – 3.101.163,48 zł, 
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.824,27 zł, 
3) energia elektryczna – 249.773,10 zł, 
4) pozostałe rzeczowe – 807.267,49 zł, 
5) obsługa długu – 52.025,83 zł. 

Zobowiązania finansowe gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 
44.081.000,00 zł. 
 
Informacja o stanie należności 

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 13.859.508,50 zł, co stanowi 8,18% 
wykonania dsochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 
10.808.415,96 zł, co stanowi 6,38% wykonania dochodów ogółem, w tym odsetki od należności 
cywilnoprawnych stanowią kwotę 421.121,22 zł. W celu windykacji podatków od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i środków transportowych, w 2020 roku wystawiono łącznie 1.680 upomnień oraz 863 
tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.065.188,80 zł. Ponadto:  

− przygotowano 58 szt. odpisów tytułów wykonawczych celem nadania klauzuli wykonalności 
na łączną kwotę 264.884,00 zł,  

− złożono do Sądu 12 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 329.494,31 zł, 
− dokonano wpisu hipoteki przymusowej na 8 zobowiązanych na kwotę 311.488,16 zł,  

− wystąpiono do Urzędu Skarbowego o wycofanie tytułów wykonawczych w związku z zapłatą 
zaległości, zmniejszenie tytułów wykonawczych w związku z częściową zapłatą – 416 szt.,  

− pozostałe pisma (zawiadomienia, wnioski egzekucyjne, wnioski o udzielenie informacji 
(m.in. USCiOB, CEPIK, KW, żądania wyjawienia majątku) – 728 szt.  
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  W celu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono łącznie 2674 
upomnienia oraz wystawiono 907 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 275.815,20 zł. Na zaległe 
koszty upomnień wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 46,40 zł. W związku z wystawionymi 
tytułami wykonawczymi sporządzone zostały m.in. następujące pisma:  

− wycofania, zmniejszenia tytułów wykonawczych – 704 szt.,  

− wnioski o udzielenie informacji o dłużniku (US, ZUS, KRUS, banki) – 509 szt.,  

− wezwania wysłane do zobowiązanych – 146 szt.,  

− spisane protokoły o stanie majątkowym zobowiązanych, raporty poborców – 479 szt.,  

− postanowienia, zawiadomienia o zajęciu, zmiany wysokości zajęcia, uchylenia zajęcia, 
zapytania – 542 szt.,  

− z tytuły wykonawcze w celu nadania klauzuli wykonalności oraz w celu prowadzenia 
postępowania przy zbiegu egzekucji – 109 szt.,  

− złożono 10 wniosków o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na łączną kwotę 42.012,45 
zł,  

− dokonano wpisu na 5 zobowiązanych na łączną kwotę 23.532,90 zł,  

− wydano 3 decyzje o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców, 

− inne pisma – 186 szt.  
  Windykacja zaległości w zapłacie podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od 
spadków i darowizn oraz wpływów od czynności cywilnoprawnych jest niezależna od Miasta i Gminy 
Pleszew, ponieważ jest prowadzona przez urzędy skarbowe. Łącznie zaległości z w/w tytułów wynoszą 
234.917,23 zł. W celu ściągnięcia zaległości wynikających z gospodarowania majątkiem gminy wysłano 
101 upomnień oraz złożono do komornika 14 wniosków o wszczęcie egzekucji.  

 
Wynik budżetu 
W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych w wysokości 169.311.017,01 zł, a wydatków 
budżetowych w wysokości 159 342 704,18 zł, budżet gminy w 2020 roku zamknął się nadwyżką w 
wysokości 9.968.312,83 zł. 
 
Tabela 10. Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020. 

Wyszczególnienie Plan na 31.12.2020 r. Wykonanie na 31.12.2020 r.  

Dochody ogółem 169.745.223,72 169.311.017,01 

Wydatki ogółem 176.910.662,14 159.342.704,18 

Wynik:  deficyt  (-)/ nadwyżka (+) -7.165.438,42  + 9.968.312,83 

Rozchody ogółem 16.806.641,00 16.813.041,00 

Przychody ogółem 23.972.079,42 30.490.620,18 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Wypracowanie przez Miasto i Gminę Pleszew w 2020 roku nadwyżki operacyjnej w wysokości 
9.968.312,83 zł, tj. 5,89% dochodów ogółem obrazuje pozytywną sytuację w zakresie: 

− zachowania zdolności do spłaty zobowiązań finansowych oraz terminowego finansowania 
inwestycji,  

− utrzymania płynności finansowej, 

− wypełnienia art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na koniec 
roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody 
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 
 

Przychody i rozchody  
Przychody zaplanowane w kwocie 23.972.079,42 zł, wykonano z tytułu:  

− kredytu planowanego w kwocie 16.700.000,00 zł, który wykonano w 100% założonego 
planu,  
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− spłaty udzielonych pożyczek planowane w kwocie 496.104,00 zł – wskaźnik wykonania na 
poziomie 100%,   

− wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. 
W roku 2020 wprowadzono plan w kwocie 6.775.975,42 zł, tytułem wolnych środków z roku 
2019.   

Rozchody budżetu dotyczą:  

− spłaty kredytów i pożyczki z NFOŚiGW planowanych w kwocie 9.588.000,00 zł, których 
wykonanie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem (100% planu),  

− wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 3.050.000,00 zł (spłata rat kapitałowych ustalonych  
w latach 20212023, w związku z wyższą marżą kredytu z lat ubiegłych (1,35%), w stosunku 
do uruchomionego kredytu w br. – marża 0,8%) – wykonanie zgodnie z planem,  

− utworzenia lokaty terminowej, celem blokady środków otrzymanych w roku 2020 z 
bezzwrotnego dofinasowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin w ramach 
projektu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na limity przyjęte w 
WPF w latach 2021-2022 dla zadania pn.: − „Rozbudowa i przebudowa basenów 
zewnętrznych w Pleszewie” (planowanego do realizacji w latach 2020-2022) – kwota 
4.230.041,00 zł, wykonanie wyższe od założonego planu o kwotę 6.400,00 zł, tj. środki 
niewykorzystane, a ujęte w planie wydatków zadania na rok 2020, pozostające na stanie 
rachunku bankowego przeciwdziałania COVID-19, które również przekazano na rachunek 
lokat, − „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach (WPF)” (planowanego do realizacji 
w latach 2020 – 2022) – kwota 2.995.000,00 zł. 

 
 

9.2. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020. 
Wykonanie dochodów 
Plan 169.745.223,72 zł; wykonanie 169.311.017,01 zł, tj. 99,74%. 
Wykonanie wydatków 
Plan 176.910.662,14 zł, wykonanie 159.342.704,18 zł, tj. 90,07%. 

 
 

9.3. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków majątkowych. 
Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku: plan 

39.054.493,30 zł, wykonanie 28.968.778,19 zł. 
 
Tabela 11. Budżet Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020. 

Dział Rozdz. § Nazwa zadania 
Plan na 

31.12.2020 
Wykonanie na 

31.12.2020 
% 

wykonania 
Opis realizacji 

010     Rolnictwo i łowiectwo 110 351,00 94 601,88 85,73   

  01010   
Infrastruktura wodociągowa i 
sanitacyjna wsi 

106 415,00 90 665,88 85,20   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

30 615,00 29 865,88 97,55   

      

Lp. 1 Przebudowa rowu w 
miejscowości Sowina Błotna 
(działka nr 347) na potrzeby 
projektowanej oczyszczalni 
ścieków (WPF) 

4 615,00 4 614,38 99,99 

Zadanie wieloletnie 2020-2021, z 
łącznymi nakładami w kwocie 
44.615,00 zł. W roku 2020 
wykonano operat wodno-prawny 
oraz wniesiono opłatę do  
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie za 
wydanie operatu wodno-
prawnego. Pozostała realizacja 
planowana w 2021 roku. 

      
Lp. 2 Budowa studni głębinowej 
w Kuczkowie 

26 000,00 25 251,50 97,12 Zadanie zakończone. 
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    6230 

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

75 800,00 60 800,00 80,21   

      

Lp. 3 Dotacja celowa dla 
rodzinnych ogrodów 
działkowych na poprawę 
infrastruktury ogrodowej 

75 800,00 60 800,00 80,21 

Podpisano 12 umów, w ramach 
których dokonano przekazania 
dotacji celowej, z przeznaczeniem 
na poprawę infrastruktury 
ogrodowej. 

  01095   Pozostała działalność 3 936,00 3 936,00 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3 936,00 3 936,00 100,00   

      

Lp. 4 Budowa systemu 
magazynowania i 
rozprowadzania wód 
opadowych w Zespole Szkół 
Publicznych w Taczanowie 
Drugim 

3 936,00 3 936,00 100,00 

Zadanie zostało zakończone i 
rozliczone. Wykonano 
opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na 
budowę systemu magazynowania i 
rozprowadzania wód opadowych. 

600     Transport i łączność 5 633 892,50 5 515 383,06 97,90   

  60014   Drogi publiczne powiatowe 1 296 111,00 1 296 110,64 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

946 111,00 946 110,64 100,00   

      
Lp. 5 Rozbudowa ulicy Targowej 
w Pleszewie (WPF) 

400 000,00 400 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2018-2020 (poz. 1.3.2.24 
WPF). Zadanie zostało zakończone 
i rozliczone. Realizacja inwestycji  
ze środków pozyskanego 
dofinansowania z Powiatu 
Pleszewskiego w kwocie 
400.000,00 zł - porozumienie z 
dnia 29.09.2020 r. , na wykonanie 
rozbudowy skrzyżowania ulicy 
Słowackiego z ulicą Targową oraz 
skrzyżowania ulicy Malińskiej z 
ulicą Targową. 

      

Lp. 6 Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Przebudowa ciągu ulic: 
Zamkowej, Ogrodowej, 
Słowackiego polegająca na 
budowie ścieżek rowerowych 
(WPF) 

546 111,00 546 110,64 100,00 

Zadanie realizowane w ramach 
przedsięwzięcia wieloletniego 
2020-2022 (poz. 1.3.2.31 WPF). 
Zrealizowano roboty budowlane na 
kwotę 536.199,69 zł, nadzór 
inwestorski wyniósł 9.900,00 zł 
oraz zakupiono dziennik budowy za 
kwotę 10,95 zł. 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

350 000,00 350 000,00 100,00   

      
Lp. 7 Pomoc finansowa dla 
Powiatu Pleszewskiego 

350 000,00 350 000,00 100,00 

Przekazano dotację celową dla 
Powiatu Pleszewskiego, z 
przeznaczeniem na 
dofinansowanie inwestycji 
drogowych - na przebudowę drogi 
nr 4336P w Suchorzewie. 

  60016   Drogi publiczne gminne 4 337 781,50 4 219 272,42 97,27   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

4 337 781,50 4 219 272,42 97,27   

      

Lp. 8 Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie 
-    Budowa ścieżki rowerowej 
pomiędzy ul. Lipową a ul. 
Targową w Pleszewie (WPF) 

26 322,00 26 322,00 100,00 

Zadanie realizowane w ramach 
przedsięwzięcia wieloletniego 
2020-2022 (poz. 1.3.2.31 WPF). W 
roku 2020 wykonano 
dokumentację projektowo-
kosztorysową. Decyzja udzielająca 
pozwolenie na budowę wydana 
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została przez Starostę 
Pleszewskiego 25.09.2020 r. 

      
Lp. 9 Rozbudowa ulicy Targowej 
w Pleszewie (WPF) 

4 063 028,00 3 945 564,70 97,11 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2018-2020 (poz. 1.3.2.24 
WPF). W ramach zadania w roku 
2018 podpisano umowę w kwocie 
zobowiązania 93.972,00 zł na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, której 
rozliczenie nastąpiło w latach 
2019-2020. Ponadto w 2020 r.  
podpisano umowę na wycinkę 
drzew w kwocie 4.428,00 zł oraz 
na przesadzenie 1 drzewa w 
kwocie 4.752,00 zł, z uwagi na 
zalecenia Konserwatora Zabytków. 
Podpisano umowy na roboty 
budowlane, usunięcie kolizji, 
nadzór inwestorski w zakresie 
branży drogowej, sanitarnej, 
elektrycznej i telekomunikacyjnej. 
Wykonano na kwotę 96.781,09 zł 
niezbędne roboty dodatkowe. 
Ostateczne roboty budowlano-
drogowe rozliczono kosztorysem 
powykonawczym na kwotę 
3.224.975,73 zł, usunięcie kolizji w 
kwocie 869.592,23 zł i nadzór 
inwestorski w kwocie 48.592,70 zł, 
w tym 400.000,00 zł wydano z 
dofinansowania pozyskanego z 
Powiatu Pleszewskiego (opis 
wydatku zamieszczono w rozdziale 
60014) oraz 2.112.307,00 zł z 
dofinansowania Wojewody 
Wielkopolskiego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Dodatkowo dokonano zakupu 
dziennika budowy za kwotę 10,95 
zł oraz dwóch tablic informacyjno-
pamiątkowych, kwota wydatku to 
2.460,00 zł. Zadanie zakończone i 
rozliczone. 

      

Lp. 10 Budowa ciągu pieszo - 
jezdnego pomiędzy ulicą 
Sienkiewicza, a ulicą 
Samulskiego w Pleszewie (WPF) 

10 000,00 10 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2020-2021. W 
roku 2020 rozliczono częściowo 
umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 

      

Lp. 11 Przebudowa przepustu 
na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, 
pod drogą krajową nr 11 w km 
372+864) w miejscowości 
Zielona Łąka gmina Pleszew 
(WPF) 

34 186,50 34 181,70 99,99 

Zadanie wieloletnie 2019-2020. W 
ramach realizacji przedsięwzięcia 
w 2020 r. wykonano II część 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej inwestycji w kwocie 
34.181,70 zł.  

      
Lp. 12 Przebudowa drogi - 
dobudowa oświetlenia ulicznego 
na ul. Ogrodowej 

13 000,00 12 476,97 95,98 Zadanie zakończone. 

      
Lp.13 Budowa drogi łączącej ul. 
Śmieja Młyn z ul. Piaski (WPF) 

3 075,00 3 075,00 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2019-2020. Realizacja 
dotyczyła końcowego rozliczenia 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na kanalizację 
deszczową. Decyzja udzielająca 
pozwolenie na budowę wydana 
została przez Starostę 
Pleszewskiego 15.09.2020 r. 
Zadanie zakończone i rozliczone. 
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Lp.14 Przebudowa drogi w 
Zawidowicach (Zawady) 

160 470,00 160 465,10 100,00 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 15 Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie 
-   Przebudowa ulicy Wierzbowej 
polegająca na budowie ścieżki 
rowerowej (WPF) 

2 000,00 1 486,95 74,35 

Zadanie realizowane w ramach 
przedsięwzięcia wieloletniego 
2020-2022 (poz. 1.3.2.31 WPF). W 
roku 2020 wykonano opracowanie 
audytu oświetlenia ulicznego w 
kwocie 1.476,00 zł oraz zakupiono 
dziennik budowy za kwotę 10,95 zł. 

      
Lp.16 Budowa drogi 1 KDD 
łączącej drogę powiatową 
4335P z drogą gminną (WPF) 

25 700,00 25 700,00 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2019-2020. Realizacja 
dotyczyła końcowego rozliczenia 
umowy na projekt. Starosta 
Pleszewski decyzję udzielającą 
pozwolenie na budowę wydał w 
dniu 9.10.2020 r. 

700     Gospodarka mieszkaniowa 2 130 248,00 1 265 409,84 59,40   

  70005   
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

1 377 000,00 512 833,00 37,24   

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1 377 000,00 512 833,00 37,24   

      Lp. 17 Zakup nieruchomości  1 377 000,00 512 833,00 37,24 

W ramach zadania zakupiono 
działki nr 2288, 2290, 2289 (kwota 
- 29.044,12 zł) położone w 
Pleszewie, wykupiono grunty nr 
2291/2 o pow. 1,6803 ha położone 
w Pleszewie (kwota - 480.265,76 
zł) oraz wykupiono grunty przy ul. 
Wodnej w Pleszewie - dz. 1153 
(kwota – 3.523,12 zł). 

  70095   Pozostała działalność 753 248,00 752 576,84 99,91   

    6010 
Wydatki na zakup i objęcie akcji 
i udziałów 

320 500,00 320 500,00 100,00   

      
Lp. 18 Zakup i objęcie udziałów 
w PTBS  

320 500,00 320 500,00 100,00 

Gmina przekazała na zakup i 
objęcie udziałów w Pleszewskim 
Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. kwotę 
320.500,00 zł, co stanowi 100,00% 
planu. 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

432 748,00 432 076,84 99,84   

      

Lp. 19 Budowa budynku 
mieszkalno-użytkowego u 
zbiegu ulic Ogrodowej i 
Kolejowej w Pleszewie (WPF) 

7 534,00 7 533,75 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2018-2020. W ramach 
inwestycji w 2018 r. wydatkowano 
kwotę 47.970,00 zł na wykonanie 
koncepcji projektowej budynku 
mieszkalno-użytkowego.  
Zaplanowane w 2020 r.  
przygotowania do ogłoszenia 
przetargu nieograniczonego na 
opracowanie wielobranżowej 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, z uwagi na sytuację 
epidemiczną zawieszono do 
odwołania.  Wykonanie roku 
budżetowego dotyczy 
opracowania dokumentacji 
geotechnicznej z badaniami 
podłoża gruntowego, które w 
związku z przeszkodami 
terenowymi rozszerzono o kolejne 
otwory badawcze - ostateczna 
kwota wydatku wyniosła 7.533,75 
zł.  

      

Lp. 20 Budowa budynku 
mieszkalno-użytkowego u 
zbiegu ulic Poznańskiej i 
Bogusza w Pleszewie (WPF) 

112 914,00 112 914,00 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2018-2021. Realizacja 
wydatku inwestycyjnego w kwocie 
112.914,00 zł, w roku budżetowym 
dotyczy wykonania dokumentacji 
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projektowo-kosztorysowej. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

      
Lp.21 Remont dachu budynku 
mieszkalnego przy ul. Malińskiej 
34 w Pleszewie 

80 350,00 79 992,64 99,56 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 22 Budowa przyłącza 
gazowego i instalacji 
wewnętrznej w budynku 
Targowa 1 w Pleszewie  

69 000,00 68 885,97 99,83 Zadanie zakończone. 

      

Lp.23 Wykonanie dokumentacji 
projektowej kompleksowej 
termomodernizacji, z wymianą 
źródła ciepła, w budynku przy ul. 
Ogrodowej nr 1 w Pleszewie 
(WPF) 

4 000,00 3 955,35 98,88 

Przedsięwzięcie wieloletnie 2020-
2021, o łącznych nakładach w 
kwocie 45.000,00 zł. Na podstawie 
oceny stanu budynku, podjęto 
decyzję o rozszerzeniu zakresu 
prac budowlanych. W roku 
sprawozdawczym wykonano 
przyłącze gazowe do budynku.  

      
Lp. 24 Remont dachów i 
kominów Pleszew, ul. Kaliska 
144 

42 450,00 42 444,13 99,99 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 25 Budowa budynku 
wielorodzinnego na ul. 
Podgórnej w Pleszewie (WPF) 

73 800,00 73 800,00 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2019-2021. Realizacja roku 
budżetowego w kwocie 73.800,00 
zł, dotyczyła wykonania 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

      
Lp. 26 Remont dachu budynku 
magazynowego przy ul. Wojska 
Polskiego w Pleszewie 

42 700,00 42 551,00 99,65 Zadanie zakończone. 

750     Administracja publiczna 1 334 948,10 692 083,01 51,84  

  75023   
Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

331 701,00 303 312,16 91,44   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

291 701,00 291 700,96 100,00   

      
Lp. 27 Remont budynku Ratusza 
(WPF) 

291 701,00 291 700,96 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2014-2024. W latach 2014-
2019 poniesiono wydatki na kwotę 
łączną 775.061,02 zł. Wydatek 
roku 2020 dotyczył robót 
budowlanych przeprowadzonych w 
biurze obsługi interesanta 
rozliczonych na kwotę 284.679,01 
zł, nadzoru inwestorskiego w 
branży konstrukcyjno-budowlanej i 
elektrycznej w kwocie 7.011,00 zł 
oraz zakupu dziennika budowy za 
kwotę 10,95 zł.  

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

40 000,00 11 611,20 29,03   

      
Lp. 28 Oprogramowanie 
elektroniczny obieg 
dokumentów 

20 000,00 11 611,20 58,06 
Zakupiono oraz wdrożono systemu 
RADIX EOD+. 

      
Lp. 29 Oprogramowanie e-
Przetargi 

20 000,00 0,00 0,00 

W związku z opracowaniem przez 
Urząd Zamówień Publicznych 
darmowej platformy e-
Zamówienia, której funkcjonalność 
okazała się wystarczająca, 
odstąpiono od realizacji zadania. 

  75095   Pozostała działalność 1 003 247,10 388 770,85 38,75 Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2019-2021, dofinansowane 
ze środków europejskich i budżetu 
państwa w ramach Projektu pn. 
„Humann Smart Cities. 

    6058 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

505 450,84 154 015,75 30,47 

      Lp. 30 SMART PLESZEW (WPF) 505 450,84 154 015,75 30,47 
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    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

486 726,26 224 177,10 46,06 
Inteligentne Miasta 
współtworzone przez 
mieszkańców”. Przedsięwzięcie ma 
na celu zwiększenie zasobów 
lokalnych gminy wytworzonych w 
projekcie w działach 
woda/powietrze/ziemia, 
ukształtować postawy ekologiczne 
wśród społeczności lokalnej, 
utworzyć platformy i procedury 
stałej współpracy i komunikacji 
miasta z lokalnymi podmiotami w 
zakresie SMART CITY oraz 
zwiększyć atrakcyjności przestrzeni 
publicznych i ciągów 
komunikacyjnych. Osiągnięte 
produkty będą wykorzystane na 
potrzeby inwestycji zaplanowanych 
w WPF w kolejnych latach. Zadanie 
realizowane zgodnie z 
harmonogramem. 

      Lp.31 SMART PLESZEW (WPF) 486 726,26 224 177,10 46,06 

    6068 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

7 650,00 7 310,00 95,56 

      Lp. 32 SMART PLESZEW (WPF) 7 650,00 7 310,00 95,56 

    6069 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

3 420,00 3 268,00 95,56 

      Lp. 33 SMART PLESZEW (WPF) 3 420,00 3 268,00 95,56 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

61 000,00 61 000,00 100,00   

  75495   Pozostała działalność 61 000,00 61 000,00 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

61 000,00 61 000,00 100,00   

      
Lp. 34 Rozbudowa monitoringu 
miejskiego 

61 000,00 61 000,00 100,00 
Zadanie zakończone. Dokonano 
rozbudowy monitoringu, w tym 
zakupiono fotopułapki. 

801     Oświata i wychowanie 2 191 698,01 1 351 988,75 61,69   

  80101   Szkoły podstawowe 1 224 948,29 1 223 112,63 99,85   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 224 948,29 1 223 112,63 99,85   

      
Lp.35 Przebudowa i rozbudowa 
ZSP w Lenartowicach (WPF) 

5 000,00 5 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2020-2021, z pozyskanych 
środków finansowych Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, w 
ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W roku 2020 
realizacja dotyczyła rozliczenia 
faktury częściowej za wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

      
Lp. 36 Remont budynku szkoły - 
ZSP Nr 3 w Pleszewie 

1 123 082,00 1 121 246,34 99,84 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 37 Budowa placu zabaw w 
ZSP Nr 1 w Pleszewie 

42 866,29 42 866,29 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 38 Urządzenie pracowni 
komputerowych w szkołach 

54 000,00 54 000,00 100,00 Zadanie zakończone. 

  80104   Przedszkola 128 877,00 128 876,12 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

128 877,00 128 876,12 100,00   

      
Lp. 39 Budowa placu zabaw w 
Przedszkolu Nr 2 w Pleszewie 

20 000,00 20 000,00 100,00 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 40 Zmiana systemu 
ogrzewania z węglowego na 
gazowy w przedszkolu w 
Kowalewie 

46 959,00 46 958,17 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp.41 Wymiana okien w 
przedszkolu w miejscowości 
Dobra Nadzieja 

61 918,00 61 917,95 100,00 Zadanie zakończone. 

  80195   Pozostała działalność 837 872,72 0,00 0,00 Zadanie wieloletnie 2019-2021, dla 
którego gmina w 2020 roku 
aplikowała  o dofinansowanie w     6057 

Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

322 359,19 0,00 0,00 
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Lp. 42 EKO Pleszew - 
Utworzenie ekologicznego 
miasteczka drogowego 

322 359,19 0,00 0,00 
ramach projektów UMWW w 
Poznaniu. W grudniu 2020 r. 
doszło do podpisania umowy. 
Dalsza realizacja przewidziana w 
2021 roku. 

    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

144 113,53 0,00 0,00 

      
Lp. 43 EKO Pleszew - 
Utworzenie ekologicznego 
miasteczka drogowego 

144 113,53 0,00 0,00 

    6067 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

256 658,55 0,00 0,00 

      

Lp. 44 EKO Pleszew - 
Utworzenie aplikacji 
ekologicznej na potrzeby 
korzystania z miasteczka 
ekologicznego 

34 552,85 0,00 0,00 

      
Lp. 45 EKO Pleszew - 
Utworzenie aplikacji 

222 105,70 0,00 0,00 

    6069 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

114 741,45 0,00 0,00 

      

Lp. 46 EKO Pleszew - 
Utworzenie aplikacji 
ekologicznej na potrzeby 
korzystania z miasteczka 
ekologicznego 

15 447,15 0,00 0,00 

      
Lp. 47 EKO Pleszew - 
Utworzenie aplikacji 

99 294,30 0,00 0,00 

851     Ochrona zdrowia 100 000,00 100 000,00 100,00   

  85111   Szpitale ogólne 100 000,00 100 000,00 100,00   

    6300 

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu 
terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych 

100 000,00 100 000,00 100,00   

      
Lp. 48 Pomoc finansowa dla 
powiatu na zakup respiratora 
dla szpitala 

100 000,00 100 000,00 100,00 

Przekazano dotację celową dla 
Powiatu Pleszewskiego, z 
przeznaczeniem na zakup 
respiratorów – sprzętu 
medycznego niezbędnego do 
działań związanych ze zwalczaniem 
COVID-19 dla szpitala. 

852     Pomoc społeczna 43 490,00 41 799,46 96,11   

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 43 490,00 41 799,46 96,11   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

12 090,00 11 049,46 91,39   

      
Lp. 49 Założenie monitoringu na 
budynku MGOPS 

12 090,00 11 049,46 91,39 Zadanie zakończone. 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

31 400,00 30 750,00 97,93   

      
Lp. 50 Zakup serwerów i 
drukarek sieciowych 

31 400,00 30 750,00 97,93 Zadanie zakończone. 

854     
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

36 701,00 36 700,38 100,00   

  85401   Świetlice szkolne 36 701,00 36 700,38 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

36 701,00 36 700,38 100,00   

      

Lp. 51 Połączenie dwóch 
pomieszczeń z przeznaczeniem 
na świetlicę w ZSP Nr 1 w 
Pleszewie 

36 701,00 36 700,38 100,00 Zadanie zakończone. 

900     
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

16 092 420,00 11 506 327,99 71,50   

  90001   
Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

14 658 753,00 10 138 753,00 69,17   
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    6010 
Wydatki na zakup i objęcie akcji 
i udziałów 

14 520 000,00 10 000 000,00 68,87   

      

Lp. 52 Zakup i objęcie udziałów 
w Przedsiębiorstwie 
Komunalnym w Pleszewie Sp. z 
o.o.  

14 520 000,00 10 000 000,00 68,87 

Gmina przekazała na zakup i 
objęcie udziałów w 
Przedsiębiorstwie Komunalnym w 
Pleszewie Sp. z o.o. kwotę 
10.000.000,00 zł, co stanowi 
68,87% planu. 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

99 753,00 99 753,00 100,00   

      

Lp. 53 Budowa sieci 
wodociągowej i sanitarnej w 
ciągu ul. Polna i Śmieja Młyn w 
Pleszewie 

26 445,00 26 445,00 100,00 

W roku budżetowym w ramach 
zadania poniesiono wydatki na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Decyzja 
pozwalająca na budowę wydana 
została przez Starostę 
Pleszewskiego dnia 17.09.2020 r. 

      
Lp. 54 Budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków przy szkole 
w Sowinie Błotnej (WPF) 

24 354,00 24 354,00 100,00 

Zadanie z realizacją w latach 2019-
2020, o łącznych nakładach 
założonych w kwocie 24.365,00 zł. 
W 2020 roku poniesiono wydatek 
w wysokości 24.354 zł, za 
wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
inwestycji. Zadanie zostało 
zakończone. 

      

Lp. 55 Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w gminie 
Pleszew-wyznaczenie 
aglomeracji Pleszew - 
dokumentacja 

43 050,00 43 050,00 100,00 

Wydatek poniesiony w ramach 
zadania inwestycyjnego dotyczył 
wykonania dokumentacji 
opracowania wyznaczenia 
aglomeracji Pleszew. Zadanie 
zakończone i rozliczone. 

      
Lp. 56 Budowa kanalizacji 
sanitarnej pomiędzy ulicami 
Śmieja Młyn i Piaski  

5 904,00 5 904,00 100,00 

Realizacja zadania inwestycyjnego 
dotyczyła wykonania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Decyzja 
pozwolenia na budowę wydana 
została przez Starostę 
Pleszewskiego dnia 15.09.2020 r. 

    6230 

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

39 000,00 39 000,00 100,00   

      
Lp. 57 Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

39 000,00 39 000,00 100,00 

W roku budżetowym udzielono 13 
dotacji celowych, z 
przeznaczeniem na 
dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

  90005   
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

900 000,00 852 454,73 94,72   

    6230 

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

900 000,00 852 454,73 94,72   

      
Lp. 58 Dotacja celowa na 
wymianę źródeł ciepła 

900 000,00 852 454,73 94,72 

W okresie sprawozdawczym 
udzielono 199 dotacji celowych w 
ramach programu "Kociołek", z 
przeznaczeniem na poprawę 
jokości powietrza na terenie 
miasta i gminy Pleszew, poprzez 
wymianę starych kotłów ciepła na 
źródła ekologiczne. 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 185 524,00 185 522,35 100,00   
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    6010 
Wydatki na zakup i objęcie akcji 
i udziałów 

20 000,00 20 000,00 100,00   

      
Lp. 59 Zakup i objęcie akcji w 
Oświetleniu Ulicznym i 
Drogowym Sp. z o.o. w Kaliszu 

20 000,00 20 000,00 100,00 

Gmina przekazała na zakup i 
objęcie udziałów w Oświetleniu 
Ulicznym i Drogowym Sp. z o.o. w 
Kaliszu kwotę 20.000,00 zł, co 
stanowi 100,00% planu. 

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

165 524,00 165 522,35 100,00   

      
Lp. 60 Oświetlenie terenów 
pokolejowych w Pleszewie 
(WPF) 

145 286,00 145 285,32 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2019-2020. Realizacja roku 
2019 wyniosła 3.444,00 zł i 
dotyczyła wykonania dokumentacji 
kosztorysowo-projektowej. W roku 
2020 przygotowano i 
przeprowadzono przetarg 
nieograniczony na roboty 
budowlane, które zrealizowano w 
kwocie 142.383,87 zł, nadzór 
inwestorski wyniósł 2.890,50 zł 
oraz zakupiono dziennik budowy za 
kwotę 10,95 zł. Zadanie zostało 
zakończone i rozliczone. 

      
Lp. 61 Przebudowa oświetlenia 
drogowego na ul. Szklanej w 
Piekarzewie FS 

20 238,00 20 237,03 100,00 Zadanie zakończone. 

  90095   Pozostała działalność 348 143,00 329 597,91 94,67   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

348 143,00 329 597,91 94,67   

      
Lp. 62 Urządzanie siłowni 
zewnętrznej w m. Suchorzewie 

13 650,00 13 631,45 99,86 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 63 Urządzenie placu zabaw 
w m. Zielona Łąka FS  

40 000,00 38 814,25 97,04 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 64 Zakup i montaż 
drewnianej altanki Korzkwy FS 

10 395,00 10 000,00 96,20 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 65 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej etap I i II (WPF) 

5 951,00 5 950,88 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2015-2021. Na zadaniu 
inwestycyjnym poniesiono w 
latach 2015-2019 wydatki w 
kwocie 218.748,89 zł. W roku 
budżetowym wykonano analizę 
techniczną w kwocie 415,88 zł oraz 
opracowano audyt energetyczno-
oświetleniowy w kwocie 5.535,00 
zł. 

      
Lp. 66 Urządzenie siłowni 
zewnętrznej  Dobra Nadzieja FS 

28 174,00 27 915,65 99,08 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 67 Urządzenie placu zabaw 
Osiedle nr 5 

12 800,00 12 792,00 99,94 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 68 Urządzenie placu zabaw 
w m. Zawady 

30 000,00 28 355,47 94,52 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 69 Urządzenie placu zabaw 
Lenartowice FS 

29 000,00 28 865,09 99,53 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 70 Modernizacja terenu 
rekreacyjno-sportowego w m. 
Bógwidze FS 

36 000,00 32 188,83 89,41 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 71 Zagospodarowanie placu 
/ boiska na osiedlu Chopina 

20 000,00 17 000,00 85,00 

Realizacja zadania w roku 
budżetowym dotyczyła wykonania 
dokumentacji kosztorysowo-
projektowej. Zadanie zrealizowano 
i rozliczono. 

      
Lp. 72 Modernizacja - wigwam 
ul. Piaski w Pleszewie 

15 410,00 14 194,20 92,11 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 73 Doposażenie placu zabaw 
nr 2  Janków FS 

12 500,00 10 652,17 85,22 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 74 Doposażenie placu zabaw 
przy ul. Osiedlowej Osiedle nr 1  

6 950,00 6 947,97 99,97 Zadanie zakończone. 
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Lp. 75 Zainstalowanie 
oświetlenia na placu zabaw 
Prokopów FS 

6 000,00 5 895,07 98,25 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 76 Doposażenie placu zabaw 
w mini siłownię zewnętrzną 
Osiedle nr 7 

10 720,00 10 717,30 99,97 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 77 Doposażenie placu zabaw 
Osiedle nr 4 

6 220,00 6 212,98 99,89 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 78 Doposażenie placu zabaw 
Nowa Wieś  FS  

15 000,00 13 934,00 92,89 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 79 Utwardzenie terenu przy 
wigwamie w Zielonej Łące FS 

20 539,00 19 926,00 97,02 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 80 Urządzenie siłowni 
zewnętrznej w Taczanowie 
Drugim 

21 173,00 21 037,30 99,36 Zadanie zakończone. 

      
Lp.81 Doposażenie siłowni 
zewnętrznej Baranówek FS 

7 661,00 4 567,30 59,62 Zadanie zakończone. 

921     
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

1 595 928,69 1 579 679,82 98,98   

  92109   
Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 

193 350,00 192 875,80 99,75   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

73 350,00 73 134,41 99,71   

      
Lp. 82 Klimatyzacja sali wiejskiej 
w DK w Brzeziu FS 

22 000,00 21 992,42 99,97 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 83 Klimatyzacja sali wiejskiej 
w Ludwinie FS 

12 000,00 12 000,00 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 84 Klimatyzacja sali wiejskiej 
w Sowinie Błotnej FS 

13 000,00 12 999,99 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp.85 Klimatyzatory w sali 
wiejskiej w Zawidowicach i 
podłączenie elektryczne FS 

13 350,00 13 350,00 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp.86 Klimatyzacja sali wiejskiej 
w Bronowie FS 

13 000,00 12 792,00 98,40 Zadanie zakończone. 

    6220 

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

120 000,00 119 741,39 99,78   

      Lp.87 Modernizacja Kina HEL 120 000,00 119 741,39 99,78 

Przekazano dotację celową do 
Domu Kultury, z przeznaczeniem 
na przeprowadzenie modernizacji 
Kina HEL. 

  92116   Biblioteki 1 236 951,64 1 221 177,07 98,72   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

198 896,76 192 085,37 96,58 
Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2018-2020, o łącznych 
nakładach w kwocie 391.287,00 zł. 
W roku budżetowym wykonano 
roboty budowlane - kwota 
191.035,37 zł oraz poniesiono 
wydatki na nadzór budowlany - 
kwota 1.050,00 zł. 

      

Lp.88 Zagospodarowanie terenu 
przylegającego do dworca PKP 
w Pleszewie - przebudowa drogi 
wewnętrznej wraz z 
oświetleniem 

198 896,76 192 085,37 96,58 

    6057 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

779 437,48 771 818,78 99,02 Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2019-2020, w ramach 
środków zewnętrznych. Łączne 
nakłady zrealizowano w kwocie 
1.554.997,00 zł, z tego w roku 
budżetowym w kwocie 
1.029.091,70 zł. Wykonano roboty 
budowlane na kwotę 1.014.676,10 
zł, poniesiono wydatki na nadzór 
inwestorski w łącznej kwocie 
13.062,60 zł oraz zlecono 
wykonanie tablicy informacyjnej w 
kwocie 1.353,00 zł. Zadanie 
zakończono i rozliczono. 

      

Lp.89 Zagospodarowanie terenu 
przylegającego do dworca PKP 
w Pleszewie - przebudowa drogi 
wewnętrznej wraz z 
oświetleniem 

779 437,48 771 818,78 99,02 

    6059 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

258 617,40 257 272,92 99,48 

      

Lp.90 Zagospodarowanie terenu 
przylegającego do dworca PKP 
w Pleszewie - przebudowa drogi 
wewnętrznej wraz z 
oświetleniem 

258 617,40 257 272,92 99,48 
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  92118   Muzea 4 000,00 4 000,00 100,00   

    6220 

Dotacja celowa z budżetu na 
finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

4 000,00 4 000,00 100,00   

      
Lp.91 Dotacja celowa MUZEUM 
REGIONALNE 

4 000,00 4 000,00 100,00 

Przekazano dotację celową do 
Muzeum Regionalnego, z 
przeznaczeniem na zakup 
muzealiów. 

  92195   Pozostała działalność 161 627,05 161 626,95 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

154 648,00 154 647,90 100,00   

      Lp.92 Renowacja parowozu 154 648,00 154 647,90 100,00 
Realizacja zadania obejmowała 
renowację parowozu - zadanie 
zakończono i rozliczono. 

    6660 

Zwroty dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w 
art. 184 ustawy, pobranych 
nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości, dotyczące wydatków 
majątkowych 

6 979,05 6 979,05 100,00   

      

Lp.93 Zwrot nadmiernie 
pobranej dotacji na zadanie pn. 
"Wykonanie Ławki 
niepodległości dla samorządów" 

6 979,05 6 979,05 100,00 

Na podstawie wezwania do zapłaty 
nr 42/WDZ/DEKiD/2020 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 
dokonano zwrotu pobranej w 
nadmiernej wysokości dotacji w 
kwocie 6 979,05 zł wraz z 
odsetkami w kwocie 21,00 zł 
(realizowanymi w ramach 
wydatków bieżących), zgodnie z 
rozliczeniem sprawozdania do 
umowy nr 300012725/429 z dnia 
14 listopada 2018 roku. 

926     Kultura fizyczna 9 723 816,00 6 723 804,00 69,15   

  92601   Obiekty sportowe 3 600,00 3 600,00 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

3 600,00 3 600,00 100,00   

      
Lp.94 Rozbudowa i przebudowa 
basenów zewnętrznych w 
Pleszewie (WPF) 

3 600,00 3 600,00 100,00 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2020-2022, dofinansowane 
ze środków finansowych Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19, w 
ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. W roku 
budżetowym poniesiono wydatek 
na wykonanie map do celów 
projektowych. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

  92605   
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej 

24 344,00 24 332,00 99,95   

    6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

24 344,00 24 332,00 99,95   

      
Lp.95 Budowa skateparku w 
Pleszewie (WPF) 

24 304,00 24 292,50 99,95 

Zadanie wieloletnie 2019 - 2020, 
dla którego łączne nakłady 
założono w kwocie 33.868,00 zł. W 
2020 r. wykonano wydatek na 
kwotę 24.292,50 zł. 
Przedsięwzięcie przekazane do 
realizacji Spółce Gminnej Sport 
Pleszew Sp. z o. o.  Uchwałą nr 
XXI/201/2020 Rady Miejskiej w 
Pleszewie z 25.06.2020 r. 
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Lp.96 Modernizacja terenu 
rekreacyjno sportowego boiska 
w Taczanowie Drugim 

40,00 39,50 98,75 
Zakupiono mapy. Limit zadania w 
trakcie roku sprawozdawczego 
został  umniejszony. 

  92695   Pozostała działalność 9 695 872,00 6 695 872,00 69,06   

    6010 
Wydatki na zakup i objęcie akcji 
i udziałów 

9 695 872,00 6 695 872,00 69,06   

      
Lp. 97 Zakup i objęcie udziałów 
w Sport Pleszew Sp. z o.o. (WPF) 

9 695 872,00 6 695 872,00 69,06 

Zadanie wieloletnie realizowane w 
latach 2009-2021. Gmina 
przekazała w roku 
sprawozdawczym na zakup i 
objęcie udziałów w Sport Pleszew 
Sp. z o.o. kwotę 6.695.872,00 zł, co 
stanowi 69,06% planu.  

Razem 39 054 493,30 28 968 778,19 74,18   

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

9.4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020. 
Gmina na dzień 31.12.2020 r. zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 4.268.054,17 zł, w tym: 

1) wynagrodzenia  i pochodne – 3.101.163,48 zł, 
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.824,27 zł, 
3) energia elektryczna – 249.773,10 zł, 
4) pozostałe rzeczowe – 807.267,49 zł, 
5) obsługa długu – 52.025,83 zł. 
 

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych, są tylko zobowiązania niewymagalne mieszczące się 
w ramach upoważnienia do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które Burmistrz Miasta i Gminy 
Pleszew otrzymał  zgodnie z Uchwałą Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w 
sprawie budżetu na rok 2020.  

 
 
9.5. Realizacja budżetu obywatelskiego. 
W 2020 r. nie był wdrażany budżet obywatelski.  

 
 

9.6. Informacja o stanie mienia komunalnego. 
a) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2024 

został przyjęty uchwałą Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. Na dzień 1 
stycznia 2020 r. w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się 346 lokali mieszkalnych, a na dzień 31 
grudnia 2020 r. stan zasobu wynosił 345, w tym: 

− 224 lokale: umowa najmu na czas nieoznaczony, 

− 33 lokale: umowa najmu socjalnego, 

− 55 lokali: lokatorzy nie posiadają tytułu prawnego (w tym 35 lokatorów w związku z 
zadłużeniem), 

− 11 lokali: przeznaczonych do remontu (§ 23 i 24 Uchwały Nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 
2016 r.), 

− 22 lokale: niezasiedlone. 
Na dzień 1 stycznia 2020 r. w 12% mieszkań, będących w mieszkaniowym zasobie gminy, nie 

było toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2020 r. odsetek ten wynosił 7,5%. 
W 2020 r. sprzedano sześć lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy na łączną kwotę 222.017,00 

zł. Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 36 rodzin, natomiast pod koniec 2020 
r. 19 rodzin. Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2020 r. 3 miesiące. Względem 
lat poprzednich, czas oczekiwania zmalał z uwagi na większą liczbę wolnych lokali do przydziału. 
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W 2020 r. 11 lokali z mieszkaniowego zasobu gminy przeznaczono do remontu wykonywanego 
przez przyszłego najemcę we własnym zakresie i na koszt własny, z uwzględnieniem zwrotu nakładów 
poniesionych za wbudowane materiały, bez armatury sanitarnej. Poniesione i udokumentowane 
nakłady będą rozliczane w przyszłych opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny. 

Zawarto 8 umów o remont lokali mieszkalnych z zasobu gminy, zgodnie z § 23 i 24 uchwały Nr 
XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. 

W związku z zaplanowaną inwestycją dotyczącą budowy nowego budynku mieszkalnego na 
nieruchomości znajdującej się pod adresem ul. Podgórna nr 3 i nr 5 w Pleszewie, oraz z uwagi na zły stan 
techniczny budynków, 7 rodzin zamieszkujących dotychczas pod tym adresem, otrzymało lokale 
mieszkalne z mieszkaniowego zasobu gminy, o wyższym standardzie niż zajmowane w ww. budynkach. 

W 2020 r. lokatorzy zasobu komunalnego otrzymali dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 
212.517,09 zł, których beneficjentami było 76 lokatorów. Kwota najniższego dodatku 24,19 zł/m-c, zaś 
najwyższego dodatku 556,10 zł/m-c. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania, będące w zasobie gminy 
wynosiły 228 tys. zł, w tym 45 lokatorów z zadłużeniem powyżej 3 miesięcy na kwotę 184 tys. zł. Na 
koniec 2020 r. kwota zadłużenia wynosiła 334 tys. zł, w tym 42 lokatorów z zadłużeniem powyżej 3 
miesięcy na kwotę 277 tys. zł. Spośród 42 notorycznych dłużników 35 nie posiada tytułu prawnego do 
zajmowania lokalu, w tym 11 lokatorów posiada wyroki sądowe o eksmisję. W 2020 r. uzyskano 2 wyroki 
sądowe o eksmisję i skierowano 8 kolejnych pozwów do sądu o eksmisję z uwagi na zadłużenie, oraz 14 
pozwów o nakaz zapłaty. 

W 2020 r. wykonano: 

− remont 7 lokali gminnych, 

− przyłącza do sieci gazowej budynków w Pleszewie przy ul. Rynek 10 i 10A, ul. Lipowej 23 oraz ul. 
Ogrodowej 1, 

− przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku przy ul. Ogrodowej 1 w Pleszewie, 

− utwardzenie drogi dojazdowej do budynku przy ul. Marszewskiej 40A w Pleszewie, 

− remonty dachów na budynkach przy ul. Marszewskiej 40A, ul. Malińskiej 34 i ul. Kaliskiej 144 w 
Pleszewie. 

 
b) Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019 – 2021 został wprowadzony 

zarządzeniem Nr 62/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
Plan obejmuje zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminy 

oddanych w użytkowanie wieczyste, prognozę dotyczącą: udostępnienia nieruchomości oraz nabywania 
do zasobu, poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu i nabywania, 

wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu trwałego zarządu, 
aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu trwałego zarządu oraz program 
zagospodarowania nieruchomości zasobu. 
 
Tabela 12. Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości. 

 Stan na 01.01.2020 r. w ha Stan na 31.12.2020 r. w ha 

Teren gminy  381,0365 379,9674 

Teren miasta 125,2708 124,9592 

MiG jako użytk. wieczysty 8,1970 8,1654 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 

Tabela 13. Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. 
 Stan na 01.01.2020 r. w ha Stan na 31.12.2020 r. w ha 

Teren gminy 1,7994 1,7994 

Teren miasta 30,6945 29,3480 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
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Tabela 14. Powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd wynosiła: 
 Stan na 01.01.2020 r. w ha Stan na 31.12.2020 r. w ha 

Teren gminy  8,1095 8,1095 

Teren miasta 4,8044 4,9009 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 
 
W 2020 r. nabycie do gminnego zasobu nieruchomości nastąpiło poprzez:  

1) zakup, zamianę na pow.1,7843 ha za kwotę 512.833,00 zł, 
2) komunalizację – nabycie własności nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek na podstawie 

ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz.191 ze zmianami) na pow. 
0,7533 ha za kwotę 164.448,08 zł, 

3) nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych w sprawie nabywania gruntów 
m.in.: pod drogi, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 
ze zmianami), na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 tj.), na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 tj.), na pow. 1,1597 ha za kwotę 392.186,11 zł. 

 
W 2020 r. dokonano zbycia gruntów z gminnego zasobu nieruchomości na pow. 4,9815 ha za 

kwotę 521.630,08 zł oraz z zasobu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 0,8687 ha za kwotę 
130.305,00 zł. W trwały zarząd oddano grunt położony w Pleszewie o łącznej pow. 0,0965 ha na kwotę 
14.475,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020r. było zawartych 75 umów dzierżawy gruntów rolnych i 60 umów 
dzierżawy gruntów i najmu pomieszczeń na cele nierolne. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w 
dzierżawę na cele rolne to 63,2655 ha, natomiast w najem i na cele nie rolne 2,8179 ha. Dochód w 2020 
r. z tytułu dzierżawy i najmu wynosił 700.541,22 zł. Zaległość na dzień 1 stycznia 2020 r. to 85.930,72 zł, 
a na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 87.030,34 zł.  
 
 

9.7. Finansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 
 
Tabela 15. Projekty realizowane z udziałem dotacji i projekty, które otrzymały dofinansowanie w 2020 
roku. 

L.p. Nazwa projektu Źródło finansowania Koszt całkowity 
(zł) 

Dofinansowanie 
(zł) 

1 EKO Pleszew Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014-2020  Poddziałanie 
4.5.4 

1.246.962,66 880.541,02 

2 Strategia rozwoju 
elektromobilności Miasta i Gminy 
Pleszew na lata 2019- 
2035 

NFOŚiGW 
Program priorytetowy nr 3.4 
„Ochrona atmosfery 3.4. 
GEPARD II – transport 
niskoemisyjny” 

44.280,00 44.280,00 

3 Remont pomieszczeń szatni oraz 
pomieszczeń sanitarnych w sali 
gimnastycznej ZSP nr 2 w 
Pleszewie 

Szatnia na medal 184.907,59 92.453,00 

4 Opieka wytchnieniowa Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu 

163.782,01 131.025,28 
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5 Rozbudowa ulicy Targowej w 
Pleszewie 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 

3.321.756,82 2.112.307,00  

6 Budowa ścieżek rowerowych w 
Pleszewie 

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014-2020  Poddziałanie  
3.3.1 

3.511.104,93 2.579.925,02 

7 Usuwanie odpadów z folii 
rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag 

NFOŚiGW „Usuwanie 
odpadów z folii rolniczych, 
siatki i sznurka do owijania 
balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag” 

54.759,95 54.759,95 

8 Zakup sadzonek drzew 
miododajnych 

Samorząd województwa 
wielkopolskiego 

22.050,00 20.000,00 

9 Remont i modernizacja boiska 
sportowego wielofunkcyjnego w 
Sowinie Błotnej 
 

Środki budżetu państwa 532.945,00 
 

216.644,00 
 

10 Nabór 1- COVID 19 Rozbudowa i 
przebudowa basenów 
zewnętrznych w Pleszewie 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 
 

4.233.641,00 4.233.641,00 

11 Nabór 2 -COVID 19 Przebudowa i 
rozbudowa ZSP w Lenartowicach 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 
 

4.500.000,00 3.000.000,00 

12 Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w 
miejscowościach Brzezie i Kuczków 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 

2.000.000,00 1.000.000,00 

13 Rewitalizacja miasta Pleszewa Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 
2014-2020   Poddziałanie 
9.2.1 

6.632.756,26 5.343.445,06 

14 SMART Pleszew Human Smart Cities. 
Inteligentne Miasta 
współtworzone przez 
mieszkańców Program 
Operacyjny Pomoc 
Techniczna 2014-2020 

2.614.720,00 2.352.720,00 

15 „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w Aglomeracji Pleszew - 
etap II” 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014 – 2020 

22.000.000,00  11.700.000,00 

SUMA: 51.063.666,22 33.761.741,33 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
 
 
 

X. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

10.1. Straż Miejska w Pleszewie. 
 Straż Miejska w Pleszewie jest komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy. Siedziba Straży 
mieści się w Pleszewie, Plac Kościelny 1. W roku 2020 liczba etatów wynosiła 10: 1 komendant, 1 starszy 
inspektor, 3 strażników i 3 młodszych strażników oraz 2 stanowiska urzędnicze. Straż do dyspozycji ma 
samochód służbowy i jest wyposażona w niezbędne dla jej funkcjonowania środki.  
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Tabela 16. Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w roku 2020. 
Lp. 

 
 

 
 

 Rodzaje wykroczeń zawartych w: 
  

 Środki 
oddziaływania 
wychowawcze

go (art. 41 
k.w.) 

  
 

Mandat 
 

  
 

Wnioski 
do sądu 

 

 Sprawy 
przekazane 

innym 
organom lub 
instytucjom 

 Razem 
 

Razem 

 liczba  kwota 

1 
 

 Ustawie - Kodeks wykroczeń 
 

248 158 17270   406 

 
 

 a)  
 

 wykroczenia przeciwko porządkowi i 
spokojowi publicznemu 

16 7 500   
 

23 

 
 

 b)  
 

 wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, samorządowym i 
społecznym 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 c)  
 

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 

7 8 500   5 

 
 

 d)  
 

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi w 
komunikacji, w tym: 

209 135 15170 
 

 
 

 
 

344 

 
 

  
 

 - ujawnione przez urządzenia 
rejestrujące 

      

   - pozostałe naruszenia       

  e)   wykroczenia przeciwko osobie       
  f)  wykroczenia przeciwko zdrowiu 11     11 
  g)   wykroczenia przeciwko mieniu       
  h)   wykroczenia przeciwko interesom 

konsumentów 
      

  i)   wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej 

      

  j)   wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego 

5 8 1600   13 

 
 

 k)  
 

 szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

      

2 
 

 przepisach wprowadzających Kodeks 
pracy 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3  ustawie o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

3 1 100   4 

4  ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu  
i wyrobów tytoniowych 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach 

3 3 400   6 

6  ustawie o ochronie zwierząt       
7  ustawie o odpadach 40 80 10470   120 
8  ustawie - Prawo ochrony środowiska       
9  ustawie - Prawo o miarach       

10  ustawie - Prawo wodne       
11 

 
 ustawie o publicznym transporcie 
drogowym 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12 
 

 ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13 
 

 ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

      

14  ustawie o ochronie przyrody       
15 

 
 ustawie o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

      
 

16 
 

 ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17 
 

 ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18  ustawie o bateriach i akumulatorach       
19  ustawie - Kodeks wyborczy       
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20 
 

 aktach prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 

      

21  innych       
OGÓŁEM 

 
294 242 29240   536 

Źródło: Straż Miejska w Pleszewie.  

 
 

W roku 2020 Straż Miejska dokonała działania: 

− pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół – 1 szt., 

− osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania – 2 osoby,  

− chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej – 3 szt., 

− konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na 
potrzeby gminy – 42, 

− przyjęte zgłoszenia od mieszkańców – 737, w tym:  
- zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 29, 
- zagrożeń w ruchu drogowym – 119, 
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 281, 
- zagrożeń życia i zdrowia – 32, 
- zagrożeń pożarowych – 2, 
- awarii technicznych – 135, 
- zwierząt – 102, 
- pozostałe zgłoszenia – 37.  

W roku 2020 Straż Miejska współpracowała również ze Strażą Pożarną i pleszewską Policją. Z 
Policją uczestniczyła w 10 akcjach prewencyjnych.  

 
 

10.2. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.  
Działania ratowniczo – gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Pleszew prowadzi 7 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Dwie z nich znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo – 
Gaśniczym: Kowalew (która dołączyła już przed wielu laty) oraz Pleszew (od 5 lat). Stanowisko 
Kierowania Komendanta Powiatowego posiada możliwość zdalnego alarmowania jednostek OSP za 
pomocą Systemu Selektywnego Wywołania. Uruchamianie syren alarmowych drogą radiową w 
znacznym stopniu skraca czas wzywania jednostek do zdarzeń. Ponadto członkowie Jednostek 
Operacyjno – Technicznych otrzymują informacje o zdarzeniu za pomocą wiadomości SMS. Jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych są w pełni przygotowane do udziału w akcjach ratowniczych –oznacza 
to, że ich członkowie są odpowiednio wyposażeni i przeszkoleni, mają ubezpieczenie i przeszli badania 
lekarskie. W działaniach ratowniczych mogą uczestniczyć członkowie czynni OSP w wieku 18 – 65 lat. Do 
JOT-ów należy 111 druhów i 9 druhen. Ponadto niektóre z jednostek są przygotowane do podejmowania 
działań w zakresie ratownictwa specjalistycznego tj. ratownictwa technicznego i drogowego (2), 
powodziowego i nawodnego (1), wysokościowego (1) oraz medycznego (2). Prowadzą oni w swoim 
środowisku szeroką działalność kulturalną, oświatową i sportową, która w roku 2020 była utrudniona w 
skutek zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od początku pandemii 
strażacy włączyli się do bezpośrednich działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 
wirusa. W tym celu podjęto szereg działań zabezpieczających, wspierających i prewencyjnych. OSP 
uczestniczyły w akcji „Maseczka dla seniora”, dystrybucji ulotek informacyjnych oraz propagowaniu 
szczepień. Jednostka OSP Kowalew, we współpracy z MGOPS, pomagała w dowozie żywności i leków do 
osób starszych, będących w grupie ryzyka oraz przebywających na kwarantannie. Odnotowano ponad 
100 wyjazdów. 

Jednostki OSP liczą łącznie 293 członków, z czego 231 to druhowie i 25 druhen w wieku 18 – 65 
lat. Pozostali członkowie to 26 mężczyzn i 6 kobiet w wieku ponad 65 lat oraz członkowie wspierający 
(1) i honorowi (4). Mamy 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W minionym roku jednostki OSP 
wyjeżdżały do zdarzeń 272 razy. Rozmiary i skutki tych zdarzeń wymagały prowadzenia złożonych 
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działań ratowniczych. Na liczbę tą złożyły się pożary, miejscowe zagrożenia, zdarzenia związane z 
usuwaniem skutków wypadków komunikacyjnych oraz sił przyrody (silne wiatry, opady, przybory wód). 
Odnotowano również fałszywe alarmy.  

Główny ciężar finansowania OSP ponosi Miasto i Gmina Pleszew. Plan budżetowy na rok 2020 
wynosił 272.134 zł z czego wykorzystano 223.753,83 zł ponosząc koszty mediów, wyposażenia, 
utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek, w tym także koszty 
umundurowania, ubezpieczenia i badań lekarskich ratowników. To także wypłacone ekwiwalenty 
pieniężne tym, którzy brali udział w działaniach ratowniczych albo szkoleniu organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub samą Gminę. Do jednostek trafiają również środki zewnętrzne, np. z 
NFOŚiGW, MSWiA i zakładów ubezpieczeń. Do realizacji nałożonych, ustawowych zadań jednostki OSP 
dysponują 2 pojazdami ciężkimi, 4 średnimi i 6 lekkimi oraz łodzią na przyczepie. Jednostki wyposażone 
są w motopompy pożarnicze, szlamowe i pływające. Posiadają 2 zestawy ratownictwa technicznego, 
pilarki do drewna, piły do stali i betonu, agregaty prądotwórcze czy sprzęty ochrony dróg oddechowych. 

11 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew podpisane zostało nowe porozumienie 
przedłużające do 31 grudnia 2025 roku udział Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie w strukturach 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Umowę w tej sprawie podpisali: Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Roland Egiert, Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak 
oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie druh Leszek Kołaski. Umowa reguluje m.in. zasady 
współpracy pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a Komendą Powiatową PSP i Samorządem Miasta i 
Gminy Pleszew. Zawarto w niej również deklarowaną gotowość operacyjną, w tym siły i środki 
przewidziane do wykorzystywania w systemie, zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach 
systemu, wymaganą liczbę i poziom wyszkolenia ratowników w jednostce, sposób utrzymania stanu 
gotowości jednostki do działań ratowniczych, w szczególności w zakresie sprawności technicznej 
samochodów pożarniczych i ich wyposażenia, przygotowania ratowników do działań, przebiegu 
alarmowania i sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub jej 
czasowego obniżenia.  
 
 
 
 
 

XI. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

11.1. Ochrona powietrza.  
Zgonie z uchwałą nr IX/74/2019 Rady Miejskiej W Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew, z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie zadań 
z zakresu poprawy jakości powietrza. Dotacje mogą być udzielane na przedsięwzięcia, które mają na 
celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów drobnych emitowanych ze źródeł niskiej 
emisji oraz ograniczenie emisji innych substancji mogących stanowić o przekroczeniu standardów 
jakości powietrza. 

W 2020 r. mieszkańcy złożyli 212 wniosków, 85 z terenu miasta oraz 126 z obszaru wiejskiego 
gminy. Podpisano 211 umów, ostateczne zrealizowano i rozliczono 199 wniosków na łączną kwotę 
852.455,73 zł. 

 
Tabela 17.Wnioski złożone w 2020 r. 

Wnioski 
2020 

Miasto 
(M) 

Gmina (G) Gaz Węgiel Pompa 
ciepła 

Pelet Elektryczne 

M G M G M G M G M G 

Złożone 
wnioski 

85 126 80 29 3 82 2 6 0 9 0 0 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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W 2019 r. mieszkańcy złożyli 114 wniosków, 47 z terenu miasta oraz 67 z obszaru wiejskiego 
gminy. Podpisano 111 umów, ostateczne zrealizowano i rozliczono 106 wniosków na łączną kwotę 
481.363,46 zł. 
 
Tabela 18.Wnioski złożone w 2019 r. 

Wnioski 
2019 

Miasto 
(M) 

Gmina (G) Gaz Węgiel Pompa 
ciepła 

Pelet Elektryczne 

M G M G M G M G M G 

Złożone 
wnioski 

47 67 39 21 6 45 1 0 0 1 1 0 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Wartość udzielonej pomocy finansowej z tytułu realizacji zadań z zakresu poprawy jakości 
powietrza wzrosła w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 370 tys. zł, tj. o 77,1%. W 
2020 r. najczęściej wymieniano piec węgłowy na kocioł gazowy – tj. 111 szt.  
 
Wykres 21. Wartość udzielonych dotacji 2019 – 2020. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

W 2020 r. dotacja była udzielana podmiotom, które dokonały wymiany kotła zainstalowanego 
w budynku oddanym do użytku minimum 6 lat przed złożeniem wniosku. Dotacja była udzielana na 
zadania polegające na trwałej likwidacji starego źródła ciepła i wymianie źródła ciepła (kotłów): 

− z paliwa stałego na paliwo stałe o wyższych parametrach, 

− z paliwa stałego na paliwo gazowe, ogrzewanie elektryczne lub pompę ciepła,  

− z paliwa stałego (palenisko indywidualne – piec kaflowy) na paliwo gazowe lub paliwo stałe o 
wyższych parametrach lub ogrzewanie elektryczne albo pompę ciepła. 

 
Miasto i Gmina w lipcu 2019 r. podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu w sprawie wspólnej realizacji Programu Czyste 
Powietrze. W ramach Porozumienia uruchomiony został punkt informacyjny, w którym można uzyskać 
wszystkie niezbędne informacje o zasadach Programu, a także złożyć wniosek o udzielenie dotacji. 
Mieszkańcom Miasta i Gminy Pleszew oferowana jest pomoc w zakresie przygotowywania i wypełniania 
wniosków o udzielenie dotacji, wstępna weryfikacja złożonych wniosków oraz wypełnianie wniosków o 
płatność. Od dnia podpisania Porozumienia do końca 2020 r. za pośrednictwem Gminy przesłano do 
WFOŚiGW w Poznaniu ok. 140 wniosków oraz udzielono informacji ok. 500 mieszkańcom. W roku 2020 
do Funduszu przekazano prawie 2 razy więcej wniosków niż w roku poprzednim.  

 
 
 
 
 

481 363,46

852 455,73

2019 2020
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Wykres 22. Liczba przekazanych wniosków do WFOŚiGW. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

11.2. Zieleń. 
W roku 2020 Miasto i Gmina Pleszew posadziła ponad 476 drzew oraz 5.455 szt. krzewów. 

Szczegółowe zestawienie obejmujące lokalizację, typ nasadzenia oraz liczbę drzew i krzewów znajduje 
się w poniższej tabeli.  

 
Tabela 19. Nasadzenia zieleni w 2020 r. 

Ulica/Miejscowość Nasadzenie Liczba (szt). 

Kasztanowa kasztanowiec 5 

Targowa 

grusza drobnoowocowa 20 

klon polny 28 

platan 4 

lipa drobnolistna 8 

krzewy 2608 

Ogrodowa – Targowa 

lipa drobnolistna 36 

dąb szypułkowy 34 

wiśnia osobliwa 5 

buk pospolity 10 

grab pospolity – żywopłot formowany 276 

Baranówek lipa drobnolistna 210 

ul. Chopina śliwa purpurowa 11 

  grab pospolity fastigiata 16 

Bógwidze klon pospolty Globosum 12 

ul. Mieszka I grusza drobnoowocowa 12 

ul. Słowackiego/Ogrodowa grusza drobnoowocowa 20 

  klon polny 28 

  platan 4 

  lipa drobnolistna 8 

  grab pospolity (żywopłot) 1653 

  irga 28 

  dereń 63 

  śnieguliczka 440 

  tawuła 67 

  berberys 320 

50

90

2019 2020
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ul. Kasztanowa kasztanowiec czerwony 5 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
 
 
 
 
 

XII. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2015 – 2023.   
Strategia rozwoju gminy jest narzędziem planistycznym w zakresie długofalowego wytyczania i 

osiągania celów wspólnoty samorządowej. Dokument określa kierunek i priorytety rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz przedstawia metody i narzędzia wdrożeniowe. Zapisy strategii wynikają z 
pogłębionej analizy stanu przygotowanej w oparciu o dane statystyczne i dokumenty źródłowe urzędu, 
jednostek organizacyjnych oraz instytucji zewnętrznych. W procesie przygotowywania opisu stanu 
bieżącego mogą być wykorzystane wyniki badań socjologicznych, wyniki innych badań jednostki 
samorządowej oraz opracowania sektorowe. Każdy dokument planistyczny musi być spójny z 
dokumentami o charakterze strategicznym wyższego rzędu, np. ze strategią województwa czy strategia 
rozwoju kraju. Ponadto inżynieria finansowa poszczególnych celów i założeń strategicznych powinna 
odzwierciedlać potencjalne i możliwe źródła finansowania zewnętrznego, w tym ze środków Unii 
Europejskiej. 

W 2020 realizowane były następujące cele strategiczne i operacyjne:   
a) CEL STRATEGICZNY 1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY  

− CEL OPERACYJNY 1.1. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

− CEL OPERACYJNY 1.2. Infrastruktura drogowa i transport 

− CEL OPERACYJNY 1.3. Infrastruktura publiczna  

− CEL OPERACYJNY 1.4. Tereny inwestycyjne i rozwój przedsiębiorczości  

− CEL OPERACYJNY 1.5. Infrastruktura obszarów wiejskich 
Inwestycje określone w planie wydatków majątkowych w roku 2020 przyczyniające się do 

realizacji przedmiotowych celów operacyjnych oraz celu strategicznego:  

− l.p. 1-17, 27-33, 42-47, 56, 53-58, 59-61, 81-90.   
 
Tabela 20. Wskaźniki – Cel Strategiczny 1. 

NAZWA WSKAŹNIKA MIARA ŹRÓDŁO DANYCH 

Długość wybudowanych/przebudowanych dróg 1,387 km  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

Liczba zrewitalizowanych obiektów 1 szt.  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 
b) CEL STRATEGICZNY 2. EDUKACJA I KULTURA 

− CEL OPERACYJNY 2.1 Poprawa jakości kształcenia  

− CEL OPERACYJNY 2.2 Wzrost udziału kultury w życiu mieszkańców  

− CEL OPERACYJNY 2.3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej 

− CEL OPERACYJNY 1.5. Infrastruktura obszarów wiejskich 
Inwestycje określone w planie wydatków majątkowych w roku 2020 przyczyniające się do 

realizacji przedmiotowych celów operacyjnych oraz celu strategicznego:  

− l.p. 35-41, 51, 82-87, 91-93. 
 

Tabela 21. Wskaźniki – Cel Strategiczny 2.  
NAZWA WSKAŹNIKA MIARA ŹRÓDŁO DANYCH 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 954 osób  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 
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Liczba osób zwiedzających muzeum 2100 osób  Muzeum Regionalne w Pleszewie 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
 
 

c) CEL STRATEGICZNY 3. SPORT I ZDROWIE  

− CEL OPERACYJNY 3.1. Profilaktyka i zdrowie  

− CEL OPERACYJNY 3.2. Bezpieczeństwo socjalne  

− CEL OPERACYJNY 3.3. Poprawa sytuacji demograficznej  

− CEL OPERACYJNY 3.4. Upowszechnianie sportu i aktywności ruchowej 

− CEL OPERACYJNY 1.5. Infrastruktura obszarów wiejskich 
Inwestycje określone w planie wydatków majątkowych w roku 2020 przyczyniające się do 

realizacji przedmiotowych celów operacyjnych oraz celu strategicznego:  

− l.p. 34, 48, 49, 62-81 , 94-96. 
 

Tabela 22. Wskaźniki – Cel Strategiczny 3.  
NAZWA WSKAŹNIKA MIARA ŹRÓDŁO DANYCH 

Liczba dużych rodzin objętych pomocą (PPL 3+) 225 szt.  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
 
 

d) CEL STRATEGICZNY 4. WZROST SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNEJ  

− CEL OPERACYJNY 4.1. Poprawa warunków mieszkaniowych  

− CEL OPERACYJNY 4.2. Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców  

− CEL OPERACYJNY 4.3. Wzrost znaczenia organizacji pozarządowych  

− CEL OPERACYJNY 4.4. Wzrost jakości usług publicznych  

− CEL OPERACYJNY 4.5. Promocja  

− CEL OPERACYJNY 4.6. Współpraca międzynarodowa 

− CEL OPERACYJNY 1.5. Infrastruktura obszarów wiejskich 
Inwestycje określone w planie wydatków majątkowych w roku 2020 przyczyniające się do 

realizacji przedmiotowych celów operacyjnych oraz celu strategicznego:  

− l.p. 17-26, 34, 50, 52-61. 
 

Tabela 23. Wskaźniki – Cel Strategiczny 4.  
NAZWA WSKAŹNIKA MIARA ŹRÓDŁO DANYCH 

Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym 33 szt.  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

Liczba projektów realizowanych w ramach budżetu 
obywatelskiego 

0 szt.  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
 
2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 – 2023. 

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące 
kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno – funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), 
integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez 
Programy Rewitalizacji. 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 – 2023 (LPR) jest dokumentem, 
który ma na celu zmierzanie do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez 
zaplanowany wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – 
funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Występowanie obszaru zdegradowanego zostało określone 
w wyniku diagnozy, która została szeroko opisana w niniejszym dokumencie. Podstawą prawną 
opracowania jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) na 
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podstawie art. 18 ust.2 pkt 6. Struktura dokumentu została opracowana w oparciu o "Wytyczne 
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020" (dalej nazywanych Wytycznymi) 
przygotowanych przez Ministra Rozwoju. Wytyczne wyjaśniają oraz definiują kluczowe pojęcia oraz 
wskazują cechy i elementy programów rewitalizacji. Wszystkie wskazane elementy zostały zawarte w 
poniższych rozdziałach. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1023) do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z 
Programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu 
kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji. 

 
Tabela 24. Monitorowanie Programu rewitalizacji - lista projektów realizujących Program Rewitalizacji* 

NAZWA PROJEKTU 
REWITALIZACYJNEGO 

STATUS** 
ZAKŁADANE 

KOSZTY 
CAŁKOWITE (PLN) 

PONIESIONE 
KOSZTY (PLN) *** 

MONTAŻ 
FINANSOWY 

*** 

Remont elewacji budynku ZSP nr 
2 w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

570.000                                      
-   zł  

 -   zł  

Zagospodarowanie terenu 
przylegającego do dworca PKP w 
Pleszewie 

zrealizowane 3.000.000     1.707.808,35zł   393.837,94 zł 
Środki własne  

Remont budynku Ratusza w 
Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

1.500.000                           
291.701,00 zł 

 291.701,00   zł 
Środki własne 

Przebudowa ul. Słowackiego w 
Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

3.000.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Przebudowa Al. Wojska Polskiego 
i ul. Podgórnej w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

3.000.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej – renowacja Parku 
Leśnego PLANTY 

zakładane do 
realizacji 

3.000 000                                  
-   zł  

 -   zł  

Adaptacja budynku mieszkalnego 
na potrzeby utworzenia  oficyny 
wystawienniczej poświęconej 
twórczości Mariana Bogusza 

zakładane do 
realizacji 

750 000                                  
-   zł  

 -   zł  

Poprawa jakości powietrza – 
wymiana kotłów i instalacji c.o. w 
mieście Pleszew 

w trakcie 
realizacji 

2.100 000 1.777.713,04 zł  1.777.713,04 zł 
Środki własne 

Przebudowa budynku przy ul. 
Sienkiewicza w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

2.500.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Przebudowa budynku przy ul. 
Poznańskiej w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

5.500.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Adaptacja budynku mieszkalnego 
na potrzeby utworzenia 
infrastruktury zaplecza 
turystycznego w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

3.500.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Remont Domu Parafialnego w 
Pleszewie oraz zagospodarowanie 
przyległego terenu 

zakładane do 
realizacji 

2.000.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Utworzenie nowej siedziby Domu 
Kultury na terenie dworca PKP 
Pleszew Miasto 

zrealizowane 6.400.000 8.053.802,12  3.710.764,59 zł 
Środki własne 

Renowacja cmentarza 
ewangelickiego w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

1.500.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Utworzenie Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Pleszew w 
budynku przy ulicy Kolejowej w 
Pleszewie 

zrealizowane 6.000.000    4.992.332,30 zł  962.858,25 zł 
Środki własne 
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Rozbudowa infrastruktury 
rekreacyjnej – przebudowa 
basenu otwartego w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

4.500.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Przywracanie parametrów 
technicznych Pleszewskiej Kolei 
Lokalnej 

zakładane do 
realizacji 

7.380.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Adaptacja budynku 
powojskowego na potrzeby 
utworzenia infrastruktury 
społecznej i zaplecza 
turystycznego w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

20.000.000                                  
..-   zł  

 -   zł  

Adaptacja budynku 
gospodarczego przy ul. Piaski  na 
potrzeby utworzenia  budynku 
mieszkalnego-noclegowni 

zakładane do 
realizacji 

150.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Zagospodarowanie pustych 
przestrzeni w harmonii z 
otoczeniem 

zakładane do 
realizacji 

3.000.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Spotkajmy sąsiada na ulicy 
Sienkiewicza 

zakładane do 
realizacji 

105.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Festiwal  „Kolej na Pleszew” zakładane do 
realizacji 

197.000                                  
-   zł  

 -   zł  

„Moje miasto – moja przestrzeń” zakładane do 
realizacji 

30.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Biblioteka – miejscem  integracji 
społecznej   

zakładane do 
realizacji 

60.000                                  
-   zł  

 -   zł  

Aktywny senior zakładane do 
realizacji 

30.000                                  
-   zł  

 -   zł  

* wszystkie projekty realizowane od początku wdrażania programu 
** „zakładane do realizacji”, „w trakcie realizacji” lub „zrealizowane” 
*** poniesione od początku realizacji projektu (łącznie dla danego projektu) 
Źródło: „Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji” z dnia 28.04.2020 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Pleszew za rok 2020. 

 
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.   

Studium zostało uchwalone uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 
września 2018 roku i określa politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania 
przestrzennego. Plany miejscowe sporządza się zgodnie z zapisami studium. Podstawowymi zadaniami 
przyjętej w 2018 r. zmiany studium są: 

− rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z 
jej rozwojem; 

− ocena stopnia dezaktualizacji ustaleń dotychczas obowiązującego studium; 

− sformułowanie kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, a także 
podstawowych zasad polityki przestrzennej i zasad ochrony interesu publicznego; 

− stworzenie podstaw do koordynacji sporządzania planów miejscowych i wydawania decyzji o 
warunkach zabudowy  wydawanych przy braku planów miejscowych; 

− promocja walorów i możliwości inwestycyjnych gminy. 
Cele polityki przestrzennej zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Pleszew: 
a) W zakresie ekologii jest ochrona środowiska przyrodniczego i jego kształtowanie: 

− ochrona przed zanieczyszczeniami powierzchni ziemi, powietrza, wód podziemnych i 
powierzchniowych, 

− wyłączenie z zabudowy wydzielonych obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
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− wspieranie inwestycji proekologicznych przede wszystkim związanych z infrastrukturą 
techniczną, 

− zachowanie istniejącej zieleni oraz wprowadzanie nowej. 
b) W zakresie aktywizacji gospodarczej miasta:  

− stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego przy poszanowaniu uwarunkowań 
przyrodniczych i chroniących środowisko. 

− tworzenie niezbędnej oferty terenów pod zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjną 
wyposażonych w nowoczesną infrastrukturę techniczną. 

c) W zakresie rozwoju społeczności miejskiej: 

− wspieranie wszelkich przedsięwzięć wpływających na poprawę jakości życia i służących 
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie mieszkalnictwa, miejsc pracy i wypoczynku. 

Zachowany zostaje wielofunkcyjny rozwój miasta ukierunkowany na: 
1) stworzenie miejsc pracy dla ludności miasta, 
2) rozwój zabudowy wraz z rozwojem sieci uzbrojenia technicznego, 
3) zachowanie wysokich walorów dziedzictwa kulturowego, 
4) poprawę stanu środowiska przyrodniczego. 

Kierunki polityki przestrzennej zostały określone przez: 
1) cele zagospodarowania przestrzennego, 
2) zasady zagospodarowania przestrzennego, 
3) kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

Cele zagospodarowania przestrzennego: 
1) efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, 
2) tworzenie warunków do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. 

Zasady zagospodarowania przestrzennego: 
1) tworzenie warunków do współistnienia środowiska przyrodniczego i zurbanizowanego, 
2) zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
3) poprawy ładu przestrzennego, 
4) rozbudowę systemów infrastruktury technicznej. 

 
Studium uchwalone uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018 roku obowiązuje bez zmian. W roku 2020 przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań. Podjęto 
następujące uchwały: 

− uchwała nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla części gminy Pleszew. Na podstawie postępowania w trybie zapytania 
ofertowego dokonano wyboru projektanta zmiany studium – EKO-Projekt Michał Dudziński z 
siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji rok 2021. Sporządzono projekt zmiany studium 
doprowadzając do etapu opiniowania i uzgadniania. Termin uzgodnień upłynął z końcem 
grudnia 2020 r., 

− uchwała nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew. Na podstawie postępowania w trybie 
zapytania ofertowego dokonano wyboru projektanta zmiany studium – EKO-Projekt Michał 
Dudziński z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji rok 2021. 

 
4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Polityka przestrzenna miasta realizowana poprzez sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przeznaczonych w zmianie studium pod zabudowę. 
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Stanowi podstawę do zabudowy i zagospodarowania 
terenu. Ustala się przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby 
ich zagospodarowania i zabudowy. Obowiązek sporządzenia planu dotyczy terenów, gdzie będą 
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realizowane lokalne cele publiczne. Na terenach tych projektowane są inwestycje celu publicznego 
związane z realizacją uzbrojenia terenu i wydzielenia dróg. 

W 2020 zakończono procedurę sporządzania dwóch miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, 
Wschodniej i Piaski uchwalony uchwałą nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 
stycznia 2020 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
3 lutego 2020 r., poz. 1224; 

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w 
Pleszewie zatwierdzony uchwałą nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 
września 2020 r. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 
2 października 2020 r., poz. 7395. 

 
Tabela 25. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Miasto Pleszew.  

L.p. 
Nazwa miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 
określenie granic opracowania 

Nr uchwały rady miejskiej 
uchwalającej mpzp i data 

uchwalenia 

Publikacja w dzienniku 
urzędowym 

województwa 
Nr i data 

1.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pleszewa – w rejonie 
ul. Kaliskiej i Polnej (rejon skrzyżowania ul. 
Kaliskiej z drogą krajową nr 42) 

XV/308/98 
19.06.1998 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Kaliskiego  
Nr 31, 15.12.1998 r. 
poz.273 

2.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego działek nr 2460, 2461 oraz 
części działki nr 2455/5 położonych przy Al. 
Wojska Polskiego w Pleszewie 

VI/38/99 
21.01.1999 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 36 
11.06.1999 r., poz. 715 

3.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego działki nr 2646 położonej 
przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie 

IX/103/99 
27.05.1999 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 46  
1.07.1999 r., poz. 989 

4.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pleszewa dla obszaru 
w rejonie ulic: Słowackiego i Targowej 

XXII/145/2004 
23.09.2004 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 
162 26.11.2004 r., poz. 
3464 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru przy ul. 
Grunwaldzkiej w Pleszewie 

XXVII/323/2013 
20.06.2013 r. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp.  
19.07.2013 r. poz. 
4621 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 
Marszewska, Glinki w Pleszewie 

XXXII/410/2014 
27.03.2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia  
12.05.2014 r., poz. 
3055 

7.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 
70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w 
Pleszewie 

XXXVII/479/2014 
25.09.2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
24.10.2014 r., poz. 
5437 

8.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – 
Piaski” dla południowo-wschodniej części 
miasta Pleszewa – Etap I 

VIII/78/2015 
24.09.2015 r.  

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
30.09.2015 r.  poz. 
5552 

9.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – 
Piaski” dla południowo-wschodniej części 
miasta Pleszewa – Etap II 

XVII/195/2016 
14.09.2016 r.  

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
16.09.2016 r.  poz. 
5542 

10.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru przy ul. 
Kazimierza Wielkiego w Pleszewie 

XVIII/208/2016 
10.11.2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
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16.11.2016 r.  poz. 
6995 

11.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Pleszew – rejon ul. 
Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-
zachodniej części miasta Pleszewa 

XVIII/209/2016 
10.11.2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
21.11.2016 r. poz. 
7111 

12.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru w rejonie ulic: 
Prokopowska i Glinki w Pleszewie  

XXXI/357/2018 
12.04.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
23.04.2018 r. poz. 
3605 

13.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa 

XXXVI/417/2018 
27.09.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
08.10.2018 r., poz. 
7661 

14.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego 
pomiędzy ulicami Kaliską, Krzyżową i 
Garncarską w Pleszewie  

XIII/127/2019 
24.10.2019 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
12.11.2019 r., poz. 
9511 

15.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pleszew w rejonie 
ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski  

XVII/155/2020 
20.01.2020 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
03.02.2020 r., poz. 
1224 

16.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru przy ul. H. 
Wieniawskiego w Pleszewie  

XXIV/216/2020 
24.09.2020 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
02.10.2020 r., poz. 
7395 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
 
Tabela 26. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Gmina Pleszew.  

 
L.p. 

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, określenie granic opracowania 

Nr uchwały rady 
miejskiej 

zatwierdzającej mpzp i 
data uchwalenia 

Publikacja w dzienniku 
urzędowym 

województwa 
nr i data 

1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
działek nr 164/3, 164/5 i 6/2 położonych w Ludwinie 
gmina Pleszew 

XV/309/98 
19.06.1998 r. 

Dz. Urzędowy Woj. 
Kaliskiego Nr 24  
7.10.1998 r., poz. 238 

2.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
działki nr 170 położonej przy ul. 23 stycznia 
w Kowalewie gm. Pleszew 

IX/101/99 
27.05.1999 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 46 
1.07.1999 r., poz. 987 

3.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
działki nr 26/3 położonej w Kowalewie gm. Pleszew 

IX/102/99  
27.05.1999 r.  

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 46 
1.07.1999 r., poz. 988 

4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu obejmującego osiedle we wsi Zielona Łąka 
gmina Pleszew (obszar od drogi krajowej nr 11 w 
kierunku zachodnim do granic administracyjnych 
wsi Zielona Łąka) 

XXII/195/2000 
26.10.2000 r.  

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 92 
29.12.2000 r., poz.1225 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru części wsi Kuczków gmina Pleszew 

XXX/258/2001 
18.06.2001 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 112 
13.09.2001 r., poz. 2133 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Lenartowice” dla obszaru części wsi 
Lenartowice gmina Pleszew 

XXXIV/280/2001 
29.11.2001 r.  

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 32 
28.02.2002 r. poz. 969 

7.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pleszew dla terenu Osiedla „Pod Lasem” we 
wsi Zielona Łąka gm. Pleszew 

X/49/2003 
30.06.2003 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 133 
6.08.2003 r. poz. 2505 
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8.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Zbiornik Nowa Wieś – Łaszew” dla części wsi Nowa 
Wieś i Taczanów Drugi gm. Pleszew 

XXXIII/246/2005 
7.09.2005 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 162  
24.11.2005 r., poz.4339 

9.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Zbiornik Zawidowice – Zawady” dla części wsi 
Zawidowice i Zawady gm. Pleszew 

VI/33/2007 
22.03.2007 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 130 
11.09.2007 r., poz.2964 

10.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew 
gm. Pleszew 

VIII/50/2007 
24.05.2007 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 162 
15.11.2007 r., poz.3498 

11.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gm. Pleszew – dla części wsi Kuczków 

XXV/205/2009 
12.02.2009 r.  

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 97 
14.05.2009 r., poz. 1467 

12.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gm. Pleszew – dla części wsi Sowina 

XXIX/251/2009 
7.07.2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego Nr 174 
28.09.2009 r., poz. 2933 

13.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa Wieś 
gmina Pleszew 

XX/237/2012 
21.06.2012 r. 

Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
28.09.2012 r. poz. 4056 

14.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Marszew - Wschód” dla części wsi Marszew gmina 
Pleszew 
 

VI/64/2015 
25.06.2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego 
6.07.2015 r. poz. 4264 

15.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew 
 

XIII/165/2016 
12.05.2016 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego 
7.06.2016 r., poz. 3707 

16.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy 
gm. Pleszew 

XXXI/356/2018 
12.04.2018 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego 
20.04.2018  r., poz. 
3590 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
 

Wszystkie plany są udostępnione w systemie informacji przestrzennej 
https://pleszew2.e-geoportal.pl/. 

W roku 2020 przystąpiono do sporządzania następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

1) uchwała nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie wsi Korzkwy gmina Pleszew. Na podstawie postępowania w trybie zapytania 
ofertowego w dniu 18.12.2020 roku podpisano umowę z firmą API  Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu na sporządzenie projektu planu. Termin realizacji rok 2022.  

2) uchwała nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
w obrębie wsi Dobra Nadzieja, Ludwina gmina  Pleszew. Na podstawie postępowania w trybie 
zapytania ofertowego w dniu 27.10.2020 roku podpisano umowę z ESPRIT  Olsztyn na 
sporządzenie projektu planu. Termin realizacji rok 2021. 

3) uchwała nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
przy ulicy 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś gmina Pleszew. 
Ogłoszono w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu, obwieszczono w BIP oraz 
zawiadomiono właściwe organy i instytucje. Wystąpiono do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie zakresu 
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oś. 

4) uchwała nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie wsi Marszew gmina Pleszew. Na podstawie postępowania w trybie zapytania 

https://pleszew2.e-geoportal.pl/
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ofertowego w dniu 18.12.2020 roku podpisano umowę z ESPRIT Olsztyn na sporządzenie 
projektu planu. Termin realizacji rok 2022. O przystąpieniu do sporządzenia planu ogłoszono w 
prasie, obwieszczono w BIP itd. oraz zawiadomiono właściwe organy i instytucje. 

5) uchwała nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Marszew – wschód” dla części wsi Marszew gmina Pleszew. Na podstawie postępowania w 
trybie zapytania ofertowego w dniu 18.12.2020 roku podpisano umowę z EKO-Projekt Michał 
Dudziński z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji rok 2022. 

 
5. Pozostałe programy i działania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i 

Planowanie Przestrzennego. 
Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 2021 został 

opracowany w oparciu o przepisy prawa ustanowione w art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami ogłoszony w dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z dnia 29 maja 2018 r., 
poz. 4390.   

− Za priorytetowe dla gminnego programu należy uznać cele wynikające z art. 87. ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, tj: 

− Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z 
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. 

− Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej i 
konsekwentne oraz planowe realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących 
opieki nad zabytkami jako potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla 
rozwoju gminy. 

− Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 
zachowania. 

− Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

− Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 
turystycznych i edukacyjnych oraz wykreowanie wizerunku gminy poprzez: podejmowanie 
działań sprzyjających wytworzeniu lokalnej tożsamości mieszkańców, wspieranie aktywności 
mieszkańców mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego, edukację w zakresie 
miejscowego dziedzictwa kulturowego. 

− Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

− Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe 
związane z wykorzystywaniem tych zabytków. 

− Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 
zabytkami. 
Gminny program opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2021 

obowiązywał bez zmian. W 2020 udzielono dotacji celowej parafii Rzymskokatolickiej p.w. Rozesłania 
Św. Apostołów w Brzeziu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym 
południowym, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. 
Apostołów w Brzeziu - Uchwała nr XVIII/163/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. 
Ponadto: 

− wydano 31 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

− wydano 261 decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy (w tym:, 17 - odmowy ustalenia 
warunków zabudowy, 47 - decyzje o przeniesieniu warunków zabudowy na nowego inwestora, 
decyzje o zmianie warunków zabudowy, decyzje o umorzeniu postępowania), 

− uaktualniono system informacji przestrzennej: e-geoportal, moduły: MPZP, Decyzje. 
Udostępniono zbiory danych przestrzennych dot. miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego i ich zmian. 
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6. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 2020.   

Program został przyjęty uchwałą nr XXVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 
grudnia 2017 r. i realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. w zakresie wspierania 
rodzin i systemu pieczy zastępczej. Celem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i 
dzieci przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, umożliwiającego im 
przywrócenie zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w 
opiece i wychowaniu dzieci. Zadaniami programu polegają na: analizie sytuacji rodziny środowiska 
rodzinnego oraz przyczyn kryzysu,  wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo 
– wychowawczych rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji 
społecznej rodziny ,dążeniu do reintegracji.   

W roku 2020 współpracą z asystentem rodziny objęto 33 rodziny, w rodzinach tych 
wychowywało się 84 dzieci od pierwszego dnia do 18 roku życia. Rodziny cechowała złożoność 
występowania problemów, które narastały na przełomie kilku lat. Na podstawie prowadzonej pracy i 
dokonywanej okresowej oceny sytuacji rodzin przez asystentów rodziny wynika, że do wiodących 
problemów mających wpływ na nieprawidłowe funkcjonowanie rodzin należy: zjawisko występowania  
przemocy w rodzinie, alkoholizm jednego lub obojga rodziców, częste zmiany partnerów życiowych, brak 
wzorców do naśladowania, złe nawyki wyniesione z domu rodzinnego, brak umiejętności i kompetencji 
wychowawczych, brak umiejętności w  pełnieniu ról społecznych. Asystent rodziny zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy obsługiwał w skali  miesiąca 14 rodzin.   

Na podstawie przeprowadzonych ocen sytuacji zakończył pracę z 4 rodzinami: 

− z powodu braku współpracy – 2 rodziny, 

− z powodu osiągniętego celu – 2 rodziny. 
W 2020 roku Sąd Rejonowy w Pleszewie wskazał 15 rodzin, które z różnych powodów wymagały 

wsparcia w formie współpracy z asystentem rodziny oraz zobowiązał pracowników socjalnych do 
monitorowania aktualnej sytuacji życiowej wskazanych rodzin. W stosunku do trzech rodzin pracownicy 
socjalni wspólnie z asystentem rodziny  wnioskowali do Sądu Rejonowego w Pleszewie o wgląd w 
sytuację rodzinną z uwagi na zagrożone dobro dzieci. Zgodnie z art. 130 ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej asystenci rodziny  uczestniczyli  w 8 spotkaniach zespołu do spraw okresowej  
oceny sytuacji dziecka. Z uwagi na obostrzenia wynikłe z pandemii koronawirusa spotkania odbywały się 
w formie rozmów telefonicznych lub informacji pisemnych, w okrojonej liczbie spotkań. W ramach 
funkcjonowania na terenie miasta Lokalnego Punktu Pomocy  Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
12 rodzin skorzystało z poradnictwa prawnego i psychologicznego. Asystenci rodziny zobowiązani do 
systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną uczestniczyli  w 
7 szkoleniach przeprowadzonych w formie zdalnej lub stacjonarnej. Szkolenia obejmowały tematykę z 
zakresu: sposobów radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci młodzieży, 
terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie, podejścia 
skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z osobami niepełnosprawnymi, stresu i wypalenie 
zawodowego, kontraktu socjalnego. Uczestniczyli w superwizji indywidualnej. 
 W 2020 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program asystent 
rodziny na rok 2020.” W ramach Programu została podpisana umowa Nr PS.III.946.2.2.2020.115 
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu a Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew w 
wyniku, której Ośrodek jako podmiot realizujący zadania otrzymał dotację celową w wysokości 3.400,00 
zł. przeznaczoną na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta 
rodziny. Dotację wydatkowano w 100%. Koszty własne poniesione przez gminę na wygrodzenia i 
pochodne wyniosły łącznie 84.184,96 zł. Pozostałe koszty w kwocie 6.197,07 zł. dotyczyły zakupu odzieży 
ochronnej, materiałów i wyposażenia, podróży służbowych oraz odpisów na ZFŚS. Ponadto gmina 
zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej partycypowała w 
kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych - Dom 
Dziecka w Pleszewie. W roku 2020 w rodzinach zastępczych przebywało 14 dzieci, koszt utrzymania dzieci 
poniesiony przez Gminę wyniósł ogółem 68.675, 88 zł (udział Gminy wynosił 30%, 50% ogólnego kosztu 
utrzymania), natomiast w placówce opiekuńczo - wychowawczej przebywało ogółem 2 dzieci, koszt 
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utrzymania dzieci poniesiony przez Gminę wyniósł ogółem 59.193,00 zł (udział Gminy wynosił 50% 
ogólnego kosztu utrzymania). 
 

7. Program Rodzina PPL 3+ 
„Rodzina PPL 3+” to program skierowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew. może zostać nim objęta rodzina, która posiada na utrzymaniu co najmniej troje 
dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. 

Rodziny w ramach Programu uprawnione były do korzystania z ulg przy zakupie biletów wstępu 
na następujące obiekty gminne: 

− Stadion miejski i basen otwarty Sport Pleszew Sp. z o.o. – ulga w wysokości 50% ceny biletu 
normalnego wstępu na basen i na imprezy organizowane na stadionie przez Sport Pleszew 
Sp. z o.o., 

− Basen sportowy i rekreacyjny wraz ze strefą SPA oraz kręgielnia Parku Wodnego „Planty” – 
ulga w wysokości 50% ceny biletu normalnego za pierwszą godzinę korzystania, 

− Kino „Hel” na seanse filmowe – ulga w wysokości 50% (nie dotyczy zakupu okularów do 
projekcji 3D), 

− Wstęp do Muzeum Regionalnego w Pleszewie – ulga w wysokości 100%. 
Podmioty prywatne uczestniczące w Programie Rodzina PPL 3+: 

− Studio Tańca „Frajda” – ulga w wysokości 50% na zajęcia taneczne, 

− Fitness Klub „ActiveFit” (Pleszew, ul. Traugutta) – ulga w wysokości 50%, 

− Firma Propeller sieci i systemy komputerowe – ulga w wysokości 50%, 

− Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa – zniżki na treningi piłkarskie w wysokości 20% na 
odpłatności za jedno dziecko oraz 30% odpłatności za drugie dziecko, 

− Klub Szachowy Orły Pleszew – zniżki w wysokości 25% na wstąpienie do Klubu, 20% na 
zajęcia szachowe, 10% na wpisowe za udział w turniejach organizowanych przez KSz Orły, 

− Firma Audio-Com – zniżki w wysokości 10% na zakup baterii do aparatów słuchowych oraz 
akcesoriów, 

− Uczniowski Klub Taekwondo Pleszew – ulga w wysokości 40%, 

− Atlas Fitness Club – ulga w wysokości 25% na wszystkie karnety uprawniające do korzystania 
z usług znajdujących się w ofercie Uczestnika, z wyjątkiem promocji, 

− Klub Sportowy Stal Pleszew – zniżka w wysokości 50% za składkę miesięczną w Klubie, 

− Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy – zniżki w wysokości 100% na 
bilety wstępu upoważniające do korzystania z pełnej oferty, 

− Szkoła Tańca JAST – zniżki w wysokości 40% na zajęcia taneczne. 
Ponadto posiadacz karty mógł skorzystać z dwóch darmowych miejsc w Płatnej Strefie Parkowania przy 
Pl. Kościuszki.  
 
Wykres 23. Liczba rodzin uczestniczących w Programie Rodzina PPL 3+. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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8. Program Karta „Senior PPL 60+” 
Program Karta „Senior PPL 60+” przeznaczony jest dla seniorów z terenu Miasta i Gminy 

Pleszew, którzy dzięki posiadaniu odpowiedniej karty mogą skorzystać z promocji i ulg przygotowanych 
przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu. Dodatkowo do dyspozycji seniorów dostępne były 
bezpłatne dwa miejsca parkingowe – Rynek, Pl. Powstańców. 

 
Wykres 24. Liczba wydanych kart Senior PPL 60+. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
Partnerzy Programu Karta „Senior PPL 60+”: 
1. Kwiaciarnia STOKROTKA, 10 %  zniżki na asortyment z wyłączeniem słodyczy i alkoholu, ul. Kolejowa 

6/1. 
2. F.H. Waldemar Balcerek, 5 % zniżki na cały asortyment, ul. Daszyńskiego 3. 
3. Kwiaciarnia KORZENIEWSCY, 5% zniżki na rośliny doniczkowe, 5% zniżki na zamówienia pod 

wskazany adres na terenie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Traugutta 38. 
4. 4.Galeria Sztyki Użytkowej art. M, 10% zniżki na cały asortyment, ul. Sienkiewicza 26. 
5. Holly Style, 10% zniżki na wszystkie towary nie objęte promocją, ul. Kraszewskiego 3. 
6. VITAMED sp.j., 10% zniżki na diagnostykę laboratoryjną, rehabilitację leczniczą,  diagnostykę stóp, 

indywidualne wkładki podologiczne, diagnostykę kardiologiczną, ul. Jana III Sobieskiego 34. 
7. Sklep FENIX, 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem Marki 4F, ul. Rynek 23. 
8. Agencja Ubezpieczeniowa M. Szwałek, 15% zniżki na ubezpieczenia nowych mieszkań i domów, 

ubezpieczenia komunikacyjne, agencja mobilna tel. 535 615 300. 
9. ACTIVE FIT Magdalena Nawrocka, 50% zniżki na zakup karnetu miesięcznego w godz. 11.00 – 14.00, 

ul. Traugutta 30. 
10. GAWIX Sp. Z o.o., 10% zniżki na cały asortyment, ul. Św. Ducha 5. 
11. KBJM Edukacja i Sport Sp. z o.o., 10% zniżki przy zakupie biletów na koncerty, 20 % zniżki na 

sporządzenie rocznego rozliczenia PIT, ul Kochanowskiego 4/4 tel. 609 403 476. 
12. AUDIO – COM, bezpłatne badanie słuchu, 15% zniżki na zakup baterii, bezpłatny przegląd aparatu, 

ul. Poznańska 26. 
13. P.H.U. Kunert, 10% zniżki na II daniowy obiad i obiad abonamentowy, organizator imprez powyżej 

20 osób gratis, ul. Poniatowskiego 11. 
14. MAGD-RTV Marcin Nowak, Bezpłatny dowóz sprzętu, bezpłatne dostosowanie kuchni gazowych 

(bez osprzętu), ul. Kaliska 12. 
15. SIODLARZ Justyna Matyjaszczyk, 10% zniżki na usługi kaletnicze i rymarskie, 5% zniżki na 

asortyment w sklepie, ul. Krzyżowa 2. 
16. ATLAS FITNES CLUB, Karnet zniżkowy na siłownię, bezpłatne uczestnictwo w zajęciach: 

rehabilitacja, ruch, relax, ul. Sportowa 4. 
17. Salon Fryzjerski TWÓJ STYL, 10% zniżki na wszystkie usługi, Al. Wojska Polskiego 1. 
18. P.H.U. ARAMIR Sp. Z o.o. Sp. K., 10,00 zł zniżki od obowiązującej ceny opału (węgiel, miał), 15,00 zł 

zniżki od obowiązującej ceny kamieni ozdobnych, ul. Piaski 33. 

2048

1758

0 500 1000 1500 2000

Karta Senior 60+

Wydane w 2020 Wszystkie wydane



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
77 

 

19. P.P.H.U. Match PRO, 10% zniżki na cały asortyment, Taczanów Pierwszy 18. 
20. Agencja Biurowa PZU Marcin Kowalski, 40% zniżki na ubezpieczenie domu, 20% zniżki na 

ubezpieczenie AC samochodu, 10% zniżki na ubezpieczenie OC samochodu, 5% zniżki na 
ubezpieczenie NNW i turystyczne, ul. Ogrodowa 8. 

21. Sport Pleszew Sp. Z o.o., Bilet Pleszewskiego Seniora – 8 zł, obowiązuje na basenie sportowym oraz 
basenach rekreacyjnych Parku Wodnego Planty od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 15.00, nie 
dotyczy strefy SPA, ul. Sportowa 4. 

22. Hurtownia Cztery Pory Roku, 5% zniżki na cały asortyment, ul. Sienkiewicza 43. 
23. Gabinet Usług Podologicznych, 10% zniżki pedicure medyczny i kosmetyczny, tel. 889 160 721, ul. 

Jana III Sobieskiego. 
24. F.H.U. HANIA GASTRO, 15% zniżki danie dnia, 50% zniżki kawa i herbata, organizator imprezy 

powyżej 15 osób gratis, ceny w lokalu lub na wynos, bez dowozu, ul. Kazimierza Wielkiego 2. 
25. F.H.U. MACIEJ, Co 8 kurs taxi gratis do 5 km od Pleszewa, tel. 512 512 925. 
26. P.W. OLMA, 5% zniżki na art. dla plastyków – sklep Arlekin ul. Daszyńskiego 1; 5% zniżki na skarpety, 

rajstopy, pończochy – Maja Market ul. Mieszka I 2D. 
27. F.H.U. VISATOS, 5% zniżki na cały asortyment, ul. Sopałowicza 6. 
28. Salon Kosmetyczny Babski Świat, 30% zniżki na zabiegi pielęgnacyjne i strefę SPA, 20% zniżki 

stylizacja paznokci, ul. Kaliska 3. 
29. HOSA TAXI, 20 % zniżki na przejazd taxi po Mieście i Gminie Pleszew, przejazd w ramach karty 

zgłaszamy przed kursem, tel. 515 515 823. 
30. MYJNIA POD BRZOZĄ, zniżka z 17 zł do 15 zł na mycie samochodu na myjni automatycznej, program 

z woskiem, możliwość zakupu klucza wartościowego na myjnię bezdotykową, 10% więcej czasu 
mycia, Lenartowice 15a. 

31. CENTRUM OGRODNICZE GIELNIAK, 10% zniżki na asortyment z wyłączeniem sprzętu elektrycznego, 
spalinowego oraz asortymentu przecenionego, ul. Kaliska 78. 

32. P.H.P.U. ROLBUD, 10,00 zł zniżki od obowiązującej ceny opału (węgiel, miał), 15,00 zł zniżki od 
obowiązującej ceny kamieni ozdobnych, Lubomierz 3. 

33. Matt Sport Club, 40% od kwoty regularnej zawartej w cenniku na miesięczny (31 dni) karnet na 
siłownię, ul. Pomorska 25a. 

34. Delikatesy FANTAZJA, 5% zniżki na art. cukiernicze, ciasta, torty, Al. Wojska Polskiego 28. 
35. AVANTI Teresa Szymura, 10% zniżki na cały asortyment, Rynek 8. 
36. NZOZ DERMILAB, 10% rabatu na wszystkie badania laboratoryjne z wyjątkiem badań 

wykonywanych u podwykonawców, 10 % rabatu na porady dermatologiczne, ul. Hallera 56. 
37. auditorJA, 5% zniżki na rozliczenie roczne (PIT – 37), 10% zniżki na prowadzenie działalności 

gospodarczej (dot. formy opodatkowania ryczałt i KPiR podatników zwolnionych z podatku VAT), 
ul. Kaliska 10/1. 

38. DTO s.c. Zakład Produkcji Kotłów C.O., 10% zniżki na zakup kotła C.O., ul. Nowa 6, www.kotly-
pleszew.pl. 

39. PUB Piwnica, 15% zniżki w pubie i ogródku piwnym, ul. Kaliska 2. 
40. Pralnia Chemiczna EXPRESS, 20% zniżki na wszystkie usługi pralnicze, ul. Poznańska 23. 
 

9. Karta Dużej Rodziny  
Rządowy program skierowany do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej, mający na celu przyznanie uprawnień osobom posiadającym ważną Kartę  do 
korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności. 
Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, niepoświadczającym 
prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów. W dniu 
27.06.2016 r. zostało zawarte porozumienie Partnerskie między Województwem Wielkopolskim a 
Miastem i Gminą Pleszew, którego celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Prawo 
do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą 
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje 
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dzieci: 

− w wieku do ukończenia 18. roku życia, 

− w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się, 

− bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Karta jest przyznawana: 

− rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony, 

− dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia, 

− dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu 
roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca 
roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie 
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
25. roku życia, 

− dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia, 

− dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 

− osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 
dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu 
roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca 
roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie 
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
25. roku życia.  

 W roku 2020 złożono 97 wniosku, wydano 299 tradycyjnych kart oraz 205 elektronicznych. 
 
Tabela 27. Karta Dużej Rodziny na przestrzeni lat. 

Wyszczególnienie/Rok      2015     2016      2017      2018   2019   2020 

Liczba wniosków           90        45       43        36    564     97 

Liczba wydanych kart tradycyjnych         468       237       231        199  1299    299 

Liczba wydanych kart elektronicznych           0        0         0        124    554    205 

Źródło: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.  

 
 

10. Wielkopolska Karta Rodziny. 
Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. W dniu 27.06.2016 r. zostało  zawarte porozumienie 
Partnerskie między Województwem Wielkopolskim a Miastem i Gminą Pleszew, którego celem jest 
realizacja Programu „ Wielkopolska Karta Rodziny”. Adresatem działań w ramach Programu objęte są 
rodziny 3+ w tym także rodziny z terenu Miasta i Gminy Pleszew.   
 Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych 
warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system 
zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „ Wielkopolska Karta Rodziny”. 

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny odbywa 
się według zasad przyznawania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Obsługa wniosku polega na 
wprowadzeniu danych członków rodziny do programu komputerowego Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej- wnioski o Wielkopolską Kartę Rodziny. Karta jest przyznawana bezpłatnie. Rodzicom karta 
jest przyznawana na czas nieokreślony, dzieciom: 

− w wieku do ukończenia 18 roku życia, 



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
79 

 

− w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole 
wyższej, odpowiednio do dnia 30 września następującego po ukończeniu roku szkolnego 
lub do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki w danej 
placówce, 

− bez ograniczeń wiekowych − w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W roku 2020 – liczba wydanych wniosków wyniosła 43, wydanych kart 143 sztuki. 
 

11. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. 
W ramach programu 700 rodzin otrzymało produkty żywnościowe: cukier, makaron, kaszę, 

puszki: groszek z marchewką, konserwy mięsne, gołąbki, herbatniki, mleko, sok jabłkowy,  powidła, ser 
żółty. 

 
12. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2020.   
Program został przyjęty uchwałą nr XIII/157/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 

2016 r., stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy 
domowej przez wszystkie instytucje pomocowe zobligowane do działań w tym zakresie na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew. Cel główny Programu - zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Cele szczegółowe Programu: 
− zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
− zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie, 
− zwiększenie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 
− zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności usług. 
 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 czerwca 2011 r powołany został 
Zespół Interdyscyplinarny, który na bieżąco diagnozuje zjawisko przemocy w rodzinie. Utworzenie 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie było efektem wejścia w życie 
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem działania Zespołu jest koordynowanie 
systemu przeciwdziałania przemocy domowej - w obszarze miasta i gminy. Zespół  to grupa ludzi, 
specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się profilaktyką przemocy i rozwiązaniem problemu przemocy 
w rodzinie, przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków Zespołu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” w 2020 r. wszczęto 97 procedur Niebieskie Karty – poprzez wypełnienie formularza 
Niebieska Karta – A i przekazanie go do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie. 

 
Wykres 25. Liczba nowych i aktywnych (wszystkich) Niebieskich Kart. 

 
Źródło: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. 
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Na terenie gminy Pleszew w 2020 r. założono 31 „Niebieskie Karty”, natomiast na terenie miasta 
założono 66 „Niebieskie Karty”, w tym : 

− 1 przez pracowników socjalnych MGOPS W Pleszewie, 

− 91 przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, 

− 2 karty założone przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, 

− 2 karty założone przez Komendę Miejską Policji w Ostrowie Wlkp., 

− 1 karta założona przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu. 
W 2020 r. powołanych zostało 98 grup roboczych, zajmujących się opracowaniem i realizacją 

planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie oraz monitorowaniem 
i dokumentowaniem działań. Z uwagi na ogłoszony stan pandemii Covid-19 i związane z tym obostrzenia, 
grupy robocze odbywały się również w formie rozmowy telefonicznej przeprowadzanej ze sprawcą i 
ofiarą. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pracownicy socjalni interweniowali w terenie, zachowując 
reżim sanitarny: 

− 25 spotkań odbyło się bez udziału sprawcy i ofiary, 

− 16 spotkań odbyło się przy udziale sprawcy i ofiary , 

− 20 spotkań odbyło się przy udziale sprawcy, 

− 35 spotkań odbyło się przy udziale ofiary. 

− 2 spotkania grupy roboczej odbyły się w miejscu zamieszkania  ofiary i sprawcy. 
Grupy Robocze – odbywały się zawsze przy udziale pracownika socjalnego i dzielnicowego 

Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie oraz pracownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. 
W grupach roboczych brali udział również pedagodzy szkolni i kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w 
Pleszewie. 

Liczba osób w rodzinach dotkniętych przemocą wynosi 233, w tym 58 dzieci, które były 
świadkami przemocy w rodzinie. Ofiarami przemocy w rodzinie było 85 kobiet, 6 mężczyzn. Sprawcami 
przemocy w rodzinie były 2 kobiety i 82 mężczyzn. 

Zespół Interdyscyplinarny odnotował również „Niebieskie Karty” w sytuacji przemocy wobec w 
osób starszych, były to pojedyncze przypadki, jednak zasługujące na uwagę. Definicja WHO określa, iż 
przemoc wobec osób starszych jest jednorazowym lub powtarzającym się aktem, który staje się 
przyczyną zranienia lub niesie za sobą ryzyko zranienia osoby starszej, pozostającej w opiece opiekuna 
lub ze strony innych osób, pozostających z nią w relacjach, które powinny zapewnić zaufanie i 
bezpieczeństwo a w rzeczywistości są źródłem „ zranienia lub stresu osoby starszej”. Osoby starsze – 
ofiary przemocy – są często niepełnosprawne fizycznie i umysłowo co sprawia, że nie maja siły się bronić, 
są też mniej mobilne i nie mają możliwości ujawniania skierowanych przeciwko nim aktów przemocy. 

Występująca w rodzinie przemoc wpływa na zaburzenia  funkcjonowania rodziny i jest 
zagrożeniem dla wszystkich członków - może skutkować ograniczeniem władzy rodzicielskiej co w 
efekcie może prowadzić do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W celu wspierania rodziny w 
prawidłowym pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych - na wniosek pracownika socjalnego – w 
rodzinie gdzie prowadzona jest procedura „Niebieskie Karty” przyznawany jest asystent rodziny   Jak 
wynika z analizy dokumentów powodem wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” była przemoc 
psychiczna bądź fizyczna stosowana wobec ofiary spowodowana - w przeważającej mierze - 
uzależnieniem sprawcy od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, konfliktem małżeńskim w 
pojedynczych przypadkach chorobą psychiczną. 

W 2020 r. zakończono 27 procedur „Niebieskie Karty” z powodu : 

− w 14 przypadkach ustania przemocy, 

− w 4 przypadkach zmiany miejsca zamieszkania ofiary, 

− w 3 przypadkach zgonu sprawcy, 

− w 3 przypadkach rozwodu, 

− w 1 przypadku osadzenie sprawcy w Zakładzie Karnym, 

− w 2 przypadkach podjęcia leczenia odwykowego. 
Pozostałe „Niebieskie Karty” są nadal systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych. 
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Z informacji uzyskanych z placówek oświatowych wynika, że na terenie szkół Miasta i Gminy 
Pleszew prowadzone były spotkania profilaktyczne z rodzicami i uczniami, dotyczące przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. W ramach programów profilaktycznych m.in. „Żyjmy miło” „Żyjmy bezpiecznie” 
Więcej MOCY – mniej przemocy” odbywały się w szkołach pogadanki i spotkania z pedagogiem, 
przedstawicielami KPP w Pleszewie oraz z przedstawicielem Sądu Rejonowego w Pleszewie i Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Młodzież szkół podstawowych i gimnazjów brała udział w 
warsztatach poświęconych przemocy w rodzinie. 

Z dokonanej diagnozy zjawiska przemocy wynika, że w 2020 r. w związku z pandemią Covid-19 i 
ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem dla części obywateli obowiązkowej 
kwarantanny osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji - 
odnotowano znaczny wzrost wszczętych procedur „Niebieskie Karty” z nasileniem w miesiącach 
kwietniu i lipcu 2020 r. 

Działania profilaktyczne Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się poprzez propagowanie 
ulotek - zawierających adresy i telefony instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 
oraz plakaty Nie Musisz Być Ofiarą Przemocy wykonane na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Prowadzona jest nieustannie edukacja środowiska lokalnego, rozpowszechniane są ulotki innych 
instytucji udostępniających je na zasadzie współpracy jak m.in. Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, 
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie. Ponadto na stronie internetowej Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie zamieszczane są regularnie informacje dotyczące przemocy w 
rodzinie oraz związanych z nią działań Zespołu Interdyscyplinarnego - jest to narzędzie pozwalające na 
dotarcie do szerokich grup odbiorców. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w roku 2020 – realizował projekt 
„Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju. Projekt skierowany był m.in. do 
osób doświadczających przemocy. Beneficjenci projektu m.in. ofiary przemocy skorzystały z porad 
psychologa, uczestniczyły w spotkaniach z prawnikiem oraz były pod ciągłą opieką pracownika 
socjalnego – korzystały z indywidualnego doradztwa i konsultacji. 

Odbywała się ustawiczna współpraca z jednostkami działającymi na rzecz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, m.in. z Komendą Powiatową Policji w Pleszewie, Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej w Pleszewie oraz kuratorami Sądu Rejonowego w Pleszewie, wspólnie podejmowano 
interwencję i opracowywano indywidualny plan pomocy ofiarom przemocy domowej. 

Na spotkaniach grup roboczych, ofiary przemocy kierowane były na spotkania z psychologiem 
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie oraz do Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonych 
Przestępstwem w Pleszewie, w celu uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej i rzeczowej. Osoby 
doświadczające przemocy mogły również skorzystać z bezpłatnej porady prawnej w Miejsko - Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie. We współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w 
Pleszewie prowadzony był program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, w 
ramach którego sprawcy przemocy korzystali z pomocy specjalistów, poprzez m.in. uczestnictwo w 
grupach wsparcia. 

W czasie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który przypadał w dniach 
21.02. – 28.02.2020 r., każdy zainteresowany mógł uzyskać bezpłatna poradę w czasie pełnionych przez 
pracowników socjalnych dyżurów. 

W ramach obchodów Tygodnia Mediacji w dniach 12.10. – 16.10.2020 r. – pracownicy socjalni 
pełnili dyżury telefoniczne udzielając porad i konsultacji, również ofiarom i świadkom przemocy w 
rodzinie. 

W dniach 25.11.2020 r. – 10.12.2020 r. - w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy 
Ze Względu Na Płeć – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego rozpowszechniali wśród mieszkańców 
ulotki i informacje na temat zjawiska przemocy - przeciwdziałania jej i skutecznej pomocy ofiarom 
przemocy oraz  pełnili dyżury. 

W styczniu 2020 r. odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania, członkowie Zespołu, starali się wspólnie 
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wypracować strategię przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omawiano współpracę 
międzyinstytucjonalną w zakresie pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy i podsumowano 
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. Dyskutowano na temat problemów związanych z realizacją 
procedury „Niebieskie Karty” dokonywano oceny skuteczności dotychczasowych działań. Z uwagi na 
stan pandemii Covid-19 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego zaplanowane na kwiecień 2020 r. i 
lipiec 2020 r. nie odbyły się. We wrześniu 2020 r. odbyło się spotkanie Zespołu połączone ze szkoleniem 
„Interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia wśród nieletnich”. Członkowie Zespołu ustawicznie 
pogłębiają swoją wiedzę w obszarze przemocy, uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach w gronie 
specjalistów zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. W dniach 01 – 03.07.2020 r. 
członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym „Najważniejsze aspekty pracy specjalistów 
zwalczających uzależnienia i przemoc, oparte o przykłady i warsztaty. Prawna i praktyczna pomoc w 
budowaniu relacji z osobami dotkniętymi problemem – w tym dzieci i seniorów”. W październiku 2020 
r. w ramach podnoszenia kompetencji i umiejętności w przeciwdziałaniu przemocy i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu uczestniczyli w szkoleniu „Praca z osobą stosującą przemoc w 
rodzinie/osoba stosująca przemoc w rodzinie w procedurze „Niebieskiej Karty”. 
 

13. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2020 r., poz. 1057 ze zmianami) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań 
ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 w/w ustawy. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy o samorządzie gminnym należy do zadań własnych 
gminy. 

Rada Miejska w Pleszewie corocznie uchwala program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, który określa cele, przedmiot, zasady, zakres i formy współpracy oraz zawiera wykaz 
priorytetowych zadań publicznych, stanowiących podstawę dla władz Miasta i Gminy do dysponowania 
środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych 
pozostających we właściwości samorządu, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

Celem programu jest umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za 
wspólnotę lokalną, pobudzanie aktywności ukierunkowanej na zorganizowane zaspokajanie potrzeb 
lokalnej społeczności jak również zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych 
problemów. 

Wybór określonych zadań jest wynikiem doświadczeń i obserwacji, a przede wszystkim potrzeb 
lokalnego środowiska. Aktywność w identyfikowaniu problemów wykazuje zarówno administracja 
samorządowa jak i sektor pozarządowy. 

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 
przeprowadzono w terminie od dnia 22 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr 
XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. Uchwalenie programu 
współpracy na 2020 r. poprzedziło w dniu 25 września 2019 r. spotkanie z przedstawicielami 17 
organizacji pozarządowych i podmiotów działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew zorganizowane 
w celu przyjęcia uwag i propozycji, które w opinii przedstawicieli sektora pozarządowego warto 
uwzględnić w programie współpracy na 2020 r. Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie 
z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. oraz główne założenia do opracowywanego 
programu współpracy na 2020 r.  

Rada Miejska w Pleszewie uchwałą Nr XIII/117/2019 z dnia 24 października 2019 r. przyjęła 
„Program współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Współpraca Miasta i Gminy Pleszew z 
organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy oraz pozafinansowy i odbywała się na 
zasadach pomocniczości, suwerenności stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej konkurencji i 
jawności.  
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Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecenie realizacji zadań 
publicznych w formach: 

− powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na  finansowanie ich 

− realizacji, 

− wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
Zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem 
dotacji odbywało się w oparciu o procedurę czterech otwartych konkursów ofert w następujących 
obszarach: 

− administracji publicznej, 

− ochrony zdrowia, 

− gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 

− upowszechniania kultury fizycznej.   
 

Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych oraz wynikach wszystkich konkursów zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej www.pleszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Pleszewie. W pracach komisji oceniającej oferty złożone w wyniku ogłoszonych konkursów brali udział 
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz radni Rady Miejskiej w Pleszewie z głosem doradczym 
stosownie do zapisów rozdz. XIII  pkt. 2 i 3 Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

W trybie  otwartych konkursów  ofert ogłaszanych  zgodnie z  ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto z 15 organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 w/w  ustawy 18 umów na realizację zadań publicznych. 

Ponadto stosownie do art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z  
pominięciem otwartego  konkursu ofert  zlecono organizacjom pozarządowym realizację 10 zadań 
publicznych o charakterze lokalnym. Uznając celowość realizacji proponowanych przez organizacje 
pozarządowe zadań publicznych złożone przez nich oferty zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej www.pleszew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w 
Pleszewie. Po upływie wymaganego terminu zamieszczenia oferty oraz zgłaszania do niej uwag zawarto 
9 umów na realizację określonych zadań publicznych w obszarze administracji publicznej, ochrony 
zdrowia oraz upowszechniania kultury fizycznej. W jednym przypadku organizacja złożyła rezygnację z 
realizacji zadania publicznego i umowa nie została zawarta. Ponadto na mocy porozumienia stron z 
jedną organizacją pozarządową rozwiązano zawartą umowę na realizację zadania publicznego. 
 
Tabela 28. Przekazane w roku 2020 dotacje na zadania publiczne, zgodnie z zawartymi umowami. 

L.p. 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Oferent Oferta Kwota zł 

1. dz. 750   
rozdz.  75075  
§  2810 

Fundacja Animacja  Prowadzenie Centrum 
Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich 

170.000 

2. dz. 750  
rozdz.  75075   
§  2820  
 

Stowarzyszenie Miast 
Partnerskich Pleszewa                                                      

Integracja europejska - 
rozwój kontaktów między 
społeczeństwami miast 
partnerskich w czasie 
pandemii 

4.500 

3. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2820                                                                             
 

Pleszewski Klub Karate                                                                                          Organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna 
forma spędzania czasu 
wolnego poprzez 
prowadzenie zajęć z zakresu 

13.000 
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karate i udział w rywalizacji 
sportowej 

4. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2820                                                                             
 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Żaki 

Organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna 
forma 
spędzania czasu wolnego 
poprzez prowadzenie zajęć z 
zakresu tenisa stołowego i 
udział w rywalizacji 
sportowej   

7.500 

5. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2820                                                                             
 

Klub Szachowy Orły Pleszew Organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna 
forma spędzania czasu 
wolnego poprzez 
prowadzenie zajęć z zakresu 
gry w szachy i udział w 
rywalizacji sportowej 

6.500 

6. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2820                                                                             
 

Uczniowski Klub Sportowy 
Taekwondo Pleszew 

Organizacja zajęć 
sportowych  dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna 
forma spędzania czasu 
wolnego poprzez szkolenie 
dzieci i młodzieży w 
technikach  
walk taekwondo i udział w 
rywalizacji sportowej 

13.000 

7. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2820                                                                             
 

Ludowy Klub Sportowy „LKS  
OSiR Pleszew 

Organizacja zajęć 
sportowych  dla dzieci i 
młodzieży jako alternatywna 
forma spędzania czasu 
wolnego poprzez 
prowadzenie zajęć z zakresu 
lekkiej atletyki 

13.000 

8. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Miejsko - Gminny Szkolny 
Związek Sportowy 

Organizacja i udział w  
zawodach  oraz  turniejach  
sportowo -  rekreacyjnych 
dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i 
gimnazjalnych 
prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Pleszew jako 
forma aktywnego spędzania 
wolnego czasu 
zapobiegająca    
patologiom społecznym 

9.000 

9. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Miejsko - Gminny Szkolny 
Związek Sportowy 

Organizacja imprez, 
festynów oraz turniejów dla 
mieszkańców Miasta i Gminy 
Pleszew propagujących 
zdrowy styl życia” 

15.000 

10. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Stowarzyszenie „Pleszewski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Działania na rzecz integracji 
społecznej oraz aktywizacji 
osób w starszym wieku  

14.000 
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jako forma spędzania 
wolnego czasu - Aktywny 
senior 

11. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Stowarzyszenie „Pionier Działania wspomagające 
rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych w 
formie 
warsztatów oraz zajęć 
integracyjnych promujące 
zdrowy styl życia -  warsztaty 
tańca ludowego - Od 
chodzonego po równego 

8.000 

12. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Stowarzyszenie „Dolina Giszki Zajęcia nauki pływania dla 
dzieci i młodzieży promujące 
zdrowy i aktywny styl życia 

13.400 

13. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Miejsko - Gminny Szkolny 
Związek Sportowy 

Prowadzenie z dziećmi i 
młodzieżą zajęć opiekuńczo - 
wychowawczych,             
informacyjnych i 
edukacyjnych z elementami 
programu 
socjoterapeutycznego w 
świetlicach na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew jako 
alternatywna forma 
wypoczynku i spędzania 
wolnego czasu 

30.000 

14. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta Koło Pleszewskie 

Działania rehabilitacyjne i 
zapobiegające wykluczeniu 
społecznemu dla 
bezdomnych 
mężczyzn z problemem 
alkoholowym z terenu 
Miasta i Gminy Pleszew wraz 
z zapewnieniem im 
całodobowego schronienia, 
posiłku i niezbędnego 
ubrania 

120.000 

15. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

Organizacja letniego obozu 
wypoczynkowego dla osób 
niepełnosprawnych 

4.000 

16. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  

Pleszewskie Stowarzyszenie 
Tenisowe 

Organizacja turniejów tenisa 
ziemnego 

4.000 

17. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Klub Sportowy Stal Pleszew Treningi oraz udział dzieci i 
młodzieży z terenu Miasta i 
Gminy Pleszew w zawodach 
lekkoatletycznych jako forma 
aktywnego i zdrowego stylu 
życia 

4.000 

18. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Klub Sportowy Kosz Pleszew Organizacja turnieju 
Mikołajkowego chłopców o 
Puchar Prezesa Klubu 
Sportowego Kosz Pleszew 

3.300 
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19. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2820  
 

Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta Koło Pleszewskie 

Przygotowanie paczek 
gwiazdkowych oraz kolacji 
wigilijnej dla osób z kręgu 
uzależnionych i 
współuzależnionych oraz 
przemocy rodzinnej 

8.000 

20. dz. 852 rozdz. 
85203  
§  2360                                                                                   
 

Stowarzyszenie „Zrozumieć i 
Pomóc 

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew 

907.795 

21. dz. 852  
rozdz. 85228  
§  2360                              
 

Stowarzyszenie „Zrozumieć i 
Pomóc 

Świadczenie usług 
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych                
dla osób z terenu Miasta i 
Gminy Pleszew -  Warto 
pomagać 

400.000 

22. dz. 852  
rozdz. 85228  
§  2360                              
 

Stowarzyszenie „Zrozumieć  
i Pomóc 

Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami        
psychicznymi z terenu 
Miasta i Gminy Pleszew -  
Zdążyć z pomocą 

200.000 

23. dz. 900   
rozdz. 90013   
§  2820 
 

Stowarzyszenie Kocia Łapa Sterylizacja i kastracja kotów 
wolnożyjących na terenie 
Miasta i Gminy 
Pleszew celem ograniczenia 
populacji zwierząt 
bezdomnych 

15.000 

24. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2820                                                                                                                                                            
 

Pleszewskie Stowarzyszenie 
Piłki Siatkowej  „Libero 

Prowadzenie sekcji piłki 
siatkowej dziewcząt  i  udział 
w rywalizacji sportowej 

18.000 

25. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2820                                                                                                                                                            
 

Klub Sportowy Stal Pleszew Prowadzenie sekcji piłki 
nożnej dzieci i młodzieży 
oraz udział w rywalizacji 
sportowej 

105.000 

26. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2820                                                                                                                                                            
 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Żaki”                                                                       

Prowadzenie sekcji piłki 
nożnej dzieci i młodzieży 
oraz udział w rywalizacji  
sportowej 

7.500 

27. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2820                                                                                                                                                            
 

Klub Sportowy Kosz Pleszew Prowadzenie zajęć w 
zakresie koszykówki 
chłopców w kategorii U12 i 
U13 oraz udział w rywalizacji 
sportowej 

9.500 

28. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2820                                                                                                                                                            
 

Ludowy Zespół Sportowy 
„LAS” Kuczków                                                          

Udział drużyny seniorów LZS 
„LAS” Kuczków w rywalizacji 
sportowej 
w zakresie piłki nożnej 

6.000 

29. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2820                                                                                                                                                            
 

Ludowy Zespół Sportowy 
„LAS” Kuczków                                                          

Organizacja treningów 
piłkarskich oraz zajęć 
sportowych dla dzieci i 
młodzieży 

6.000 
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z terenów wiejskich na 
boisku w Kuczkowie 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

W trakcie wykonywania zadań publicznych przeprowadzano kontrole stanu realizacji, 
efektywności i rzetelności wykonania zadań stosownie do zapisów ofert oraz zawartych umów z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Po 
zakończeniu realizacji zadań publicznych wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, które 
otrzymały dotację złożyły w terminie wymagane zgodnie z ustawą sprawozdania końcowe z realizacji 
zadania publicznego. 

Częściowe zwroty dotacji związane były z niewykorzystaniem wszystkich przyznanych środków 
finansowych, rezygnacją z realizacji zadania, rozwiązaniem umowy z jedną organizacją bądź brakiem 
pełnego zaangażowania w celu realizacji zadania publicznego deklarowanych środków własnych ze 
strony organizacji pozarządowych. W 2020 r. w związku z rozliczeniem końcowym realizacji niektórych 
zadań publicznych organizacje pozarządowe oraz inne podmioty dokonały zwrotów dotacji w łącznej 
kwocie 64.720,06 zł. Natomiast z rozliczenia realizacji pozostałych zleconych zadań publicznych 
wynikających ze sprawozdań końcowych złożonych w m-cu styczniu 2021 r. kwota zwrotów dotacji w 
2021 r. wyniosła 24.497,13 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty na realizację zadań publicznych w 2020 r. w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu Miasta 
i Gminy Pleszew przekazano środki finansowe w kwocie – 2.070.274,94 zł. 

Współpraca Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się również w formie pozafinansowej. 
Organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew. W 
zależności od profilu prowadzonej działalności pomoc swoją zaoferowali: Sport  Pleszew Sp. z o.o., Dom 
Kultury, Muzeum Regionalne, Biblioteka Publiczna  oraz  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pleszewie. Udzielona pomoc polegała na nieodpłatnym udostępnieniu obiektów sportowo-
rekreacyjnych wraz z pomieszczeniami socjalnymi, sal łącznie z nagłośnieniem, użyczeniu sprzętu, 
usługach transportowych, współorganizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalno – 
oświatowych. Stowarzyszenia będące organizatorami oraz uczestnikami wspomnianych wyżej imprez 
otrzymywały nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, puchary oraz materiały promocyjne. 

Rozstrzygnięcie wyników plebiscytu na najlepszego, najpopularniejszego sportowca i trenera 
roku oraz wręczenie podczas Gali Pleszewskiego Sportu nagród było okazją nie tylko do uhonorowania 
trudu i wytężonej pracy sportowców i trenerów, ale również do spotkania w gronie działaczy 
sportowych, dla których krzewienie kultury fizycznej i sportu w naszym mieście nie jest obojętne. 

W ramach współpracy do organizacji obchodów świąt państwowych oraz rocznic włączyły się 
następujące organizacje pozarządowe: Związek Harcerstwa Polskiego, Pleszewskie Towarzystwo 
Kulturalne, Pleszewskie Towarzystwo Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej „Forum Młodych”, Stowarzyszenie Kombatantów 
Południowa Wielkopolska. 

Do dyspozycji organizacji pozarządowych funkcjonuje na stronie internetowej miasta 
(www.pleszew.pl)  portal z kompleksową informacją. W przeznaczonej dla nich zakładce zamieszczano 
informacje o działalności organizacji pozarządowych, roczny i wieloletni program współpracy, ogłoszenia 
o konkursach na realizację zadań publicznych, oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów w 
trybie pozakonkursowym, zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wysokości przyznanych 
dotacji, wzory oferty, sprawozdania oraz niezbędne do zawarcia umowy druki. W aktualnościach na 
stronie internetowej miasta przedstawiane były informacje o organizowanych imprezach oraz 
uroczystościach. Ta forma promocji jest ważna dla tych organizacji, które nie posiadają własnej strony 
internetowej. 

Organizacjom pozarządowym, które mają problem ze znalezieniem siedziby bądź nie posiadają 
na ten cel środków finansowych Miasto i Gmina Pleszew udostępnia budynki będące własnością 
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komunalną. Z  oferty  tej  korzystają między innymi: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Związek Kombatantów Południowej Wielkopolski, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Miast  
Partnerskich Pleszewa, Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych Miasta i Gminy oraz Miejsko – 
Gminny Szkolny Związek Sportowy. 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi   podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego Miasto i Gmina Pleszew współuczestniczyło w działaniach mających na 
celu pozyskanie środków z innych niż budżet Miasta i Gminy źródeł finansowania. W 2020 r. Miasto i 
Gmina  Pleszew  na  bieżąco  przekazywało  do Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie 
informacje dotyczące aktualnych naborów wniosków o dofinansowanie inicjatyw ze źródeł 
zewnętrznych. Od 2006 r. Miasto i Gmina Pleszew współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnie dla 
Przyszłości” podejmując działania informacyjne oraz promocyjne dotyczące obszaru Lokalnej Grupy 
Działania – obszar wszystkich gmin powiatu pleszewskiego. 

W ramach pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych współpraca zagraniczna jest 
doskonałym przykładem przejmowania przez organizację pozarządową zadań własnych samorządu 
gminnego. Utworzone i zarejestrowane w 2006 r. Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa przejęło 
od samorządu lokalnego część zadań oraz form współpracy. Organizacja nie tylko kontynuuje 
dotychczasową działalność Miasta i Gminy w zakresie współpracy zagranicznej, ale rozszerzyła ją 
również na inne płaszczyzny. W wielu przypadkach wymiana międzynarodowa, w której uczestniczą 
także przedstawiciele innych grup oraz instytucji odbywa się już poza oficjalnymi strukturami. 

Oceniając pozytywnie współpracę Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
należy zaznaczyć, że współpraca ta dobrze służy mieszkańcom, pozwala samorządowi lokalnemu lepiej 
wykonywać zadania własne, przyczynia się do rozwoju organizacji pozarządowych, wzrostu aktywności 
społecznej i poczucia współodpowiedzialności za naszą wspólnotę oraz wzbogaca życie społeczne 
Miasta i Gminy Pleszew w różnych dziedzinach. 
 
 
 
 
 

XI.  REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
 

W I półroczu 2020 r. odbyło się 5 sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniach: 20 stycznia, 27 
lutego, 22 kwietnia, 10 czerwca i 25 czerwca, na których podjęto 55 uchwał. 

W II półroczu 2020 r. odbyło się 6 sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniach: 9 lipca (2 sesje), 24 
września, 15 października, 26 listopada, 17 grudnia, na których podjęto 56 uchwał oraz 2 obwieszczenia 
o tekstach jednolitych uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie. Łącznie podjęto 111 uchwał oraz 2 
obwieszczenia o tekstach jednolitych:  
1. Uchwała nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: 

wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289, 2290 i 
2291/2, położonych w Pleszewie. 
Uchwała została wprowadzona w życie, na jej podstawie w marcu br. został zawarty akt notarialny i nabyto 
przedmiotowe grunty, z przeznaczeniem na stworzenie terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów. 

2. Uchwała nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, 
Wschodniej i Piaski.  
Przedmiotowy plan obowiązuje.( Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 1224).  

3. Uchwała nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 
Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.  
Przekazano skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sprawa w toku.  
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4. Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023".  
W uchwale został uchylony, przez Wojewodę Wielkopolskiego, przepis mówiący o publikacji uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego jako, że uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego. „Wieloletni planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023” 
jest wdrażany i realizowany. 

5. Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  
Uchwała została wprowadzona w życie i jest realizowana w sprawach związanych z zawieraniem umów najmu lokali 
mieszkalnych należących do gminnego zasobu (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 2609). 

6. Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020. 
Uchwała jest realizowana. 

7. Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Uchwała jest realizowana. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 2625). 

8. Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie. 
Uchwała jest realizowana. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 2591). 

9. Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023. 
Uchwała jest realizowana. 

10. Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dotacji 
na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - południowym ołtarzu bocznym w 
kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu.  
W dniu 9 marca 2020 r. zawarto umowę z parafią rzymsko-katolicką p.w. Św. Apostołów w Brzeziu na udzielenie dotacji 
celowej na cele określone w uchwale. Dotacji udzielono w czerwcu br. Ustalono termin rozliczenia dotacji do dnia 11 
grudnia 2020 r. 

11. Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.  
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 jest realizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

12. Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.  
Budżet jest realizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

13. Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.  
W stosunku do uchwały zostało wydane Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2020 
r. orzekające nieważność § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tej uchwały. W pozostałym zakresie uchwała jest realizowana. (Dz. U. 
Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 2592). 

14. Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19. 
Uchwała w trakcie realizacji. W przypadku spełniania warunków, o których mowa w uchwale przez podatników gminy 
– mogą oni skorzystać ze zwolnień podatkowych wprowadzonych w niniejszej uchwale. Termin składania dokumentów 
upłynął w dniu 31 sierpnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 3643). 
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15. Uchwała nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii wywołanym COVID-19.  
Uchwała została wprowadzona w życie. Na jej podstawie odstąpiono od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu 
handlowego na ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie za dwa miesiące- kwiecień, maj (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 3664). 

16. Uchwała nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania. 
Uchwała weszła w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. i jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 3819). 

17. Uchwała nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia i realizacji programu karta "Senior PPL 60+". 
Uchwała została uchylona przez nadzór Wojewody Wielkopolskiego.  

18. Uchwała nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie 
Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

19. Uchwała nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla części gminy Pleszew.  
Na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego dokonano wyboru projektanta zmiany studium, zgodnie z 
uchwałą, - EKO-Projekt Michał Dudziński z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji rok 2021. 

20. Uchwała nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 272/14 położonej w miejscowości 
Chrzanów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  
Uchwała została przesłana do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako załącznik do wniosku o nieodpłatne 
przekazanie Gminie przedmiotowej działki na zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę (ujęcie wody). 
Miasto i Gmina Pleszew czeka na decyzję KOWR w tej sprawie. 

21. Uchwała nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/10 położonej w miejscowości 
Taczanów Drugi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.  
Uchwała została przesłana do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako załącznik do wniosku o nieodpłatne 
przekazanie Gminie przedmiotowej działki na cele sportowo – rekreacyjne. Miasto i Gmina Pleszew czeka na decyzję 
KOWR w tej sprawie. 

22. Uchwała nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Pleszewie.  
Przygotowywane są dokumenty do przekazania Spółce  PK w miesiącu lipcu br.  aktem notarialnym grunty przy ulicy 
Kaliskiej w Pleszewie oraz grunt w miejscowości Dobra Nadzieja z przeznaczeniem na zadania spółki w zakresie 
gospodarki odpadami. Uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie nr XXIII/210/2020 z dnia 9 lipca 
2020 r., zmiana  polega na wykreśleniu z przedmiotu aportu dz. nr 6/11 położonej w Dobrej Nadziei. Działka została 
zakupiona przez Gminę w ubiegłym roku i zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, może być zbyta 
po 5 latach od jej zakupu. Akt notarialny planowany na wrzesień tego roku.  

23. Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku. 
Uchwała jest realizowana. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 3718). 

24. Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na zakup 
respiratorów - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-
19. 
Została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w wysokości 100.000 zł ze środków 
budżetu 2020 r. 

25. Uchwała nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.  



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
91 

 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 jest realizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

26. Uchwała nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.  
Budżet jest realizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

27. Uchwała nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania. 

28. Uchwała nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. 

29. Uchwała nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019. 

30. Uchwała nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: 
Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

31. Uchwała nr XX/184/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 
Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

32. Uchwała nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

33. Uchwała nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.  
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 jest realizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

34. Uchwała nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020. 
Budżet jest realizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

35. Uchwała nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy 
Pleszew.  
W stosunku do uchwały zostało wydane Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2020 r. 
orzekające nieważność § 1 ust. 7, § 3 ust. 4 tej uchwały oraz § 4 załącznika do niniejszej uchwały. W pozostałym zakresie 
uchwała jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 5094). 

36. Uchwała nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew 
od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.  
Uchwała została przesłana do Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. jako załącznik do wniosku o nieodpłatne przekazanie 
Gminie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki, z przeznaczeniem na budowę parkingu  przy budynku 
dworca kolejowego w Kowalewie. Decyzja PKP S.A. jest pozytywna. Miasto i Gmina Pleszew czeka na zakończenie 
procesu przekazania nieruchomości. Na zlecenie Gminy opracowywany jest projekt techniczny budowy parkingu. 

37. Uchwała nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+". 
Uchwała jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5095). 

38. Uchwała nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2235/2 położonej w 
Pleszewie.  
Nabycie gruntów wymienionych w uchwale ma na celu stworzenie terenów inwestycyjnych dla potencjalnych 
inwestorów. Były prowadzone negocjacje z właścicielem działki 2235/2, które zostały zakończone. Skutkiem czego został 
skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Pleszewie, na sesję w dniu 24 września 2020 r., projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zmianę 
nieruchomości. Według tego projektu przedmiotowa uchwała ma stracić ważność.   
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39. Uchwała nr XX/192/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2020/2021. 
Ustalono na rok szkolny 2020/2021 średnie ceny jednostki paliwa w celu naliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci 
niepełnosprawnych (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5096). 

40. Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą z dnia 22 lipca 2020 r. stwierdziła nieważność niniejszej uchwały 
w zakresie wyrażenia zawartego w § 2 w brzmieniu: „od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”. W pozostałym zakresie uchwała jest realizowana. Uchwała weszła w 
życie w dniu 22 lipca 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5557).  

41. Uchwała nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki. 
Uchwała weszła w życie 1 sierpnia 2020 r. i jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5558). 

42. Uchwała nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego. pod poz. 5559. Planowane wejście w 
życie 1 stycznia 2021 r.  

43. Uchwała nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  
Uchwała weszła w życie 20 lipca 2020 r. i jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5560). 

44. Uchwała nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą z dnia 22 lipca 2020 r. stwierdziła nieważność  uchwały, w części 
obejmującej: 1) w Załączniku nr 1: - w części D. poz. 36 wraz z pkt 6 w części „Objaśnienia”, 2) w Załączniku nr 2: - w 
części B. wyrażenie: „data zamieszkania na nieruchomości”, - w części D.2. poz. 85 wraz z pkt 7 w części „Objaśnienia”, 
- w części E. poz. 87 przypis „7”. W pozostałym zakresie uchwała jest realizowana. Uchwała weszła w życie w dniu 22 
lipca 2020 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5571).  

45. Uchwała nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego pod poz. 5586. Planowane wejście w 
życie 1 październik 2020 r. 

46. Uchwała nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i 
sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Uchwała weszła w życie 20 lipca 2020 r. i jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5587). 

47. Uchwała nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 
Uchwała weszła w życie 20 lipca 2020 r. i jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5588). 

48. Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Pleszewie.  
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Zadania, dla realizacji których została opracowana dokumentacja będą prowadzone przez Spółkę Sport Pleszew. Na 
podstawie niniejszej uchwały w dniu 6 lipca br. protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentacja została przekazana 
Spółce. 

49. Uchwała nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty 
targowej.  
Uchwała weszła w życie 20 lipca 2020 r. i jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5589). 

50. Uchwała nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na 
drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza 
Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie". 
Zadanie w trakcie realizacji.  W zakresie ścieżek rowerowych na ulicach Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej w dniu 7 
września 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę, natomiast w zakresie ulic Lipowej i Kazimierza 
Wielkiego realizowana jest umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

51. Uchwała nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032.  
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 jest realizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

52. Uchwała nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 
budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020. 
Budżet jest realizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

53. Uchwała nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew. 
Na mocy uchwały z dniem 30 czerwca 2020 r. pani Janina Ciupa została odwołana ze stanowiska Skarbnika Miasta i 
Gminy Pleszew. 

54. Uchwała nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew. 
Na mocy uchwały z dniem 1 lipca 2020 r. pani Agnieszka Baurycza objęła stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.  

55. Uchwała nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew. 
Uchwała weszła w życie 20 lipca 2020 r. i jest realizowana (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5590). 

56. Uchwała nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic 
Wschodniej i Polnej.  
Uchwała została wprowadzona w życie, na jej podstawie w dniu 30 września 2020 r. został zawarty akt notarialny i 
nieruchomość sprzedano w trybie bezprzetargowym jej użytkownikowi wieczystemu.  

57. Uchwała nr XXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Pleszewie. 
Uchwała została wprowadzona w życie, na jej podstawie w dniu 11 grudnia 2020 r. został zawarty akt notarialny, na 
podstawie którego aport został wniesiony do Spółki. 

58. Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć 
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 6079 i jest w trakcie realizacji.  

59. Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032. 
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 została zrealizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

60. Uchwała nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.  
Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

61. Uchwała nr XXIV/214/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
nadania nazw drogom w Zielonej Łące. 
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Uchwała została wprowadzona w życie – uchwałę przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu oznakowania 
ulic. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7393. 

62. Uchwała nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew 
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. pod poz. 7394 i jest w trakcie realizacji.  

63. Uchwała nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w 
Pleszewie. 
Przedmiotowy plan został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7395. Plan wszedł w życie z 
dniem 17.10.2020 roku. 

64. Uchwała nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew. 
Na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego dokonano wyboru projektanta zmiany studium - EKO-
Projekt Michał Dudziński z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji rok 2021. 

65. Uchwała nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
wsi Korzkwy, gmina Pleszew. 
Na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego w dniu 18.12.2020 roku podpisano umowę z firmą API  Sp. 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu na sporządzenie projektu planu. Termin realizacji rok 2022. 

66. Uchwała nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w 
obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew. 
Na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego w dniu 27.10.2020 roku podpisano umowę z ESPRIT Olsztyn 
na sporządzenie projektu planu. Termin realizacji rok 2021. 

67. Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie 
oraz zamianę nieruchomości. 
Uchwała została zmieniona na sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2020 r. 

68. Uchwała nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie. 
Uchwała została wprowadzona w życie, na jej podstawie w dniu 28 października 2020 r. został zawarty akt notarialny, 
na podstawie którego aport został wniesiony do Spółki. 

69. Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy 
Pleszew na lata 2020-2035.  
Zapisy przedmiotowej uchwały są na bieżąco wdrażane i realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.  

70. Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7396 i jest w trakcie realizacji.  

71. Uchwała nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

72. Uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.  
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 została zrealizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

73. Uchwała nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.  
Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 
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74. Uchwała nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew. 
Ogłoszono w prasie o przystąpieniu do sporządzania planu, obwieszczono w BIP oraz zawiadomiono właściwe organy i 
instytucje. Wystąpiono do RDOŚ i PPIS o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w 
prognozie oś.  

75. Uchwała nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
wsi Marszew, gmina Pleszew.  
Na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego w dniu 18.12.2020 roku podpisano umowę z ESPRIT  Olsztyn 
na sporządzenie projektu planu. Termin realizacji rok 2022. 

76. Uchwała nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew 
- wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew. 
Na podstawie postępowania w trybie zapytania ofertowego w dniu 18.12.2020 roku podpisano umowę z EKO-Projekt 
Michał Dudziński z siedzibą w Poznaniu. Termin realizacji rok 2022. 

77. Uchwała nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie : 
Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

78. Uchwała nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 
aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą Nr 
IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i 
wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

79. Uchwała nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: 
wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 
Pleszewie. 
Aport został wniesiony w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie placu/boiska na 
osiedlu Chopina o wartości 13.821,14 zł netto (17.000 brutto) i dotyczył objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym 
13 udziałów o wartości 1.000 zł każdy. Na podstawie ww. uchwały zawarto w dniu 3 listopada 2020 r. akt notarialny. 

80. Uchwała nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 
likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych.  
Z dniem 1 stycznia 2021 r. zlikwidowano wydzielone rachunki w jednostkach oświatowych. Zmiana ma charakter 
porządkowy celem ujednolicenia ewidencji księgowej.  

81. Uchwała nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.  
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 została zrealizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

82. Uchwała nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020. 
Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

83. Uchwała nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie w 
sprawie nadania nazwy rondu w Pleszewie. 
Uchwała została wprowadzona w życie – uchwałę przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu oznakowania 
przedmiotowego ronda. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 9530. 

84. Uchwała nr XXVI/237/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
nadania nazw drogom w Pleszewie. 
Uchwała została wprowadzona w życie – uchwałę przekazano do Wydziału Gospodarki Komunalnej w celu oznakowania 
ulic. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 9531. 

85. Uchwała nr XXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z 
perspektywą do roku 2027".  
Uchwała w trakcie realizacji. 

86. Uchwała nr XXVI/239/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: 
przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036.  
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Uchwała w trakcie realizacji. 

87. Uchwała nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie : 
zmiany uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2024. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 9736 i wchodzi w życie 1 marca 2021 
r.  

88. Uchwała nr XXVI/241/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w 
sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.  
Uchwała została zrealizowana. 

89. Uchwała nr XXVI/242/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019- 2021.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

90. Uchwała nr XXVI/243/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew". 
Miasto i Gmina Pleszew w ramach realizacji uchwały udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 
przebudowę przedmiotowej drogi. Środki zostały wykorzystane i rozliczone.  

91. Uchwała nr XXVI/244/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 9216, weszła w życie 1 stycznia 2021 
roku i jest w trakcie realizacji. 

92. Uchwała nr XXVI/245/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 9314, obowiązuje od 22 grudnia i jest 
w trakcie realizacji. 

93. Uchwała nr XXVI/246/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.  
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 została zrealizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

94. Uchwała nr XXVI/247/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.  
Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

95. Uchwała nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pleszew.  
Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.9908. Uchwała weszła w życie dnia 1 
stycznia 2021 r. 

96. Uchwała nr XXVII/249/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
Uchwała w trakcie realizacji. Miasto i Gmina Pleszew jest na etapie podpisywania umowy z Wojewodą Wielkopolskim 
na realizację zadania.  

97. Uchwała nr XXVII/250/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w 
sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy 
Pleszew. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzęd. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 505 i obowiązuje od 29 stycznia 2020 r. 

98. Uchwała nr XXVII/251/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie 
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy 
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Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla 
niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.  
Uchwałą przekazano windykację świadczeń nienależnie pobranych, regulowanych ustawami z zakresu zabezpieczenia 
społecznego, do MGOPS-u w Pleszewie. 

99. Uchwała nr XXVII/252/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w 
sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

100. Uchwała nr XXVII/253/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w 
sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

101. Uchwała nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w 
sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

102. Uchwała nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.  
Program gotowy do realizacji. Wykonanie rozpoczyna się w styczniu 2021 r. i trwa do 31 grudnia 2021 r.  

103. Uchwała nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.  
Program gotowy do realizacji. Wykonanie rozpoczyna się w styczniu 2021 r. i trwa do 31 grudnia 2021 r. 

104. Uchwała nr XXVII/257/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w 
Pleszewie oraz zamianę nieruchomości. 
W dniu 28 grudnia 2020 roku podjęto próbę podpisania aktu notarialnego. Sprzedający wycofał się z transakcji, gdyż 
powziął informację, że po sprzedaży gruntu będzie musiał zapłacić gminie opłatę planistyczną, wynikającą ze wzrostu 
wartości gruntu, z tytułu uchwalenia mpzp. Strony przystąpią do dalszych negocjacji po ustaleniu wysokości należnej 
gminie opłaty planistycznej.  

105. Uchwała nr XXVII/258/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
rozpoznania skargi z dnia 23 listopada 2020 roku na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.  
Uchwała została przekazana skarżącym.  

106. Uchwała nr XXVII/259/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.  
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032 została zrealizowana 
zgodnie z przyjętą zmianą. 

107. Uchwała nr XXVII/260/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.  
Budżet zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

108. Uchwała nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032. 
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032 jest w trakcie 
realizacji. 

109. Uchwała nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2021.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 586 i jest w trakcie realizacji. 

110. Uchwała nr XXVII/263/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 
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szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i 
sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. 2020 r. poz. 10171. Weszła w życie12 stycznia 2021 
r. i jest w trakcie realizacji.  

111. Uchwała nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 10244. Weszła w życie 1 lutego 2021 
r. i jest w trakcie realizacji.  

 
Obwieszczenia: 

− Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i 
Gminy Pleszew.  
Ogłoszono tekst jednolity uchwały nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. Obwieszczenie 
zostało opublikowane w dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7416. 

− Obwieszczenie nr XXVII/2/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r  w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew.  
Ogłoszono tekst jednolity uchwały nr XXXI/377/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014 r. 
Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2020 poz. 10220. 

 
 
 
 
 

XII. INWESTYCJE, PROJEKTY, WYRÓŻNIENIA  
 

1. Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi 
wewnętrznej wraz z oświetleniem. 
Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu 
pn. „Rewitalizacja miasta Pleszewa”.  

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni o długości 205,50 m i szerokości 4,50 m z 
zatoką autobusową o długości 76,00 m i szerokości 3,00 m, o łącznej powierzchni 1242,65 m2 z kostki 
granitowej, nawierzchnię chodników z płyt z betonu architektonicznego, z kostki brukowej,, z kostki 
kamiennej, dostarczono i zamontowano wiatę przystankową, przeniesiono eksponat parowozu, 
wykonano tory kolejowe stacyjne z kozłem oporowym o dł. 28,00 m na podkładach drewnianych na 
tłuczniu kamiennym oraz utwardzono teren wokół parowozu. Zamontowano elementy małej 
architektury: ławki parkowe 13 szt., kosze na śmieci 6 szt., kosz na psie odchody 2 szt., tablice 
informacyjne 12 szt., stojaki na rowery 2 szt., posadzono drzewa i krzewy. Zamontowano oświetlenie 
uliczne i parkowe. Nakłady inwestycyjne: 1.852.034,38 zł. 
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Zdjęcie 14. Rewitalizacja miasta Pleszewa. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

2. Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ciągu ulic: Zamkowej, Ogrodowej, 
Słowackiego polegająca na budowie ścieżek rowerowych. 
Koncepcja ścieżek rowerowych  i dokumentacja techniczna inwestycji została opracowana w 

ramach projektu „SMART PLESZEW”, realizowanego w ramach programu „HUMAN SMART CITIES. 
Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców. Inwestycja współfinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

 
Zdjęcie 15. Ulica Ogrodowa w Pleszewie. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię ścieżki rowerowej o długości 101,00 m i szerokości 
2 x 1,50 m (jednokierunkowe ścieżki rowerowe wydzielone z pasa jezdni) z betonu asfaltowego w 
kolorze czerwonym (ul. Zamkowa). Ulica Ogrodowa – wykonano nawierzchnię ścieżki rowerowej o 
długości 429,00 m i szerokości 2 x 1,50 m od ulicy Zamkowej do ul. Słowackiego (jednokierunkowe 
ścieżki rowerowe wydzielone z pasa jezdni) z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym. Od ul. 
Słowackiego do przejścia dla pieszych przy parkingu sklepu wielkopowierzchniowego o szerokości 2,00 
m (ścieżka rowerowa dwukierunkowa poza jezdnią) – z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym. 
Dokonano następujących nasadzeń: lipa drobnolistna – 3 szt., platan klonolistny – 1 szt., żywopłot z 
grabu pospolitego – 1.182,00 szt., krzewy cis pośredni – 40 szt. oraz wykonano trawnik – 30,00 m2. 
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W ul. Słowackiego wykonano nawierzchnię ścieżki rowerowej o długości 62,00 i szerokości 2,60 
m poza jezdnią, z kostki brukowej betonowej bezfazowej czerwonej gr. 8 cm. Posadzono: krzewy – 
śnieguliczka – 86 szt., tawuła – 51 szt., cis pośredni – 36 szt. Ponadto w ramach zadania zostały 
zamontowane elementy małej architektury: ławki parkowe – 3 szt., kosze na śmieci – 6 szt., stojaki na 
rowery – 8 szt., kraty pod drzewa – 13 szt. Nakłady inwestycyjne: 546.110,64 zł. 
 

3. Remont budynku szkoły – ZSP nr 3 w Pleszewie. 
Wyremontowane zostało pierwsze piętro budynku: sale lekcyjne, korytarze, klatki schodowe 

oraz toalety. Wykonano prace murarsko-tynkarskie, malarskie i elektryczne w zakresie wykonania nowej 
instalacji oświetleniowej i komputerowej. Wymienione zostały posadzki i stolarka drzwiowa. Uczniowie 
zasiedli na nowych krzesłach i przy nowych ławkach. Zakupiono biurka, siedziska, szafy i regały, a także 
tablice suchościeralne oraz monitory interaktywne. Nakłady inwestycyjne: 1.035.070,59 zł. 
 
Zdjęcie 16. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

4. Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie. 
Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków 

Powiatu Pleszewskiego. W ramach zadania wykonano w branży drogowej, elektrycznej i architektury 
krajobrazu n/w zakres: 

− drogę o nawierzchni asfaltowej o szer. 6,00 m, dwa ronda o śr. 13m i 11m;  łączna pow. 
nawierzchni z betonu asfaltowego 5180 m2;  

− przejazd kolejowy o nawierzchni z torowych płyt nośnych systemu GTP z zalaniem szczelin 
masa asfaltową;  

− odwodnienie w postaci wpustów i przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej; kanały z 
rur PVC o śr. 200 mm - 158 mb i studzienki ściekowe Ø500 z wpustem deszczowym 
krawężnikowym – 37 szt.;  

− elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− wycinkę drzew, karczowanie pni, przesadzenie drzew, 

− nasadzenia drzew i krzewów:  
- drzewa tj.: Grusza Drobnoowocowa – 33 szt.; Klon – 34 szt.; Platan – 4 szt.; Lipa 

drobnolistna – 8 szt.; Grab pospolity (żywopłot formowany) – 1.890 szt.;  
- krzewy tj.: Irga Pozioma – 50 szt.; Dereń – 108 szt.; Dereń biały Sibrica – 12 szt.; 

Śnieguliczka Chenaulta Hancock – 390 szt.; Tawuła Szara Grefsheim – 125 szt.; 
Berberys Thunberga Pink Queen – 48 szt.; Berberys Thunberga Powow – 302 szt. 

− oświetlenie uliczne, w tym: 27 szt. lamp ulicznych z oprawami oświetleniowymi typu LED;  

− chodniki i ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej bezfazowej o pow. ok. 2.386 m2;  

− zjazdy na posesje w granicach pasa drogowego z kostki betonowej bezfazowej o pow. ok. 730 
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m2; 

− elementy małej architektury - kosze na śmieci betonowe – 7 szt. 
Nakłady inwestycyjne: 4.345.564,70 zł. 

 
Zdjęcie 17. Ulica Targowa w Pleszewie. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

5. Budowa boiska sportowego w Grodzisku.  
Inwestycja realizowana przez Sport Pleszew Sp. z o.o. Wykonano boisko z syntetyczną 

nawierzchnią trawiastą w Grodzisku. Boisko przeznaczone do gry w piłkę nożną i siatkówkę. Obiekt 
otoczony jest ogrodzeniem o wysokości 4 m. Za bramkami usytuowane są piłkochwyty o wysokości 6 m. 
Przy boisku usytuowano utwardzony tłuczniem parking oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 95 
m2. Dane boiska: powierzchnia całkowita boiska : 44,0 m x 24 m, powierzchnia terenu z trawy 
syntetycznej: 48 m x 27 m. Nakłady inwestycyjne: 563.386,89 zł. 

 
Zdjęcie 18. Boisko sportowe w Grodzisku. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
6. Szeregowce przy ul. Kaliskiej. 

Inwestycja realizowana przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
We wrześniu 2020 r. rozpoczęto budowę pierwszych czterech domów na nowym osiedlu domów 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. Pierwszy etap inwestycji 
obejmuje budowę dwudziestu domów. Jednopiętrowe domy zaprojektowane zostały z garażem w bryle 
budynku i powierzchnią od 127 – 154 m2. Dodatkowo do każdego domu przynależy działka do 
indywidualnego zagospodarowania przez przyszłego Właściciela, o powierzchni od ok. 280 m2 do 620 
m2. 
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Zdjęcie 19. Szeregowce przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 
 

7. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem 
wielopoziomowym – ul. Mieszka I, Warneńczyka, Poniatowskiego. 
Inwestycja realizowana przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  

W 2020 roku rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych oraz parkingu wielopoziomowego w Pleszewie u zbiegu ulic Mieszka I, Poniatowskiego 
i Warneńczyka. Inwestycja obejmuje budowę 92 mieszkania dla osób poniżej 40 roku życia. 
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na 
budowę oraz nadzór inwestorski.  

 
Zdjęcie 20. Wizualizacja obiektów. 

 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

8. Nasadzenia drzew i krzewów. 
W 2020 r. Miasto i Gmina Pleszew posadziła ponad 476 drzew oraz 5.455 szt. krzewów. 

Szczegółowe zestawienie obejmujące lokalizację, typ nasadzenia oraz liczbę drzew i krzewów znajduje 
rozdziale XI, pkt 11.2. 
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Zdjęcie 21. Rondo 2020/ul. Bogusza w Pleszewie.  

  
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

       Zdjęcie 22. Ulica Targowa w Pleszewie. 

 
          Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
9. Projekty realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie konsekwentnie modernizuje sieć 
wodociągową i kanalizacyjną, dbając zarazem o środowisko i wygląd miasta. Dzięki wsparciu Samorządu 
Miasta i Gminy Pleszew od 28 czerwca 2016 roku uczestniczy w procesie wykorzystywania środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, będąc Beneficjentem Projektów: 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” (projekt zakończony) oraz od 4 kwietnia 
2018 roku „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew - etap II”. 

Realizowane inwestycje w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
Aglomeracji Pleszew - etap II” obejmowały: remont i przebudowę kanału ogólnospławnego wraz z 
rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz wymianę sieci 
gazowej wraz z urządzeniami w oczyszczalni ścieków w Zielonej Łące.  

Kompleksowa przebudowa instalacji Starego Miasta wymagała podjęcia wszechstronnych 
działań modernizacyjnych. Dzięki nim centrum miasta zostało w praktyce przebudowane. Przy okazji 
zrewitalizowano wiele starych miejsc, które bez inwestycji w infrastrukturę na pewno nie zyskałyby 
nowego wyglądu, np. chodniki zostały odtworzone w nowej jakości. Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wynosił ponad 11 mln zł, natomiast kwota dofinansowania wynosiła około 6 mln zł.  

W czerwcu 2020 roku zakres projektu został rozszerzony o zadanie obejmujące rozdzielenie 
kanalizacji i przebudowę wodociągu pn. „Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki, ul. Łąkowej, 
ul. Poznańskiej, ul. J. Słowackiego, ul. Targowej i ul. Malinie w Pleszewie wraz z przebudową kolektora 
kanalizacji deszczowej w ul. H. Sienkiewicza i budowa kolektora deszczowego wzdłuż zarurowanego 
odcinka cieku Ner". Wartość tego zadania to 8,7 mln przy dofinansowaniu 5,7 mln. Ze względu na 
rozszerzenie zakresu wartość projektu wzrosła do  ponad 22 milionów przy dofinansowaniu 11,7 mln.   

W 2020 roku wykonano wszystkie prace montażowo budowlane związane z inwestycją. Ze 
względu na niekorzystne warunki atmosferyczne do wykonania pozostały odtworzenia nawierzchni.  

W dniu 13.11.2020 roku podpisano umowę z wykonawcą robót „Rozdzielenie kanalizacji na 
kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Ogrodowej, Placu Kościuszki, ul. J. Słowackiego, ul. 
Targowej i ul. Malinie w Pleszewie” w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew” – element wzdłuż Neru.  

Ponadto Przedsiębiorstwo realizowało projekt pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w miejscowościach Brzezie i Kuczków" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. W ramach projektu zrealizowano w 2020 roku zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Brzezie”.  Wartość projektu to niemal 2 mln zł przy dofinansowaniu PROW ponad 1 
milion zł. 

 
W 2020 r. PK ze środków własnych realizowało następujące inwestycje: 

− Budowa budynku biurowo – socjalne, wartość zadania 1.750.007,86 zł brutto. 
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− Budowa budynku garażowego, wartość zadania 1.534.08,87 zł brutto. 

− Budowa stacji transformatorowej, wartość zadania 228.229,07 zł brutto. 

− Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszew – etap I, wartość zadania 
632.995,06 zł brutto. 

− Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, wartość zadania 197.500,00 zł brutto. 

− Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, wartość zadania 579.988,22 zł brutto. 
 
 

Zdjęcie 23. Budynek biurowo – socjalny przy ul. Polnej. 

 
Źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie. 

 
Zdjęcie 24. Budynek garażowy przy ul. Polnej.  

 
Źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie. 

 

10. Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 
w Polsce. Edycja 2020. 
Miasto i Gmina Pleszew otrzymała nagrodę główną w kategorii Zrewitalizowana Miejska 

Przestrzeń Publiczna. Nagrodę przyznano za kompleksową rewitalizację byłych obszarów i obiektów 
kolejowych przekształconych w centrum życia społecznego.  Na terenie dawnej stacji PKP utworzono 
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Bibliotekę Publiczną i nową siedzibę Miejskiego Domu Kultury, przebudowano otaczającą przestrzeń na 
terenie dawnego dworca kolejowego i wyeksponowano cenne elementy infrastruktury szynowej. 
Miejsce stało się pomnikiem historii regionu i magnesem dla miłośników kolei wąskotorowej z całego 
kraju i Europy. Kapituła Konkursu doceniła pomysłowość rozwiązań przestrzennych, precyzję w 
zachowaniu wartości historycznych oraz  jakość społeczną wprowadzonych zmian w procesie 
rewitalizacji. 
 
Zdjęcie 25. Zrewitalizowane tereny pokolejowe w Pleszewie. 

 
Źródło: Wiesław Pera. 

 
 

11. Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" 2020. 
Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i 

wiarygodnych w Polsce. Od 16 lat redakcja "Rzeczpospolitej" ocenia dokonania lokalnych władz w 
Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. 

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy 
Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji 
pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji "Rzeczpospolitej". Zgodnie z przyjętą 
przez Kapitułę metodologią, nasz ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w 
kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych 
kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie 
jakości zarządzania. W 2020 r. oceniane były przede wszystkim następujące elementy: wydatki gminy na 
realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, wydatki na rewitalizację, 
udział odpadów komunalnych zebrany w sposób selektywny, nakłady na ochronę powietrza, w tym 
nakłady na odnawialne źródła energii, udział pojazdów elektrycznych w taborze gminnym, wydatki na 
infrastrukturę rowerową.  

W 2020 r. Pleszew znalazł się na 30 miejscu rankingu wśród gmin miejsko-wiejskich. W 
zestawieniu sklasyfikowano łącznie 874 gminy. Wśród gmin Wielkopolski południowej Pleszew znajduje 
się na 30 miejscu, Jarocin na 48 miejscu, Ostrów Wielkopolski na 71 miejscu, Września na 67 miejscu, 
Ostrzeszów na 386 miejscu, natomiast Kępno na 26 miejscu. 

 
12. Raport cen usług komunalnych 2020. 

Ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską 
rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Obliczenie 
wydatków przeciętnej rodziny spowodowało konieczność skonstruowania modelu, który uwzględnia 



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
106 

 

średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania, czy częstotliwość korzystania z 
komunikacji miejskiej i wjazdów samochodem do centrum miasta. 

 
Wykres 26. Przyjęte założenia do raportu cen usług komunalnych 2020. 

 
Źródło: Personalizowany raport dla Miasta i Gminy Pleszew – Curulis. 

 
 

Koszt usług komunalnych dla Miasta i Gminy Pleszew wynosił średnio 2989,76 zł. Tym samym 
Pleszew uplasował się na 68 pozycji wśród wszystkich miast do 50 tysięcy. W rankingu znalazło się 251 
miast.  

Szczegółowa ocena Miasta i Gminy Pleszew przestawia się następująco: 

− w kategorii opłata za wodę i ścieki – pozycja 162 na 251 (3,80 zł woda, 7,67 zł ścieki), 

− w kategorii opłata za odbiór odpadów komunalnych – pozycja 36 na 251 (13 zł za osobę), 

− w kategorii podatek od nieruchomości – pozycja 31 na 251 (0,60 zł budyni mieszkalne), 

− w kategorii opłata za komunikację publiczną – pozycja 38 na 251 (1,80 zł bilet normalny), 

− w kategorii opłata za strefę płatnego parowania – pozycja 251 na 251 (4,00 zł opłata za h). 
 

13. Projekt „SMART Pleszew”. 
Projekt „SMART Pleszew” realizowany jest w okresie od 02.05.2019 r. do 31.12.2021 r. Projekt 

ma charakter partnerski-partnerem projektu jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii 
Nauk. Jego głównym celem jest: poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew oraz 
zwiększenie efektywności zarządzania i jakości oferowanych usług publicznych na ww. obszarze poprzez 
wypracowanie 3 koncepcji ekorozwiązań inteligentnego zarządzania miastem w działach 
woda/powietrze/ziemia i wdrożenie 9 ekorozwiązań pilotażowych w ramach koncepcji SMART CITY 
opartych na  innowacyjnych technologiach w okresie do 31.12.2021 r. 

Zrealizowane działania w roku 2020: 

− opracowana została strategia SMART dla Miasta i Gminy Pleszew, 

− opracowano dokument pn. Analiza normy ISO dla rozwoju usług publicznych w Pleszewie, 

− przygotowano 2 spoty reklamowe, 

− przygotowano ekspertyzę pn. Liczba kotłów tradycyjnych, 

− przygotowano ekspertyzę dotyczącą kosztów zmiany ogrzewania domu/mieszkania, 

− przygotowano ekspertyzę w zakresie rozmieszczenia czujników powietrza,  

− opublikowano ogłoszenia prasowe związane z projektem, 

− przeprowadzono badania ilościowe dotyczące rowerów miejskich, 

− przygotowano koncepcję transportu zbiorowego i centrum przesiadkowego, 

− systematycznie sporządzano raport z monitorowania powietrza, 

− przeprowadzono konkurs SMART dla szkół podstawowych i przedszkoli, 

− opracowano koncepcję i dokumentację techniczną dotyczącą ścieżek rowerowych w 
Pleszewie, 
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− dokonano diagnozy i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, 

− przygotowano ekspertyzę dotyczącą inteligentnego oświetlenia, 

− opracowano koncepcję wykorzystania wody opadowej, 

− utworzona została zielona ściana w ZSP nr 2 w Pleszewie,  

− zakupiono urządzenia pomiarowe do sieci wodociągowej, 

− zakupiono oprogramowanie do monitorowania sieci wodociągowej, 

− zakupiono i zamontowano czujniki powietrza, 

− zakupiono i zamontowano tablicę informacyjno – edukacyjną. 
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Wykaz wykresów: 

  strona 

1 Miasto i Gmina Pleszew – statystyka COVID-19  9 

2 Wydatki – COVID-19 10 

3 Wydatki Miasta i Gminy Pleszew – COVID-19 11 

4 Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew 17 

5 Liczba urodzeń, zgonów oraz zawartych małżeństw w 2020 r. 18 

6 Liczba uczniów szkół oraz dzieci w przedszkolach (organ prowadzący: MiG Pleszew) 19 

7 Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach Miasta i Gminy Pleszew (organ 
prowadzący: MiG Pleszew) 

19 

8 Całkowita liczba uczniów szkół oraz dzieci w przedszkolach 20 

9 Całkowita liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach 20 

10 Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców 36 

11 Stopa bezrobocia na terenie Powiatu Pleszewskiego 36 

12 Długość czynnej sieci rozdzielczej – wodociąg  37 

13 Długość sieci kanalizacyjnej  37 

14 Dochody Miasta i Gminy Pleszew z tytułu opłat parkingowych 38 

15 Całkowite dochody z tytułu opłat parkingowych 38 

16 Nakłady na transport publiczny w 2020 r. (zł) 39 

17 Całkowite nakłady na transport publiczny (zł) 39 

18 Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych (mg) w latach 2014 – 2020  40 

19 Ilość wyprodukowanych odpadów selektywnych w 2020 r. 41 

20 Ilość zebranych odpadów na SPSZOK w roku 2020 42 

21 Wartość udzielonych dotacji 2019 – 2020  63 

22 Liczba przekazanych wniosków do WFOŚiGW 64 

23 Liczba rodzin uczestniczących w Programie Rodzina PPL 3+ 75 

24 Liczba wydanych kart Senior PPL 60+ 76 

25 Liczba nowych i aktywnych (wszystkich) Niebieskich Kart 79 

26 Przyjęte założenia do raportu cen usług komunalnych 2020 106 
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Wykaz tabel: 

  strona 

1 Liczba mieszkańców na pleszewskich osiedlach 17 

2 Liczba mieszkańców sołectw w Gminie Pleszew 18 

3 Liczba miejsc w żłobkach w roku 2020 21 

4 Liczba osób korzystających z oferty Domu Kultury w Pleszewie 27 

5 Wykonanie planów czytelniczych w Bibliotece Publicznej 30 

6 Zakupy w Bibliotece Publicznej 31 

7 Posiadane eksponaty w Muzeum Regionalnym  34 

8 Działy eksponatów 35 

9 Odpady zebrane z terenu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020 39 

10 Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020 44 

11 Budżet Miasta i Gminy Pleszew w roku 2020 45 

12 Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości 57 

13 Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 57 

14 Powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd 58 

15 Projekty realizowane z udziałem dotacji i projekty, które otrzymały dofinansowanie 
w 2020 r. 

58 

16 Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w roku 2020 60 

17 Wnioski złożone w 2020 r. 62 

18 Wnioski złożone w 2019 r. 63 

19 Nasadzenia zieleni w 2020 r. 64 

20 Wskaźnik – Cel Strategiczny 1 65 

21 Wskaźnik – Cel Strategiczny 2 65 

22 Wskaźnik – Cel Strategiczny 3 66 

23 Wskaźnik – Cel Strategiczny 4 66 

24 Monitorowanie Programu rewitalizacji – lista projektów realizujących Program 
Rewitalizacji 

67 

25 Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Miasto Pleszew  70 

26 Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – Gmina Pleszew  71 

27 Karta Dużej Rodziny na przestrzeni lat 78 

28 Przekazane w roku 2020 dotacje na zadania publiczne, zgodnie z zawartymi umowami 83 
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Wykaz zdjęć: 

  strona 

1 Zrewitalizowane tereny pokolejowe w Pleszewie 2 

2 Przygotowywanie maseczek dla mieszkańców w Ratuszu przez pracowników Urzędu 10 

3 Laptopy zakupione w ramach wsparcia oświaty 25 

4 „Lipcowe czwartki z regionem” 31 

5 „Lipcowe czwartki z regionem” 31 

6 Gra terenowa „Na tropie rabusia” 32 

7 Gra terenowa „Na tropie rabusia” 32 

8 „Zabawa z bajką” 32 

9 Wykłady dotyczące Papieża Polaka 33 

10 Wykłady dotyczące Papieża Polaka 33 

11 Podróże z Klubem „Lokalni Pstrykacze PPL” 33 

12 Podróże z Klubem „Lokalni Pstrykacze PPL” 33 

13 10 Bieg Przemysława w Pleszewie 35 

14 Rewitalizacja miasta Pleszewa 99 

15 Ulica Ogrodowa w Pleszewie  99 

16 Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie 100 

17 Ulica Targowa w Pleszewie  101 

18 Boisko sportowe w Grodzisku  101 

19 Szeregowce przy ul. Kaliskiej w Pleszewie  102 

20 Wizualizacja obiektów 102 

21 Rondo 2020/ul. Bogusza w Pleszewie 103 

22 Ulica Targowa w Pleszewie  103 

23 Budynek biurowo – socjalny przy ul. Polnej 104 

24 Budynek garażowy przy ul. Polnej. 104 

25 Zrewitalizowane tereny pokolejowe w Pleszewie 105 

 
 


